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Η δσναηόηηηα δέζμεσζης ηης Αναθεωρηηικής Βοσλής
από ηις οσζιαζηικές καηεσθύνζεις ηης προηείνοσζας Βοσλής
Κσλζηαληίλνπ Θ. Γηαλλαθφπνπινπ
Αλ. Καζεγεηή Ννκηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ

1. Μέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο
ζεσξίαο είρε ππνζηεξίμεη ηελ άπνςε ππέξ ηεο δεζκεπηηθφηεηαο, απέλαληη
ζηελ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή, ησλ νπζηαζηηθψλ θαηεπζχλζεσλ κε ηηο
νπνίεο ε πξνεγνχκελε Βνπιή κπνξεί λα ζπλνδεχζεη ηελ πξφηαζε
αλαζεψξεζεο νξηζκέλσλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975. Μηα ζεηξά
κειεηψλ1 είραλ θινλίζεη ηελ πεηζηηθφηεηα ηεο παξαδνζηαθήο αληίιεςεο
ε νπνία είρε δηακνξθσζεί πξηλ ηε ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο απηνχ θαη
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θαηεχζπλζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο ηειηθήο
ξχζκηζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνο αλαζεψξεζε δηαηάμεσλ θαζνξίδνληαη,
θαηά ηξφπν απνθιεηζηηθφ θαη αδέζκεπην, απφ ηελ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ2. πλαθψο, ήηαλ
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Βι. Π. Παξαξά, Οη πεξηνξηζκέλεο εμνπζίεο ηεο αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο, Σν 1993, ζ. 311 επ.· Κ.
Μπαθνγηάλλε, Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο: απνηέιεζκα ζηαζεξνχ πξνζαλαηνιηζκνχ δχν
δηαδνρηθψλ βνπιψλ; Με αθνξκή ηελ θαηάζεζε κηαο λέαο εξκελείαο, Σν 1995, ζ. 3 επ.· Ξ. Κνληηάδε,
Γεζκεχζεηο θαη απηνπεξηνξηζκφο ηεο δεχηεξεο αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο. Οξηνζέηεζε θαη δηαδηθαζηηθέο
εγγπήζεηο ηεο αλαζεσξεηηθέο ιεηηνπξγίαο, Σν 1999, ζ. 1064 επ.∙ ηνπ ηδίνπ, Ζ αξρή ηεο ζπλαίλεζεο
σο ζεκέιην ηεο αλαζεσξεηηθήο ιεηηνπξγίαο, in Γ. Παπαδεκεηξίνπ (επ.), Αλαζεψξεζε ηνπ
πληάγκαηνο θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ζεζκψλ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2000,
ζ. 35 επ.∙ Φ. Βαζηιφγηαλλε – Β. Βνπηζάθε, Πξνθαηαξθηηθά δεηήκαηα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ
πληάγκαηνο, in Γ. Παπαδεκεηξίνπ (επ.), Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ
ζεζκψλ, φ.π., ζ. 3 επ.∙ Γ. Καηξνχγθαινπ, Ζ αλαζεψξεζε ηεο αλαζεψξεζεο. Μεξηθέο ζθέςεηο γηα ηα
νπζηαζηηθά θαη δηαδηθαζηηθά φξηα ηεο αλαζεσξεηηθήο ιεηηνπξγίαο, in Γ. Παπαδεκεηξίνπ (επ.),
Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ζεζκψλ, φ.π., ζ. 23 επ., ηδίσο ζ. 32∙ Υ. Υαηδή,
Κσιχκαηα, αζπκβίβαζηα θαη εθζπγρξνληζηηθά δηιήκκαηα, ΝνΒ 2002, ζ. 58 επ., ηδίσο ζ. 64 επ..
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Βι. Ν.Ν. αξίπνινπ, Διιεληθφλ πληαγκαηηθφλ Γίθαηνλ, η. Α΄, Δλ Αζήλαηο, 1915, ζ. 117∙ Ζ.
Κπξηαθφπνπινπ, Ζ αλαζεψξεζηο ηνπ πληάγκαηνο (εξκελεία ηνπ άξζξνπ 108), Αξκ 1962, ζ. 37 επ.,
ηδίσο ζ. 77-78∙ Κ. Γεσξγφπνπινπ, Ζ πξάμηο πεξί αλαζεσξήζεσο θαηά ην άξζξ. 108 παξ. 2 ηνπ
πληάγκαηνο (Πεξηερφκελνλ θαη δηαδηθαζία ςεθίζεσο), Δθεκεξίδα Διιήλσλ Ννκηθψλ, Σφκ. 30, 1963,
ζ. 209 επ.∙ in ηνπ ηδίνπ, Μειέηαη πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, Αζήλαη, 1965, ζ. 215 επ., ηδίσο ζ. 229∙ Υ.
γνπξίηζα, πληαγκαηηθφλ Γίθαηνλ, η. Β΄, Αζήλαη 1964, ζ. 171∙ Α. Μάλεζε, Αη εγγπήζεηο ηεξήζεσο
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«ακθίβνιν πιένλ αλ ε ελ ιφγσ» αληίιεςε «απνηει[νχζε] πιένλ ηελ
θξαηνχζα γλψκε ζηε ζεσξία», θαζφζνλ ν αληίινγνο, «ν νπνίνο
[θαηλφηαλ] λα θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο», ήηαλ «κάιινλ πεηζηηθφηεξνο,
ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ηνπ πληάγκαηνο
φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηα ζπγθεθξηκέλεο νξηνζέηεζεο ηεο απαηηνχκελεο
ζπλαίλεζεο, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη, νξζά, ζε επίθεληξν ηεο ζρεηηθήο
επηρεηξεκαηνινγίαο»3. Άιισζηε, ην 2001, ζην πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο
ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ πληάγκαηνο αλαθνξηθά κε ηα αζπκβίβαζηα ησλ
