
Αντί προλόγου

Η ευμενής υποδοχή εκ μέρους του αναγνωστικού κοινού της 
Δ΄ έκδοσης των «Σημειώσεων Συνταγματικού Δικαίου», η οποία 
εξαντλήθηκε, επέβαλε την νέα έκδοση. Έτσι είχα την ευκαιρία 
να προβώ σε προσθήκες που αφορούν κυρίως τη συνταγματι-
κή αναθεώρηση του 2019 αλλά και νομοθετικές εξελίξεις.

Οι «Σημειώσεις Συνταγματικού Δικαίου» και στην έκδοση 
αυτή διατηρούν τη διαγραμματική μορφή παρουσίασης της 
ύλης της Οργάνωσης του Κράτους. Στη νέα επεξεργασία βοή-
θησαν οι Αθανάσιος Γλαβίνας (ΜΔΕ Δημοσίου και Ευρωπαϊκού 
Δικαίου, LL.M. Bonn) και Χάρης Παρασκευόπουλος (ΜΔΕ Δη-
μοσίου Δικαίου).

Για τη συγγραφή των «Σημειώσεων Συνταγματικού Δικαίου» 
βασίστηκα κυρίως στο «Συνταγματικό Δίκαιο Ι» του Κ. Μαυριά, 
στο «Συνταγματικό Δίκαιο τομ. Α΄ και τομ. Β΄» του Δ. Τσάτσου, 
στα «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου» του Ευ. Βενιζέλου, στο 
«Συνταγματικό Δίκαιο τομ. Α΄, Β΄, Γ΄» του Α. Ράικου, στο «Συνταγ-
ματικό Δίκαιο τευχ. Α΄. Το Εκλογικό Σώμα» του Γ. Παπαδημητρί-
ου, στο «Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο» του Α. Μανιτάκη, στο 
«Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ. Οι λειτουργίες του κράτους» του Γ. Κα-
σιμάτη, στο «Συνταγματικό Δίκαιο Ι» του Α. Μάνεση, καθώς και 
στο «Σύνταγμα του 1975 – Corpus τομ. Ι, ΙΙ και ΙΙΙ» του Π. Παρα-
ρά, το «Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου» του Α. Δημητρόπου-
λου και το «Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου» του Α. Παντελή.

Κομοτηνή, Οκτώβριος 2021
Α. Ν. Δ. 
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TO ΔIKAIO

Ι. Γραπτό και άγραφο δίκαιο
Το δίκαιο είναι σύστημα καταναγκαστικών κανόνων που 

ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων σε ορισμένη συμβίωση 
και που την τήρησή τους επιβάλλει και εξασφαλίζει με κυρώ-
σεις η κρατική εξουσία. Οι κανόνες, που αποτελούν το δίκαιο, 
θεσπίζονται με διαδικασίες που αναγνωρίζονται ως δικαιογε-
νεσιουργές.

Το δίκαιο πηγάζει κυρίως από πολιτειακή απόφαση, οπότε 
πρέπει να τηρείται η προκαθορισμένη και προβλεπόμενη στο 
Σύνταγμα διαδικασία, και λαμβάνει γραπτή μορφή.

Σπανίως το δίκαιο είναι άγραφο, οπότε παράγεται από 
διαρκώς επαναλαμβανόμενη, ομοιόμορφη και μακροχρόνια 
πρακτική η οποία συνοδεύεται από την πεποίθηση (συνείδη-
ση), ότι η πρακτική αποτελεί νομικά δεσμευτικό κανόνα. Στην 
περίπτωση αυτή το δίκαιο είναι εθιμικό. Τόσο το γραπτό όσο 
και το εθιμικό (άγραφο) δίκαιο συνιστούν το Θετικό Δίκαιο. 

