ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
«Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των νόμων και ο δικαστικός
έλεγχος της συνταγματικότητας».
Κυκλοφόρησε πρόσφατα, από τις εκδόσεις
Σάκκουλα Α.Ε., η μονογραφία της Πρωτοδίκη
Δ.Δ και Δ.Ν. Βαρβάρας Μπουκουβάλα με τίτλο
«Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των
νόμων

και

ο

δικαστικός

συνταγματικότητας».

έλεγχος

Είναι

η

της

πρώτη

μονογραφία της κ. Μπουκουβάλα, η οποία είναι
γνωστή σε όσους διακονούν το Δημόσιο Δίκαιο,
από την συμμετοχή της σε συνέδρια, με
θεματική
πεδίου

που διατρέχει σχεδόν το σύνολο του

εφαρμογής

του

Δημοσίου

Δικαίου.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η αρθρογραφία της κ. Μπουκουβάλα στα
περιοδικά θεματολογίας Δημοσίου Δικαίου. Παράλληλα έχουμε την χαρά της
συμμετοχής της, ως μέλος της Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Διοικητική
δίκη, ιδιοκτησίας της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τον εφαρμοστή αλλά
και τον θεωρητικό του δικαίου, αφού πραγματεύεται τα καίρια χαρακτηριστικά
γνωρίσματα του ελληνικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων. Τούτο
δε, με πλήρη και αναλυτική παράθεση της συνταγματικής νομολογίας του
ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων.
Περαιτέρω, στο ίδιο βιβλίο η συγγραφέας
χαρακτηριστικά

του

συγκεντρωτικού

αναλύει τα κύρια

συστήματος

ελέγχου

της

συνταγματικότητας των νόμων, παρέχοντας στον αναγνώστη τα κύρια κριτήρια
για να κατανοήσει τις διαφορές των δύο συστημάτων ελέγχου.
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου της είναι αφιερωμένο στη σύμφωνη με το
Σύνταγμα ερμηνεία των νόμων. Η συγγραφέας μέσα από μία αναλυτική
παράθεση της ελληνικής νομολογίας αποτυπώνει εναργώς την έννοια και τη
σημασία της σύμφωνης με το Σύνταγμα ερμηνείας στην ελληνική έννομη τάξη
και τη διακρίνει από την προσαρμοσμένη στο Σύνταγμα ερμηνεία, την τεχνική
της μερικής αντισυνταγματικότητας και τη θεωρία της τριτενέργειας.

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μελέτη που αγγίζει όλα τα ζητήματα που
άπτονται του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων.
Η μονογραφία της κ. Μπουκουβάλα αξίζει να διαβαστεί. Αφορά το
σύνολο των υπηρετούντων την νομική επιστήμη (δικαστές και δικηγόρους),
ανεξαρτήτως του κλάδου του δικαίου που επέλεξε κάποιος να υπηρετήσει.
Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, που θα πρέπει να υπάρχει στην βιβλιοθήκη
κάθε νομικού επιστήμονα. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι καλοτάξιδο το βιβλίο και ότι
θα αποτελεί πολύτιμο σύμβουλο, για

όσους διακονούν την ερμηνεία και

εφαρμογή του δικαίου.
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