βνπιεπηψλ, έγηλε αληηιεπηφ, ζηελ πξάμε, φηη ε ππέξβαζε ηεο
θαηεχζπλζεο ηεο αλαζεσξεηηθήο εληνιήο ηεο πξνηείλνπζαο Βνπιήο δελ
ζπλάδεη κε ην πλεχκα ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ πληάγκαηνο4.
2. Σν εξκελεπηηθφ δήηεκα έηακε ε ζθέςε 6 ηεο απφθαζεο 11/2003
ηνπ Αλψηαηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ (ΑΔΓ), ζηελ νπνία θξίζεθε, θαηά
ηξφπν ξεηφ, ζαθή θαη νκφθσλν, φηη ε πξνηείλνπζα Βνπιή κπνξεί, ππφ
πξνυπνζέζεηο, λα δεζκεχζεη ηελ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή σο πξνο ην
πεξηερφκελν ηεο ηειηθήο ξχζκηζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνηάζεθαλ πξνο
αλαζεψξεζε. Δηδηθφηεξα, θξίζεθε φηη ε αλαζεσξεηηθή δηαδηθαζία
ππφθεηηαη ζε δηθαζηηθφ έιεγρν ν νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλεη ηνλ
έιεγρν ηπρφλ ππέξβαζεο ηεο εληνιήο πνπ ε πξνηείλνπζα Βνπιή έρεη
ηνπ πληάγκαηνο ΗΗ, Δθδνηηθφο Οίθνο Αθνη Π. άθθνπια Θεζζαινλίθε-Αζήλα, 1965, ζ. 320 επ.∙ ηνπ
ηδίνπ, Ζ αλαζεψξεζηο ηνπ πληάγκαηνο [πκβνιή εηο ηελ εξκελείαλ ηνπ άξζξνπ 108], ΘεζζαινλίθεΑζήλαη, 1966, in ηνπ ηδίνπ, πληαγκαηηθή Θεσξία θαη Πξάμε 1954-1979, Η, Δθδφζεηο άθθνπια,
Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 1980, ζ. 118 επ., ηδίσο ζ. 147· Δ. Βεληδέινπ, Σα φξηα ηεο ζπληαγκαηηθήο
αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο 1975, Δθδφζεηο Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε, 1984, ζ. 217 επ.∙ ηνπ
ηδίνπ, Μαζήκαηα πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ. Αλαζεσξεκέλε έθδνζε, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια,
Αζήλα-Κνκνηελή, 2008, ζ. 85∙ Γ. Σζάηζνπ, πληαγκαηηθφ Γίθαην, η. Α΄, Θεσξεηηθφ Θεκέιην,
Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 1994, ζ. 232 επ.∙ Γ. Καζηκάηε, Ζ αλαζεψξεζε ηνπ
πληάγκαηνο. θέςεηο θαη παξαηεξήζεηο, Σν 6/2000, ζ. 996 επ., ηδίσο ζ. 999-1000∙ Ν. Κ.
Αιηβηδάηνπ, Ο αβέβαηνο εθζπγρξνληζκφο θαη ε ζνιή ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, Δθδφζεηο ΠΟΛΗ,
2001, ζ. 163.
3
Βι. Γ. σηεξέιε, Κσιχκαηα εθινγηκφηεηαο θαη αζπκβίβαζηα βνπιεπηψλ, ζην κεηαίρκην δχν
ζπληαγκαηηθψλ αλαζεσξήζεσλ, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2006, ζ. 174.
4
Βι. ηε ζπδήηεζε ζηε ζπλεδξίαζε ΡΚΔ΄ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, ηελ Σεηάξηε, 28 Φεβξνπαξίνπ
2001 (απφγεπκα). Βι. θαη Ν.Κ. Αιηβηδάηνπ, Παηεξλαιηζκφο ή απηνέιεγρνο;, Δθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ, 34.3.2001, ζ. 11: «ην ακηγψο ζπληαγκαηηθφ επίπεδν, είλαη ακθίβνιν αλ ε ζθνπνχκελε επέθηαζε ησλ
βνπιεπηηθψλ αζπκβηβάζησλ είλαη ζχκθσλε κε ην άξζξν 110 ηνπ πληάγκαηνο. Πξάγκαηη, ε ηειεπηαία δελ
απνθάζηζε ηνλ ελ ιεπθψ ‘επαλαθαζνξηζκφ’ ησλ αζπκβηβάζησλ, αιιά κφλνλ ηελ αλαδηαηχπσζή ηνπο ελ
φςεη ησλ λέσλ νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο.».
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δψζεη ζηελ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή. Πξνθεηκέλνπ δε ε εληνιή απηή λα
είλαη δεζκεπηηθή θαη ε ηήξεζή ηεο λα είλαη δηθαζηηθψο ειέγμηκε, ην ΑΔΓ
δηεπθξίληζε φηη ε νπζηαζηηθή θαηεχζπλζε ηεο αλαζεψξεζεο κηαο
ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ξεηφ ιεθηηθφ
πεξηνξηζκφ ν νπνίνο δελ αξθεί λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο
Δηδηθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο
πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο πνπ πξφηεηλε ηελ αλαζεψξεζε, αιιά
πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηειηθή απφθαζε ηεο Βνπιήο απηήο κεηά
ηε δηελέξγεηα ησλ δχν ςεθνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ πληάγκαηνο5.
3. Ζ παξαπάλσ δηθαζηηθή θξίζε ηνπ ΑΔΓ ραξαθηεξίζηεθε
«ζεκαληηθή γηα ην ζπληαγκαηηθφ καο δίθαην, γηαηί είλαη ε πξψηε πνπ
δέρεηαη επζέσο φηη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία αλαζεσξείηαη ην χληαγκα
δελ εκπίπηεη ζηα interna corporis ηεο Βνπιήο θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, κπνξεί
λα ειεγρζεί δηθαζηηθψο»6. ην ίδην πλεχκα, ε ζεσξία επηθαιείηαη ηελ ελ
5