Στην ιστορική εξέλιξη του κράτους ορισμένες δικαιοπολιτι-
κές ευχές έγιναν δεκτές από ανθρώπους και κοινωνίες ως νο-
μικά δεσμευτικοί κανόνες. Προέρχονταν από την πίστη ορισμέ-
νων ανθρώπων (ή και κοινωνικών τάξεων), ότι οι κανόνες αυτοί 
πρέπει να ισχύουν γιατί είναι αναπόσπαστοι με τη φύση του 
ανθρώπου, ή γιατί εμπεριέχονται στο Θείο Λόγο, ή γιατί εκφρά-
ζουν τον Ορθό Λόγο. Πρόκειται για το Φυσικό Δίκαιο, το οποίο 
όμως δεν ίσχυσε παρά μόνο στο μέτρο που υιοθετήθηκε από 
την Πολιτεία και ακολούθως θεσπίστηκε ως θετικό Δίκαιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επάρκεια και η ρυθμιστική πλη-
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ρότητα του Θετικού Δικαίου μειώνει την σημασία του Φυσι-
κού Δικαίου. Αντιθέτως όταν το Θετικό Δίκαιο χάνει την επαφή 
του με την ιστορική πραγματικότητα επικαιροποιείται η επί-
κληση στο Φυσικό Δίκαιο.

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός, ότι οι 
επικλήσεις στο Φυσικό Δίκαιο συμπίπτουν με τη διαφωνία 
κοινωνικών ομάδων ή τάξεων με απολυταρχικά ή αυταρχικά 
καθεστώτα. Έτσι στο μέτρο που ο εκδημοκρατισμός μιας πο-
λιτείας συντελείται σε μεγάλο βαθμό μειώνεται η σημασία του 
Φυσικού Δικαίου και αυξάνει η σημασία του Θετικού Δικαίου.

II. Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο
Το δίκαιο διακρίνεται σε ιδιωτικό και δημόσιο. H διάκρι-

ση αυτή διαμορφώθηκε στην αρχαία Ρώμη. Kατά τον ορισμό 
του Oυλπιανού δημόσιο δίκαιο (jus publicum) είναι οι κανόνες 
που αποβλέπουν στην κατάσταση της ρωμαϊκής πολιτείας, 
δηλαδή οι κανόνες που ρυθμίζουν την οργάνωση της δημόσι-
ας εξουσίας και η σχέση των πολιτών προς την πολιτεία.

Ιδιωτικό δίκαιο (jus privatum) είναι οι κανόνες που αφο-
ρούν στις σχέσεις των μελών της κοινωνίας προς αλλήλους, 
συνεπώς αποβλέπουν στα συμφέροντα των μελών της κοινω-
νίας ως ατόμων και όχι ως πολιτών.

Στην ιστορική πορεία της ανθρώπινης κοινωνίας ο από-
λυτος διαχωρισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου 
αναιρέθηκε. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω της δρά-
σης του ιδιώτη σωρεύεται κοινωνική δύναμη, μεταμορφώνε-
ται η αντίστοιχη σχέση, με αποτέλεσμα η ιδιωτική σχέση να 
μεταβάλλεται σε δημόσια και οι σχετικοί κανόνες δικαίου είναι 
κανόνες δημοσίου δικαίου. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η 
ιδιοκτησία που παλιότερα εθεωρείτο σχέση ιδιωτικού δικαί-
ου. Στα Συντάγματα που ισχύουν σήμερα περιλαμβάνονται δι-
ατάξεις που περιορίζουν την ιδιοκτησία. Στο ισχύον ελληνικό 
Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008/2019 σχετικές είναι οι δι-
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ατάξεις των άρθρων 17 και 18. Αντιστρόφως, είναι δυνατό δη-
μόσιες επιχειρήσεις (ΔEH, EPT) να λειτουργούν με βάση το ιδι-
ωτικό δίκαιο για λόγους ευελιξίας και αποτελεσματικότητας.

Mε βάση τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνουμε, ότι η αυ-
στηρή διάκριση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, η 
οποία αντιστοιχούσε και ανταποκρινόταν στη στεγανή διάκρι-
ση κράτους και κοινωνίας, παύει να υφίσταται στην απόλυτη 
μορφή της.

III. Δίκαιο, Ηθική, Εθιμοτυπία
Το σύγχρονο δίκαιο γεννιέται όταν ολοκληρώνεται η δι-

άκριση μεταξύ δικαίου και ηθικής. Δηλαδή όταν η πολιτική 
αποχωρίζεται την θεολογία και το κράτος βασίζεται στη λαϊ-
κή κυριαρχία. Παρά ταύτα όμως το δίκαιο δεν παύει να είναι 
αποτέλεσμα και ηθικής αξιολόγησης. Είναι σκόπιμο λοιπόν να 
διακρίνουμε εννοιολογικά το δίκαιο από την ηθική αλλά και 
από την εθιμοτυπία.

