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Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία 

του δρα Κωνσταντίνου Κόμπου 

λέκτορας Δnμοσίου Δικαίου στο Τμήμα Νομικής 

στο πανεπιστήμιο Κύnρου 

Η συζnτηση περί της μορφnς και της σημασίας του όρου «διζωνικn δικοινοτικn 

ομοσπονδία» παραμένει επίκαιρη και χρnσιμη. Σκοπός του παρόντος άρθρου 

είναι να προσφέρει μια εξnγηση των λόγων διαφωνίας με αποκλειστικn αναφο
ρά σε νομικά κριτnρια. Διευκρινίζεται ότι δεν επιχειρείται η υιοθέτηση μιας 

συγκεκριμένης εκδοχnς του όρου, αλλά η εισαγωγn μιας θεωρητικnς συνταγμα

τικnς πλατφόρμας επί της οποίας μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω το ζnτημα. 

Μεθοδολογικά, διατυπώνονται τρεις παράμετροι που οριοθετούν την ανάλυ

ση. Πρώτο. η διαδικασία κατανόησπς του όρου «διζωνικn δικοινοτικn ομοσπον· 

δία» δεν μπορεί να διεξαχθεί σε κενό πλαίσιο και aπαγκιστρωμένη από τη 

συνταγματικn Θεωρία και πρακτικn. Δεύτερο, στη συνταγματικn ορολογία οι έν
νοιες «ομοσπονδία», «συνομοσπονδία» και •ενιαίο κράτος» μπορεί να επικαλύ· 
πτονται, εξαρτώμενες από την υποκειμενικn ερμηνεία και οριοθέτηση του ανα
λυτn. Τρίτο. στη συνταγματικn γλώσσα υπάρχει η •εποικοδομητικn ασάφεια» ως 
εργαλείο ερμπνείας και διατύπωσης και σ' αυτό οφείλεται εν μέρει η διαφωνία 
περί «διζωνικnς δικοινοτικnς ομοσπονδίας». Αξίζει να υπενθυμισθεί η σχετικά 
πρόσΦατπ εμπειρία με το Σχέδιο Ανάν, οι εμπνευστές του οποίου επικαλέστη
καν, aτυχώς, τον όρο «εποικοδομητικn ασάφεια» σε σχέση με βασικές αποδομη
τικές σε χαρακτnρα πρόνοιες του σχεδίου. Πάραυτα, η «εποικοδομητικn ασά
φεια» δεν δαιμονοποιείται ως συνταγματικό εργαλείο, αφού αποτελεί συνταγμα
τικn πραγματικότητα και πρακτικn που εντοπίζεται σε όλα τα συνταγματικά κεί· 
μενα, συμπεριλαμβανομένου και του Συντάγμαιος 1960. 

Επί της ουσίας, το κριτnριο οντολογικnς αναγνώρισης ενός ομοσπονδιακού συ

στnματος στο ευρύτερο συνταγματικό φάσμα είναι μορφικά ένας συγκερασμός 
ανσλυτικnς υποκειμενικότητας με κάποια συγκλίνοντα ομοσπονδιακά στοιχεία. 
Στα ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά μπορούμε να συμπεριλάβουμε τον πολυεπί· 
πεδο καταμερισμό εξουσίας, τη συνύπαρξη περιφερειακών Αρχών με μια κεντρι

κn κυβέρνπσπ και τη λειτουργικά απαραίτητη ρnτρα υπεροχnς δικαίου σε περί

πτωση σύγκρουσης. Επιπλέον, μπορούμε να αναφερθούμε σε άλλα στοιχεία που 
αναμένουμε να υπάρχουν σε κάθε μορφn κράτους, όπως την αρχn της ισότητας, 

της προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά επιλέγονται και ομαδοποιούνται ανάλογα με το ειδικό βάρος που 
τους προσδίδει ο αναλυτnς, οπότε η οποιαδιlποτε προσπάθεια παρουσίασης μιας 
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καταλnκτικnς και Ι<λειστnς λίστας είναι αυτοπεριοριζόμενn. Εδώ εντοπίζεται και 
11 ουσιαστικn διαφοροποίnσn μεταξύ αναλυτών και έτσι εξnγείται n διάστασn νο
μικών απόψεων. ο όρος «διζωνικri δικοινοτικn ομοσπονδία» μπορεί να ορισθεί 
ανάλογα με τn σειρά προτεραιότnτας που αποδίδεται σε συνταγματικά χαρα

κτnριστικά που αναμένει κάποιος να αυναντnαει σε ένα ομοσπονδιακό σύστnμα. 