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζθέςε 6 ηεο απφθαζεο 11/2003 ηνπ ΑΔΓ αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Δπεηδή, κε
ηα απφ 21.4.2003 θαη 14.5.2003 ππνκλήκαηά ηνπ ν θαζ' νπ ζηξέθεηαη ε θξηλφκελε αίηεζε πξνβάιιεη φηη
ε θαζηέξσζε κε ην άξζξν 57 ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πληάγκαηνο γηα πξψηε θνξά ηνπ αζπκβηβάζηνπ ηεο
ηδηφηεηαο ηνπ βνπιεπηή κε ηελ άζθεζε νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο δελ είλαη λφκηκε, δηφηη, ππεξβαίλεη,
θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ πληάγκαηνο, ην εχξνο, δεδνκέλνπ φηη ε Βνπιή εθείλε πξφηεηλε ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ πληάγκαηνο, αθνχ δηαπίζησζε ηελ αλάγθε λα "επαλαθαζνξηζζνχλ" ηα
αζπκβίβαζηα ησλ βνπιεπηψλ, πξνθεηκέλνπ, φπσο φξηδε ε ζρεηηθή απφθαζή ηεο, λα ιεθζνχλ ππφςε "ηα
ζχγρξνλα δεδνκέλα σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο", εθ ηνχηνπ δε ζπλάγεηαη φηη ε
αλαζεσξεηηθή Βνπιή δελ κπνξνχζε λα θαζηεξψζεη αζπκβίβαζηα πέξαλ εθείλσλ πνπ είηε άκεζα είηε
έκκεζα ζρεηίδνληαη κε ην θξάηνο θαη ηηο "νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ". Ο ηζρπξηζκφο απηφο, πνπ
παξαδεθηψο πξνβάιιεηαη απφ ηελ άπνςε ησλ νξίσλ ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο αλαζεσξεηηθήο
δηαδηθαζίαο, είλαη απνξξηπηένο, πξνερφλησο σο εξεηδφκελνο επί αλαθξηβνχο πξνυπνζέζεσο, δηφηη ε
αλάγθε αλαζεσξήζεσο ηνπ άξζξνπ 57 πξνο ην ζθνπφ ηεο ιήςεσο ππφςε ησλ ζπγρξφλσλ δεδνκέλσλ, σο
πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Κξάηνπο, δηαηππψζεθε κφλνλ ζηελ εηζήγεζε ηεο Δηδηθήο
Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο πνπ
πξφηεηλε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη δελ επαλαιήθζεθε ζηελ ηειηθή απφθαζε ηεο Βνπιήο
απηήο κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ πληάγκαηνο
δχν ςεθνθνξηψλ (βι. Πξαθηηθά Οινκειείαο Βνπιήο, Θ΄ πεξηφδνπ, πλεδξηάζεηο ΡΛΔ΄ ηεο 20 Μαΐνπ
1998 θαη ΡΞ΄ ηεο 24 Ινπλίνπ 1998). ηελ απφθαζε απηή ηεο Οινκειείαο ηεο Βνπιήο πξνζδηνξίδνληαη
κφλνλ αξηζκεηηθά ρσξίο νπνηνδήπνηε ιεθηηθφ πεξηνξηζκφ νη πξνο αλαζεψξεζε ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο ηνπ επηκάρνπ άξζξνπ 57.».
6
Βι. Ν. Κ. Αιηβηδάηνπ, Σν χληαγκα θαη νη ερζξνί ηνπ ζηε λενειιεληθή ηζηνξία 1800-2010, Δθδφζεηο
Πφιηο, 2011, ζ. 563-564. Ωο πξνο ηελ επίθιεζε ηεο ελ ιφγσ δηθαζηηθήο απφθαζεο ζην πιαίζην
ζεκειίσζεο ηεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ηππηθήο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο
αλαζεσξεηηθήο δηαδηθαζίαο, βι. θαη Φ. ππξφπνπινπ, πληαγκαηηθφ δίθαην, Δθδφζεηο άθθνπια,
Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2ε έθδνζε, 2018, ζ. 158, αξ. 59, φπνπ ηνλίδεηαη επίζεο φηη «Σα interna corporis
πξέπεη επίζεο λα ζεσξνχληαη δηθαζηηθψο ειεγθηέα, δνζέληνο φηη ε αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο
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ιφγσ δηθαζηηθή θξίζε, σο λνκνινγία, πξνθεηκέλνπ λα ζεκειηψζεη ηε
δπλαηφηεηα ηεο πξνεγνχκελεο Βνπιήο λα δεζκεχζεη, κε ιεθηηθφ
πεξηνξηζκφ, ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο7. Μάιηζηα, ε
λνκνινγία απηή αληηκεησπίδεηαη πιένλ δηθαηνινγεκέλα σο ε θξαηνχζα
ινγηθν-ζπζηεκαηηθή θαη ηειενινγηθή ζπληαγκαηηθή εξκελεία, ε νπνία
ζπλάδεη κε ην πλεχκα ηεο θαηάζηξσζεο ηεο αλαζεσξεηηθήο δηαδηθαζίαο
σο εγγχεζεο ζπλαίλεζεο πνπ ζα παξακείλεη ζηαζεξή ζε δχν δηαδνρηθέο,
ηζνδχλακεο Βνπιέο, ηφζν σο πξνο ηελ αλάγθε φζν θαη σο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο αλαζεψξεζεο8. Οη δηάθνξεο ακθηζβεηήζεηο ηεο
νξζφηεηαο απηήο ηεο αληηκεηψπηζεο δελ είλαη πεηζηηθέο. Οη παξαθάησ
ζχληνκεο παξαηεξήζεηο επηρεηξνχλ λα ζπλνςίζνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
αδπλακίεο απηψλ ησλ ακθηζβεηήζεσλ.