H ηθική είναι σύστημα αξιών που αφορά στον εσωτερικό 
κόσμο του ανθρώπου και επιδρά στη διαμόρφωση της εν-
διάθετης φρόνησής του. Συνεπώς αν ο κανόνας του δικαίου 
διαμορφώνεται ως επιταγή “ουκ αδικείν” η ηθική αξία διατυ-
πώνεται ως “αγαθόν ου το μη αδικείν αλλά το μηδέν εθέλειν.” 
Έτσι το δίκαιο διακρίνεται από την ηθική:

1) ως προς το είδος της συμπεριφοράς που επιδιώκουν να 
καθορίσουν. H ηθική ασχολείται με τον εσωτερικό κόσμο του 
ανθρώπου, ενώ το δίκαιο ασχολείται κατ’ αρχάς με τον εξω-
τερικό κόσμο. Το δίκαιο ενδιαφέρεται και για τον εσωτερικό 
κόσμο του ανθρώπου, μόνο ως κίνητρο (δόλος, αμέλεια).

2) Δίκαιο και ηθική έχουν διαφορετική πηγή προέλευσης 
και ισχύος. Το δίκαιο θεσπίζεται από τα αρμόδια όργανα του 
κράτους. H ηθική προέρχεται από τη συνείδηση του ανθρώ-
που.

3) Σημαντική διαφορά μεταξύ δικαίου και ηθικής είναι το 
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περιεχόμενό τους. Το δίκαιο θεσπίζει δικαιώματα και επιβάλ-
λει κυρώσεις. H ηθική επιβάλλει καθήκοντα.

4) Δίκαιο και ηθική διαφέρουν ως προς το είδος των κυ-
ρώσεων που επιβάλλουν. Το δίκαιο επιβάλλει κυρώσεις εξω-
τερικές και υλικά καταναγκαστές με τη συνδρομή της κρατι-
κής εξουσίας. H ηθική επιβάλλει κυρώσεις εσωτερικές (τύψεις 
συνείδησης). 

H εθιμοτυπία είναι σύστημα κοινωνικής συμπεριφοράς με-
ταξύ των ανθρώπων και συσχετίζεται με τα κοινωνικά ήθη και 
την παράδοση.

H εθιμοτυπία (όπως και το δίκαιο) αφορά στην εξωτερική 
συμπεριφορά του ανθρώπου, επιβάλλει (όπως και το δίκαιο) 
εξωτερικές κυρώσεις, αλλά οι κυρώσεις αυτές δεν είναι υλικά 
εξαναγκαστές με τη συνδρομή της κρατικής εξουσίας, δηλαδή 
δεν επιβάλλονται από την κρατική εξουσία.

Eρωτήσεις:

 1. Tι είναι δίκαιο;
 2. Tι είναι δικαιογενεσιουργικές διαδικασίες;
 3. Ποιες μορφές λαμβάνει το δίκαιο;
 4. Tι είναι το θετικό δίκαιο;
 5. Tο εθιμικό δίκαιο είναι φυσικό ή θετικό δίκαιο;
 6. Tι είναι δημόσιο δίκαιο; 
 7. Tι είναι ιδιωτικό δίκαιο;
 8. Tι είναι η ηθική;
 9. Πού αφορά η ηθική;
 10. Ποιές είναι οι διακρίσεις μεταξύ δικαίου και ηθικής;
 11. Tι είναι η εθιμοτυπία;
 12. Ποιες είναι οι διακρίσεις μεταξύ δικαίου και εθιμοτυπίας;
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TO KPATOΣ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στη θεωρία του Συνταγματικού Δικαίου είναι σύνηθες οι 

όροι κράτος και πολιτεία να θεωρούνται και να χρησιμοποι-
ούνται ως συνώνυμοι.

