Οι Νομικές Εκδόσεις Hippasus
ανακοινώνουν την κυκλοφορία
του βιβλίου της Θεογνωσίας Κουσπή

Η Προστασία
της Εθνικής Ταυτότητας
των Κρατών Μελών
&
Η Αρχή της Υπεροχής
στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
«Το βιβλίο αυτό τολμά να αναμετρηθεί με ένα
από τα μεγάλα θέματα της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης και του ευρωπαϊκού δικαίου, την
αρχή της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου και
την σχέση του με την προστασία της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών. Τη σύγκρουση με άλλα
λόγια των εθνικών συνταγμάτων με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τον διάλογο των εθνικών ανώτατων
δικαστηρίων με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ενδεχομένως να θεωρούσε κάποιος ότι το
θέμα είναι πολυσυζητημένο, πλην όμως η συγγραφέας προσφέρει μια τολμηρή και ολοκληρωμένη
προσέγγιση στο ζήτημα. Προσεγγίζει κριτικά την
έννοια του συνταγματικού πλουραλισμού και προβαίνει σε διάλογο τόσο με τη νομολογία του ΔΕΕ,
όσο και με τη νομολογία των εθνικών δικαστηρίων,
ιδιαίτερα σε μια προσπάθεια ερμηνείας της σημασίας της ρήτρας προστασίας της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών. Μεγαλύτερη συμβολή της

μελέτης, πλην της πληρότητάς της, είναι το γεγονός
ότι η συγγραφέας αποφεύγει την παγίδα της ιδεολογικής πόλωσης που συχνά χαρακτηρίζει την προσέγγιση του πολυδαίδαλου αυτού ζητήματος, με
αποτέλεσμα να μην διστάζει να αναζητήσει το ισοζύγιο μεταξύ της πιστής εφαρμογής της αρχής της
υπεροχής και των περιπτώσεων στις οποίες δικαιολογείται η κάμψη της. Η έμφασή της στην μεθοδολογία διεξαγωγής του διαλόγου μέσα από την αναλογική εφαρμογή μεθόδων στάθμισης που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο δίκαιο συμβάλλει με τον
τρόπο αυτό στην πληρέστερη προσέγγιση του θέματος που πραγματεύεται. Η παρούσα μονογραφία είναι ολοκληρωμένη και άξια κάθε επαίνου και
είμαι βέβαιος ότι θα τύχει ευμενούς υποδοχής».
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