ηειεηψλεηαη απφ ηε Βνπιή θαη κφλν». Βι., επίζεο, Α. Παληειή, Δγρεηξίδην πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ.
Βαζηθέο έλλνηεο. Διιεληθή πληαγκαηηθή Ηζηνξία. Οξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο. Γηθαηψκαηα ηνπ
Αλζξψπνπ, 4ε έθδνζε επαπμεκέλε, Δθδνηηθφο Οίθνο Α.Α.Ληβάλε, 2018, αξ. 413. Βι. επίζεο, Γ.
Γεξαπεηξίηε, χληαγκα θαη Βνπιή. Απηνλνκία θαη αλέιεγθην ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ ζψκαηνο, Δθδφζεηο
Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2012, ζ. 136-137.
7
Βι. Α. Παληειή, Δγρεηξίδην πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ. Βαζηθέο έλλνηεο. Διιεληθή πληαγκαηηθή
Ηζηνξία. Οξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο. Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, φ.π., αξ. 410: «…κε ιεθηηθφ πεξηνξηζκφ
ησλ αλαζεσξεηέσλ δηαηάμεσλ κπνξεί ε πξνηείλνπζα βνπιή λα πεξηνξίζεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο
αλαζεεξεηηθήο.»· Κ. Υξπζφγνλνπ, πληαγκαηηθφ Γίθαην, β΄ έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια, ΑζήλαΘεζζαινλίθε, 2014, ζ. 108.
8
Ζ Λ. Παπαδνπνχινπ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο επηθαιεζηεί ηελ απφθαζε ΑΔΓ 11/2003, αλαθέξεη
ραξαθηεξηζηηθά: «Αλ δερζνχκε, πάλησο, φπσο ππνζηεξηδφηαλ ζην παξειζφλ, φηη ε αλαζεσξεηηθή Βνπιή
δελ δεζκεχεηαη θαζφινπ σο πξνο ηελ νπζία ηεο αλαζεψξεζεο θαη φηη δεζκεχεηαη κφλνλ σο πξνο ην πνηεο
δηαηάμεηο κπνξεί λα ‘αγγίμεη’ (εθείλεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ νπνίσλ έρεη ζπγθεληξσζεί πιεηνςεθία
ηξηψλ πέκπησλ ή έζησ ε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ), εθφζνλ απηφ κφλνλ
έρεη θαηαγξαθεί ζηελ απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο πξνηείλνπζαο Βνπιήο, ηφηε ζα κπνξνχζακε λα
νδεγεζνχκε, ζεσξεηηθά, ζε κία αλαζεψξεζε ησλ ίδησλ κελ δηαηάμεσλ, αιιά πξνο ηελ αληίζεηε
θαηεχζπλζε απφ εθείλε πνπ ε πξψηε Βνπιή πξφηεηλε θαη απνθάζηζε. Γη απηφ θαη πεηζηηθά πξνηείλεηαη -ε
κάιινλ θξαηνχζα πιένλ- εξκελεία ηνπ άξζξνπ 110 §§2-3 , κε βάζε ηελ νπνία ε δεχηεξε,
αλαζεσξεηηθή, Βνπιή δελ είλαη απνιχησο αδέζκεπηε σο πξνο ηελ νπζία, αιιά νθείιεη λα αθνινπζήζεη
ηελ θαηεχζπλζε πνπ ε πξψηε Βνπιή έρεη πξνηείλεη θαη απνθαζίζεη θαηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία
γηα ηηο πξνηαζείζεο δηαηάμεηο. Με ηε ινγηθν-ζπζηεκαηηθή θαη ηειενινγηθή απηή εξκελεία πεξηθξνπξείηαη
ε ratio ηεο θαηάζηξσζεο ηεο αλαζεσξεηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ηξεηο θάζεηο, πνπ είλαη ε εγγχεζε φηη ε
πνιηηηθή βνχιεζε γηα αιιαγή ζπγθεθξηκέλσλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ πθίζηαηαη ζε δηαθνξεηηθά
ρξνληθά ζεκεία θαη επηθξνηείηαη απφ ηνλ ιαφ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, θαη άξα εμ νξηζκνχ είλαη
πξντφλ επξχηεξσλ ζπλαηλέζεσλ, φρη κφλνλ σο πξνο ην πνηεο δηαηάμεηο αιιά θαη σο ην γηαηί θαη ην πψο
πξέπεη απηέο λα αλαζεσξεζνχλ.». Βι. Σ. Παπαδνπνχινπ, 2015. Αλαζεψξεζε, ηξνπνπνίεζε θαη
εγγπήζεηο ηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πληάγκαηνο. [Κεθάιαην πγγξάκκαηνο], in Παπαδνπνχινπ,
Σ. 2015. πληαγκαηηθφ δίθαην. [ειεθηξ. βηβι.] Αζήλα:χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ
Βηβιηνζεθψλ. θεθ 8., ζ. 6 επ., ηδίσο ζ. 7, Γηαζέζηκν ζην: http://hdl.handle.net/11419/4282.