Το αρχικό νόημα του όρου κράτος είναι η ισχύς. Ακολού-
θως ο όρος κράτος έλαβε το νόημα της αυτοδύναμης εξουσί-
ας που διαθέτει το μονοπώλιο του καταναγκασμού.

O όρος πολιτεία έλαβε το νόημα της πολιτικής εξουσίας. O 
όρος πολιτεία εσήμαινε αρχικά το πολίτευμα, δηλαδή απέδιδε 
εννοιολογικά το σύστημα κανόνων που ίσχυε για να οργανω-
θεί η πολιτική ζωή.

Σήμερα το περιεχόμενο των όρων πολιτεία και κράτος έχει 
μεταβληθεί εννοιολογικά. Συγκεκριμένα ο όρος πολιτεία είναι 
εννοιολογικά ευρύτερος του όρου κράτους. Mε τον όρο κρά-
τος χαρακτηρίζεται και αποδίδεται η θεσμοποιημένη και νομι-
κά δεσμευτική εξουσία, η οποία έχει τη δύναμη της επιβολής. 
O όρος πολιτεία εκφράζει πληρέστερα τη συνολική οργανω-
μένη κοινωνική συμβίωση. Δηλαδή με τον όρο πολιτεία απο-
δίδεται το πλέγμα της θεσμοθετημένης εξουσίας ενταγμένο 
στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνικής συμβίωσης των αν-
θρώπων. Άρα με τον όρο Πολιτεία αποδίδεται η εννοιολογική 
ζεύξη κράτους και κοινωνίας, με τρόπο ώστε να περιλαμβάνει 
το σύνολο της έννομης τάξης και ιδίως θεσμούς και διαδικα-
σίες όπως τα πολιτικά κόμματα, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, η οικονομία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ισχύον Σύνταγμα ο όρος πο-
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λιτεία περιλαμβάνεται έξι (6) φορές ενώ ο όρος κράτος πε-
νήντα οκτώ (58). Αξιοπρόσεκτη είναι ωστόσο η χρήση από 
το συνταγματικό νομοθέτη του όρου πολιτεία στους τίτλους 
τμημάτων του Συντάγματος. (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, 
Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας, Σύνταξη της Πολιτεί-
ας). Μολονότι δεν είναι σαφές, αν ο συνταγματικός νομοθέτης 
χρησιμοποιεί τους όρους κράτος και πολιτεία επιδιώκοντας 
την εννοιολογική διαφοροποίηση τους, είναι βέβαιο, ότι ο 
όρος κράτος χρησιμοποιείται στο Σύνταγμα για να αποδοθεί 
η θεσμοποιημένη εξουσία που κατέχει την δύναμη επιβολής.

Στην εξέλιξη των οργανωμένων κοινωνιών του ανθρώπου 
το εννοιολογικό περιεχόμενο του κράτους προσδιορίστηκε 
από στοιχεία που επικρατούσαν ιστορικά. Έτσι το κράτος του 
Θεού, αντικαταστάθηκε από το αυταρχικό κράτος, το οποίο 
με τη σειρά του αντικαταστάθηκε από το κράτος νυχτοφύλα-
κα και ακολούθως από το κράτος επιδιαιτητή, ενώ ιστορικά 
κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα εμφανίστηκε (και κατέρρευ-
σε) το κράτος εργαλείο.

II. Τα στοιχεία του κράτους
Στη θεωρία του Συνταγματικού Δικαίου έχουν προταθεί 

αρκετοί ορισμοί του κράτους. Συγκεκριμένα σύμφωνα με δι-
ατυπωθέντα ορισμό το κράτος αποτελείται από το έθνος, τις 
δημόσιες υπηρεσίες και το έδαφος, ενώ σύμφωνα με άλλον 
ορισμό τα στοιχεία του κράτους είναι η κυβέρνηση, η εθνική 
κοινότητα και οι δημόσιες υποθέσεις.

Σύμφωνα με τον επικρατέστερο νομικό ορισμό κράτος εί-
ναι ο λαός που ζει σε ορισμένη χώρα και είναι οργανωμένος σε 
νομική προσωπικότητα, εξοπλισμένη με πρωτογενή εξουσία.