Αυτό που αποτελεί συνταγματικά nμιτελn τεκμnρίωσn είναι n απομόνωσπ και n 
προτεραιότnτα τnς διζωνικότπτας και τnς δι-κοινοτικότnτας, σε συνάρτnσn με 

τnν απουσία καθορισμού των άλλων βασικών στοιχείων τnς ομοσπονδίας που 

προτείνεται. Η διζωνικότnτα και n δικοινοτικότnτα είναι για μας ουσιαστικά μέρn 
τnς ομοσπονδίας, αλλά δεν μπορούν αυτόνομα να υπερισχύουν τnς λογικnς τnς 

ομοσπονδίας. Είναι μέρος μιας συνεργείας συνταγματικών Αρχών και το ζnτού

μενο είναι να διευκρινιστεί n θέσn τους σε ιεραρχικn κλίμακα σε σχέσn με άλλες 
θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές. 

Επιπλέον, υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις ομοσπονδιών, μια τυπολογία με 

βασικά κοινά χαρακτnρισΙΙκά και βασικές διαφορές. Σε αυτό το Φάσμα μπορεί, 

κατ' εξαίρεσn, να ταυτοποιnθούν ως «ενιαία κράτn» συστnματα με ομοσπονδια
κό πυρnνα, εφόσον έχουν θεμελιώδn συνοχn. Αν δnλαδιl υπάρχει μια συγκεκρι

μένn ισορροπία συνταγματικών Αρχών, και αυτό πρέπει νά είναι το ζnτούμενο, 

δεν αποτελεί νεολΟγισμό και παραδοξότnτα n ύπαρξπ ενός ενιαίου κράτους με 
ομοσπονδιακά χαρακτnριστικά n ενός ομοσπονδιακού κράτους με έντονα στοι
χεία συνοχnς που παραπέμπουν σε ενιαίο κράτος. Για παράδειγμα, το γερμανικό 

και το αμερικανικό σύστnμα είναι αναμφίβολα ομοσπονδιακά συστιlματα, αλλά 

ταυτόχρονα δεν μπορεί να αγνοnθεί υ ιιψnλός βαθμός συνοχnς, που παραπέμπει 

σε ενιαίο σύστnμα, συνέπεια τnς ισορροπίας συνταγματικών Αρχών. Επίσnς, στn 
Μεγάλπ Βρετανία υπάρχει ένα σαΦέστατα ενιαίο κράτος αλλά με τπ διαδικασία 

τnς εκχώρnαnς δικαιοδοσίας <deνolutionJ κάποιος μπορεί να εντοπίσει και 

ομοσπονδιακά στοιχεία <νομοθετικές συνελεύσεις σε Ουαλία και Σκωτία, εκλεγ
μένη εκτελεστικn εξουσία, διαχείριση δημοσιονομικών πολιτικών σε συγκεκρι

μένους τομείς, αλλά και ρnτρα υπεροχnς που αποδίδει επικρατέστερο βάρος στn 

νομοθεσία τnς κεντρικnς κυβέρνnσnςJ. τα παραπάνω δεν αποτελούν τον κανό

να, αλλά ούτε και αποκλείονται εκ προοιμίου. 

Συμπερασματικά, n συζnτnσn περί διζωνικnς δικοινοτικnς ομοσπονδίας είναι 
αναλυτικά πολύμορφn και ευεπίφορn για διαφωνία ένεκα τnς ασάφειας του 
όρου. το στοιχείο τnς κρατικnς συνοχriς απουσιάζει από τnν παρούσα αυζιlτnσn 

που εστιάζει στn λειτουργικότnτα, μια παρεμφερn αλλά όχι αναγκαστικά ταυτό

σnμn έννοια. Τέλος, n αναγνώρισn τnς ανάγκnς ισορροπίας μεταξύ ομοσπον
διακών και άλλων συνταγματικών Αρχών είναι ένα βασικό ζnτούμενο που πρέπει 

να αποτελεί τον πυρnνα τnς συζriτnσnς. 