5

4. Πέξαλ ηεο θξηηηθήο πνπ έρεη ήδε αζθεζεί ζηελ παξαδνζηαθή
αληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θαηεχζπλζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ
αλαζεσξεηέσλ δηαηάμεσλ θαζνξίδεηαη, θαηά ηξφπν απνθιεηζηηθφ θαη
αδέζκεπην, απφ ηελ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε
πξνζπάζεηα λα εθιεθζεί ε αληίιεςε απηή σο θξαηνχζα ππφ ην θαζεζηψο
ηζρχνο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975 εκθαλίδεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, σο
κηα ηάζε αληίξξνπε πξνο ηα δεδνκέλα ςήθηζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ελ
ιφγσ πληάγκαηνο. Αθελφο, ελψ ε παξαπάλσ αληίιεςε εθθηλεί «[ε]θ ηεο
αξρήο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο νπνίαο απνιαχεη ε Αλαζεσξεηηθή Βνπιή ελ ηε
δηαηππψζεη ηνπ λένπ θεηκέλνπ»9, ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ
πληάγκαηνο ηνπ 1975 ςεθίζηεθε ππφ ην γεληθφ πλεχκα φηη ε
Αλαζεσξεηηθή Βνπιή δεζκεχεηαη απφ ηα φξηα πνπ ζέηεη ε πξνεγνχκελε
Βνπιή. Ο ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο, θαίηνη γλψξηδε ηελ παξαδνζηαθή
αληίιεςε, δελ ηελ εμέιαβε σο θξαηνχζα10 θαη, πάλησο, δελ ηελ
9