Xωρίς τα νομικά στοιχεία, άρα, με κοινωνιολογική προσέγ-
γιση το κράτος είναι ενότητα ανθρώπων που ζουν σε ορισμέ-
νη χώρα και η οποία είναι εξοπλισμένη με πρωτογενή εξουσία.

Μολονότι οι δύο ορισμοί έχουν ως κοινό στοιχείο την σύλ-
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ληψη και απόδοση του κράτους ως σχέσης εξουσίας, διαφέ-
ρουν χαρακτηριστικά. Από τον κοινωνιολογικό ορισμό λείπει η 
έννοια νομική προσωπικότητα ενώ ο όρος λαός αντικαθίστα-
ται με την ενότητα ανθρώπων. 

Από το νομικό ορισμό του κράτους προκύπτουν τέσσερα 
στοιχεία που το προσδιορίζουν: ο λαός, η χώρα, το νομικό 
πρόσωπο και η πρωτογενής εξουσία.

A. Λαός είναι το σύνολο των φυσικών προσώπων (ανθρώ-
πων) που υπάγονται στην πολιτεία. H ένταξη του φυσικού 
προσώπου στο λαό προϋποθέτει τη νομική σχέση του με την 
εξουσία. H ειδική αυτή νομική σχέση φυσικού προσώπου και 
εξουσίας είναι η ιθαγένεια. Mόνον όσοι κατέχουν την ιθαγένεια 
απολαμβάνουν τα δικαιώματα και εκπληρώνουν τις υποχρεώ-
σεις, που προβλέπει το δημόσιο δίκαιο της πολιτείας. Ο όρος 
ιθαγένεια είναι περίπου ισοδύναμος του όρου υπηκοότητα, 
ο οποίος όμως προερχόμενος από την εποχή της μοναρχίας 
αποδίδει την σχέση μεταξύ του μονάρχη και των φυσικών 
προσώπων που υπάγονταν στην εξουσία του.

O λαός ως αριθμητικό μέγεθος είναι μικρότερο του συνό-
λου των φυσικών προσώπων που διαβιούν σε ορισμένη χώρα. 
Οικονομικοί μετανάστες, πολιτικοί πρόσφυγες, αλλοδαποί 
εργαζόμενοι και ανιθαγενείς είναι ορισμένες από τις κατηγο-
ρίες των μη εχόντων την ελληνική ιθαγένεια που όμως κατοι-
κούν στην Ελλάδα.

O λαός ως αριθμητικό μέγεθος είναι μικρότερο του έθνους. 
Επίσης ο λαός διαφέρει από το έθνος εννοιολογικά. Στο έθνος 
περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κοινή 
γλώσσα και πολιτισμό ή ίσως, και κοινή καταγωγή. Δεν είναι 
απαραίτητο όμως να έχουν όλοι την ίδια ιθαγένεια, δηλαδή 
τον ίδιο νομικό δεσμό με το αυτό κράτος. Έτσι οι πολίτες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνονται στην έννοια του 
ελληνικού έθνους δεν είναι όμως μέλη του ελληνικού λαού. 
Το ίδιο συμβαίνει με μεγάλους αριθμούς Ελλήνων, οι οποίο 
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κατοικούν σε άλλες πολιτείες (H.Π.A., Kαναδά, Αυστραλία) και 
έχουν την ιθαγένεια των πολιτειών αυτών. Το Ελληνικό Σύνταγ-
μα περιλαμβάνει τόσο τον όρο λαός όσο και τον όρο έθνος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 Συντ. όλες οι 
εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του 
Έθνους. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 Συντ. το κρά-
τος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου Ελληνισμού. Ιδιαιτέρως 
σημαντική είναι η κατοχύρωση στο άρθρο 108 παρ. 2 Συντ. του 
Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού που έχει ως αποστολή την 
έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού.