Βι. Κ. Γεσξγφπνπινπ, Ζ πξάμηο πεξί αλαζεσξήζεσο θαηά ην άξζξ. 108 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο
(Πεξηερφκελνλ θαη δηαδηθαζία ςεθίζεσο), φ.π., ζ. 229.
10
Ωο πξνο ηελ χπαξμε απνθιίζεσλ απφ ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε πεξί εξκελείαο ηνπ άξζξνπ 108
ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1952, βι. Θ. Σζάηζνπ, πκβνιή εηο ηελ δηακφξθσζηλ ηνπ πληάγκαηνο ηνπ
1952, Δκπξφο, Ννέκβξηνο 1947, in ηνπ ηδίνπ, Μειέηαη πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, Δθδνηηθφο Οίθνο «Σν
Ννκηθφλ», Νηθ. Α. άθθνπια, 1958, ζ. 77 επ., ηδίσο ζ. 159, κε αλαθνξέο ζην ζπγθξηηηθφ δίθαην: «Ο
πέκπηνο εηδηθφο θαλψλ ελ ζρέζεη πξνο ηελ δηαδηθαζίαλ ηεο αλαζεσξήζεσο είλαη, εηο αο πεξηπηψζεηο
δηαρσξίδεηαη αχηε εηο δχν ζηάδηα, ν ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ αλαζεσξεηηθνχ έξγνπ θαηά ην δεχηεξνλ ζηάδηνλ
απηνχ απφ ηελ απφθαζηλ ηελ ιακβαλνκέλελ θαηά ην πξψην ζηάδηνλ.». Δμάιινπ, είρε εληνπηζηεί φηη, ζην
άξζξν 112 ηνπ λνξβεγηθνχ πληάγκαηνο, φπσο αλαζεσξήζεθε ην 1907, θαη ζην άξζξν 88 ηνπ δαληθνχ
πληάγκαηνο, πξνβιεπφηαλ φηη ε δεχηεξε Βνπιή δεζκεπφηαλ απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο αλαζεψξεζεο
πνπ κπνξεί λα είρε θαζνξίζεη ε πξψηε Βνπιή (βι. Α. Μάλεζε, Αη εγγπήζεηο ηεξήζεσο ηνπ
πληάγκαηνο ΗΗ, φ.π., ζ. 326, ππνζ. 29). πλαθψο, αληίζεηα κε φ,ηη ππνζηεξίδεηαη (βι. Ν. Κ.
Αιηβηδάηνπ, Ο αβέβαηνο εθζπγρξνληζκφο θαη ε ζνιή ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, φ.π., ζ. 163), ε
παξαδνζηαθή αληίιεςε πεξί ειεχζεξνπ θαζνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλαζεσξεηέσλ δηαηάμεσλ
απφ ηελ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή, δελ θαίλεηαη λα ζεκειηψλεηαη ζηνλ θαλφλα ησλ «δχν Βνπιψλ».
Δμάιινπ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξαδνζηαθή αληίιεςε εκθαλίδεη θαη θάπνηεο αληηθάζεηο. Ο Ζ.
Κπξηαθφπνπινο αλαθέξεη φηη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1958 δηαηππψζεθε ελφςεη
ηνπ άξζξνπ 112 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Ννξβεγίαο, φπσο απηφ αλαζεσξήζεθε ην 1907 (βι. Ζ.
Κπξηαθφπνπινπ, Ζ αλαζεψξεζηο ηνπ πληάγκαηνο…, φ.π., ζ. 55). Ωζηφζν, ην ελ ιφγσ άξζξν ηνπ
λνξβεγηθνχ πληάγκαηνο (ζε γαιιηθή κεηάθξαζε: «S'il résulte de l'expérience qu'une partie
quelconque de la présente Constitution du royaume de Norvège doit être révisée, toute proposition à
cet effet devra être soumise à la première, deuxième ou troisième session ordinaire du Storting après
de nouvelles élections législatives et être publiée par voie d'impression. Mais c'est seulement à la
première, la deuxième ou la troisième session ordinaire du Storting réuni après les élections suivantes
qu'il incombera de décider si la révision proposée sera ou non adoptée.»), κλεκνλεχεηαη απφ ηνλ Α.
Μάλεζε σο παξάδεηγκα θαζνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλαζεσξεηέσλ δηαηάμεσλ απφ ηελ
πξνηείλνπζα Βνπιή (βι. Α. Μάλεζε, Αη εγγπήζεηο ηεξήζεσο ηνπ πληάγκαηνο ΗΗ, φ.π., ζ. 326, ππνζ.
29).
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απνδέρηεθε σο δηθή ηνπ αθεηεξία11. Αθεηέξνπ, ε παξαδνζηαθή αληίιεςε
δηακνξθψζεθε ζε έλα ζηάδην εμέιημεο ηνπ ζπληαγκαηηζκνχ ζην νπνίν ν
θνηλφο θαη a fortiori ν αλαζεσξεηηθφο λνκνζέηεο ζεσξνχληαλ θνξείο
κηαο πνιηηηθψο ειεχζεξεο εμνπζίαο, κε απνηέιεζκα ηε δηάρπηε δπζπηζηία
απέλαληη ζε θάζε εξκελεπηηθή δηεχξπλζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο εμνπζίαο
απηήο, ελίνηε δε θαη απέλαληη ζηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ηεο άζθεζήο ηεο12.
ην πιαίζην απηήο ηεο εθδνρήο ζπληαγκαηηζκνχ, ηα επηκέξνπο
δηαδηθαζηηθά φξηα πνπ ζέηεη ην χληαγκα ζηελ αλαζεσξεηηθή ιεηηνπξγία
ππεξ-θαζνξίδνληαη απφ ην πξφηαγκα πεξί ειεπζεξίαο ηεο Αλαζεσξεηηθήο
Βνπιήο13, ε δπλαηφηεηα δε δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ νξίσλ
απηψλ δελ γίλεηαη θαζνιηθά απνδεθηή14. Ωζηφζν, ππφ ην θαζεζηψο ηνπ
πληάγκαηνο ηνπ 1975, ελφςεη θαη ηνπ επηθαζνξηζκνχ ηνπ ηειεπηαίνπ
απφ ην επξσπατθφ δίθαην15, επηθξάηεζε ζηαδηαθψο κηα αληίξξνπε εθδνρή
11