B. Xώρα είναι η έκταση, τα όρια της οποίας συμπίπτουν με 
τα όρια ισχύος των επιταγών της πολιτείας. Πρόκειται για τη 
γεωγραφική έκταση εντός και επί της οποίας ασκείται απο-
κλειστικώς η συγκεκριμένη κρατική εξουσία. H χώρα (έδαφος 
ή επικράτεια) περιλαμβάνει το στερεό έδαφος και το υπέδα-
φος, τις υδάτινες επιφάνειες (λίμνες, ποταμοί) τα εσωτερικά 
θαλάσσια ύδατα, την αιγιαλίτιδα ζώνη και την υφαλοκρηπί-
δα, καθώς και τον εναέριο χώρο. Το άρθρο 27 παρ. 1 Συντ. ορί-
ζει ότι καμία μεταβολή στα όρια της επικράτειας δεν μπορεί 
να γίνει χωρίς νόμο, που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψη-
φία του όλου αριθμού των βουλευτών. Mε τον όρο μεταβολή 
των ορίων της Επικράτειας εννοούνται η προσάρτηση, η πα-
ραχώρηση και η ανταλλαγή τμημάτων της Xώρας. Το κράτος 
δεν έχει σχέση κυριότητας προς τη χώρα (dominium) αλλά 
σχέση κυριαρχίας (imperium). Μολονότι η χώρα είναι συστα-
τικό στοιχείο του κράτους δεν είναι βασική προϋπόθεση για 
την άσκηση της κρατικής εξουσίας. H ανωτέρω διαπίστωση 
εδράζεται:

α) στην ιστορικά επαληθευμένη ικανότητα να ασκούν 
εξουσία οι εξόριστες Κυβερνήσεις.

β) στις διαμορφούμενες νέες έννομες τάξεις όπως είναι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όργανα της οποίας εκδίδουν πράξεις 
που ισχύουν αμέσως και απ’ ευθείας στις χώρες των κρα-
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τών μελών της. Άλλωστε το άρθρο 28 παρ.2 του Συντάγματος 
1975/1986/2001/2008/2019 προβλέπει, υπό όρους, τη δυνα-
τότητα να αναγνωριστούν σε όργανα διεθνών οργανισμών 
πολιτειακές αρμοδιότητες, ενώ το άρθρο 28 παρ.3 επιτρέπει, 
τηρουμένων των προϋποθέσεων που θέτει, τη θέσπιση περι-
ορισμών στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας.

Γ. Νομικό πρόσωπο είναι η ένωση προσώπων, η οποία 
αποτελεί ξεχωριστό από τα μέλη της υποκείμενο δικαιωμά-
των και υποχρεώσεων και, η οποία δεν ταυτίζεται με τα άτομα 
που την αποτελούν, δηλαδή δεν εξαρτάται από την μεταβολή 
των προσώπων. Το νομικό πρόσωπο έχει και ενιαία βούληση.

Mε το εννοιολογικό στοιχείο της συγκρότησης του λαού σε 
νομικό πρόσωπο επιχειρείται να διασφαλιστούν τρία βασικά 
χαρακτηριστικά της πολιτείας:

α) η δημιουργία φορέα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,
β) η χρονική συνέχεια της πολιτείας, η οποία διασφαλίζει 

τη δεσμευτικότητα των πράξεων της εξουσίας παρά την παρέ-
λευση του χρόνου και τη μεταβολή των προσώπων,

γ) η παραγωγή κανόνων δικαίου από το νομικό πρόσωπο, 
κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του, κα-
θώς και τη διαδικασία παραγωγής της βούλησής του, δηλαδή 
τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις του κράτους.

Δ. H εξουσία του κράτους είναι πρωτογενής και αυτοδύνα-
μη, κυρίαρχη, θεσμοποιημένη, ενιαία και αδιαίρετη.

Ως πρωτογενής και αυτοδύναμη χαρακτηρίζεται η κρατική 
εξουσία η οποία, αφενός, δεν εξαρτάται από άλλη εξουσία τό-
σο κατά τη γένεσή της όσο και κατά τη διάρκεια της άσκησής 
της και, αφετέρου όλες οι άλλες μορφές εξουσίας που εμφα-
νίζονται εντός του κράτους, υπάρχουν και ασκούνται γιατί τις 
θεσπίζει η κρατική εξουσία.

H Πρωτογενής εξουσία είναι η εξουσία, η οποία δε προέρ-
χεται (δεν πηγάζει) από άλλες εξουσίες. H πρωτογενής εξου-
σία περιλαμβάνει τη δυνατότητα να παράγονται επιταγές και 
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