Καηά ηε ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο επί ηνπ πληάγκαηνο 1975, ν εηδηθφο εηζεγεηήο ηεο
πιεηνςεθίαο επί ηνπ άξζξνπ 110, Κ. Σξηθνχπεο, αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: «Σέινο, ην
ηειεπηαίνλ εδάθηνλ ηεο παξ. 2 πξνβιέπεη φηη ‘θαζνξίδνληαη εηδηθψο αη αλαζεσξεηέαη δηαηάμεηο’, φπσο
εμάιινπ ζπλέβαηλε θαη κε φια ηα πξνεγνχκελα πληάγκαηα. Δλ πξνθεηκέλσ, πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη δελ
είλαη νξζφλ λα δεζκεχεηαη απνιχησο ε Γεπηέξα Βνπιή, ε θιεζεζνκέλε λα επηηειέζε ην αλαζεσξεηηθφλ
έξγνλ, απφ ηαο απνθάζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο, ζηελψο πεξηνξηδνχζεο ηελ θαζ’χιελ αξκνδηφηεηά ηεο, δηα
ηνπ θαζνξηζκνχ εηδηθψο ησλ αλαζεσξεηέσλ δηαηάμεσλ. Όκσο, παξ’εκίλ ηνχην πάληνηε ίζρπζελ,
εηνλίζζε δε θαη απφ ηνλ Διεπζ. Βεληδέινλ, εηπφληα επί ηνπ πξνθεηκέλνπ: ‘αθήο είλαη ε έλλνηα ηνπ
άξζξνπ, θαζ’ήλ [ε] πξνο αλαζεψξεζηλ ζπγθαινπκέλε Βνπιή, αλεμαξηήησο ησλ άιισλ απηήο
θαζεθφλησλ, δελ δχλαηαη ελ ηε αζθήζεζεη ηνπ αλαζεσξεηηθνχ απηήο έξγνπ λα εμέιζε ησλ νξίσλ ηα
νπνία έηαμνλ ε ηελ αλαζεψξεζηλ απνθαζίζαζα Βνπιή’». (βι. Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ηεο
Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο ησλ ζπδεηήζεσλ επί ηνπ πληάγκαηνο 1975, ζ. 875-876). Ωο πξνο ηελ ελ
ιφγσ δήισζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ, βι. θαη Π. Παξαξά, Οη πεξηνξηζκέλεο εμνπζίεο ηεο αλαζεσξεηηθήο
Βνπιήο, φ.π., ζ. 324. Σελ ίδηα δήισζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ επηθαιείηαη θαη ν Ν. Ν. αξίπνινο,
πξνθεηκέλνπ λα δείμεη φηη δέζκεπζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο πθίζηαηαη κφλνλ σο πξνο ηελ
ηαπηφηεηα ησλ εηδηθψο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ απφ ηελ πξνηείλνπζα Βνπιή θαη φρη θαη σο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο αλαζεψξεζήο ηνπο (βι. Ν.Ν. αξίπνινπ, Διιεληθφλ πληαγκαηηθφλ Γίθαηνλ, φ.π., ζ.
118). Πιελ φκσο, δελ πξνθχπηεη φηη απηή είλαη ε έλλνηα ηεο παξαπάλσ δήισζεο θαη, πάλησο, δελ
θαίλεηαη λα είλαη απηή πνπ απνδέρεηαη ν Κ. Σξηθνχπεο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975.
12
Ωο πξνο ηελ ελ ιφγσ εθδνρή ζπληαγκαηηζκνχ, βι. Κ. Γηαλλαθφπνπινπ, Ζ επίδξαζε ηνπ δηθαίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ, Δθδφζεηο άθθνπια,
Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2013, ηδίσο αξ. 127-132.
13
Βι. Κ. Γεσξγφπνπινπ, Ζ πξάμηο πεξί αλαζεσξήζεσο θαηά ην άξζξ. 108 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο,
φ.π., ζ. 229∙ ηνπ ηδίνπ, Δπίηνκν πληαγκαηηθφ Γίθαην, 9ε έθδνζε. Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, ΑζήλαΚνκνηελή 1998, ζ. 434-435.
14
Ωο πξνο ηελ άξλεζε απνδνρήο ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηππηθήο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο
ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο, βι., αληί άιισλ, Δ. Βεληδέινπ, Σα φξηα ηεο ζπληαγκαηηθήο
αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο 1975, φ.π., ζ. 251 επ., ηδίσο ζ. 255: «δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηηθψλ νξίσλ ηεο αλαζεψξεζεο». Ωο πξνο ηελ αληίζεηε
άπνςε, βι., αληί άιισλ, Α. Μάλεζε, Αη εγγπήζεηο ηεξήζεσο ηνπ πληάγκαηνο ΗΗ, φ.π., ζ. 347-348.
15
Βι., αληί άιισλ, ηελ απφθαζε ΓΔΚ, 2.4.2009, C-378-380/07, Αγγειηδάθε, ζθέςε 207: «φιεο νη
αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
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ζπληαγκαηηζκνχ ε νπνία ζεσξεί ηφζν ηνλ θνηλφ φζν θαη ηνλ
αλαζεσξεηηθφ λνκνζέηε σο θνξείο κηαο λνκηθψο πεξηνξηζκέλεο
αξκνδηφηεηαο ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ ηεο νπνίαο εγγπάηαη απηνλφεηα ν
δηθαζηηθφο έιεγρνο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηφζν ησλ λφκσλ φζν θαη ηεο
ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο16. ην πιαίζην απηφ, ε Αλαζεσξεηηθή
Βνπιή δελ είλαη παξά θνξέαο ζπληεηαγκέλεο αξκνδηφηεηαο ε νπνία
πξνζδηνξίδεηαη ηειηθψο απφ ηνλ δηθαζηή βάζεη ηεο ινγηθν-ζπζηεκαηηθήο
θαη

ηεινινγηθήο

εξκελείαο

ησλ

επηκέξνπο

νπζηαζηηθψλ

θαη

δηαδηθαζηηθψλ νξίσλ πνπ ζέηεη ην χληαγκα ζηελ αλαζεσξεηηθή
ιεηηνπξγία17. Καηά ηνχην, ε πξνδηάζεζε ππνηίκεζεο ηεο αμίαο θαη ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο δηθαζηηθήο θξίζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζθέςε 6
ηεο απφθαζεο ΑΔΓ 11/2003, δελ θαίλεηαη λα ζπκβαδίδεη κε ην παξφλ
ζηάδην εμέιημεο ηνπ ειιεληθνχ ζπληαγκαηηζκνχ.
5. Καηαξράο, δελ είλαη πεηζηηθφ ην επηρείξεκα φηη ε παξαπάλσ
δηθαζηηθή θξίζε απνηειεί απιψο κηα «παξεκπίπηνπζα ζθέςε» πνπ «δελ
ζπληζηά λνκηθή εγγχεζε»18. Ζ δηθαζηηθή θξίζε ζηε ζθέςε 6 ηεο
απφθαζεο ΑΔΓ 11/2003 δελ είλαη κηα πεξηζηαζηαθή ζθέςε (obiter
dictum) πνπ έιαβε ρψξα, γηα παηδαγσγηθνχο ή άιινπο ζθνπνχο, ρσξίο λα
είλαη ρξήζηκε γηα ηελ επίιπζε ηεο ππφζεζεο πνπ εθθξεκνχζε ελψπηνλ
δηαηάμεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ (…), αθφκε θαη φηαλ νη αξρέο απηέο πξνβαίλνπλ ζε αλαζεψξεζε ηνπ
πληάγκαηνο».
16
Ωο πξνο ηελ ελ ιφγσ εθδνρή ζπληαγκαηηζκνχ, βι. Κ. Γηαλλαθφπνπινπ, Ζ επίδξαζε ηνπ δηθαίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ, φ.π., ηδίσο αξ. 133141, 201 επ. θαη 264.
17
Ωο πξνο ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο, βι., αληί άιισλ, Φ. ππξφπνπινπ,
πληαγκαηηθφ δίθαην, φ.π., ζ. 158, αξ. 59, φπνπ επηζεκαίλεηαη φηη «ε αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο,
φληαο ζπληεηαγκέλε ιεηηνπξγία, ππφθεηηαη ζε δηθαζηηθφ έιεγρν σο πξνο ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηά ηεο».
Ωο πξνο ηε ζηαδηαθή δηεχξπλζε ηεο απνδνρήο απηνχ ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ αθφκε θαη απφ
εθπξνζψπνπο ηεο ζεσξίαο πνπ είραλ εθθξάζεη αξρηθψο επηθπιάμεηο, βι. Κ. Υξπζφγνλνπ,
πληαγκαηηθφ Γίθαην, φ.π., ζ. 111, ζε ζχγθξηζε κε, ηνπ ηδίνπ, θέςεηο γηα ηε δηθαζηηθή αληηκεηψπηζε
ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο, Σν 1997, ζ. 229 επ.∙ Ξ. Κνληηάδε, «Άξζξν 110», in Φ.
ππξφπνπινπ, Ξ. Κνληηάδε, Υ. Αλζφπνπινπ θαη Γ. Γεξαπεηξίηε (επηζη. δηεχζπλζε), χληαγκα. Καη’
άξζξν εξκελεία, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2017, ζ. 1776, αξ. 41, ζε ζχγθξηζε κε,
ηνπ ηδίνπ, Ζ Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο, Η. Μεζνδνινγηθά ζεκέιηα. πκβνιή ζηε ζπληαγκαηηθή
ζεσξία ηεο πινπξαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2000, ζ. 363
επ., ηδίσο ζ. 379.
18
Βι. Δ. Βεληδέινπ, Σα δηαδηθαζηηθά φξηα ηεο αλαζεψξεζεο είλαη ε νπζία ηνπ πληάγκαηνο,
Δθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ, 9.11.2018.
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ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Αληηζέησο, απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν ηνπ ζθεπηηθνχ
ηεο παξαπάλσ δηθαζηηθήο απφθαζεο, ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε απφξξηςε,
σο αβάζηκνπ, ελφο ηζρπξηζκνχ ηνπ θαζ’νχ ε αίηεζε έθπησζεο βνπιεπηή,
θαίηνη ε πξνβνιή ηνπ ίδηνπ ηζρπξηζκνχ ραξαθηεξίζηεθε, ξεηψο, απφ ην
ΑΔΓ, σο παξαδεθηή απφ ηελ άπνςε ησλ νξίσλ ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ
ηεο δηαδηθαζίαο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο19. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ,
άιισζηε, ε ίδηα ε Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο έρεη
επηθαιεζηεί ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηνπ ΑΔΓ, πξνθεηκέλνπ λα
ζεκειηψζεη ην παξαδεθηφ δηαθνξεηηθνχ ιφγνπ πνπ αθνξνχζε, πάλησο,
ηνλ έιεγρν ηεο αλαζεσξεηηθήο δηαδηθαζίαο20. ε θάζε πεξίπησζε, ε
επίθιεζε απηή, εθ κέξνπο ηνπ Αλψηαηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ,
δηαζθεδάδεη θάζε -νχησο ή άιισο αδηθαηνιφγεηε- ακθηβνιία σο πξνο ηε
λνκηθή ζπνπδαηφηεηα ηεο επίκαρεο δηθαζηηθήο θξίζεο ηνπ ΑΔΓ θαη
θαζηζηά αιπζηηειή ελδερφκελε γεληθφηεξε ακθηζβήηεζε ηεο αμηνπηζηίαο
ησλ λνκνινγηαθψλ θαηαζθεπψλ ηνπ ηειεπηαίνπ.
6. Δμάιινπ, ηφζν ν απινπζηεπηηθφο αθνξηζκφο ηεο απφθαζεο
ΑΔΓ 11/2003 σο δήζελ «αηξεηηθήο»21 φζν θαη ε άπνςε φηη ε απνδνρή ηεο
δεζκεπηηθφηεηαο

ησλ

θαηεπζχλζεσλ

ηεο

πξνηείλνπζαο

Βνπιήο

πξνυπνζέηεη ηάρα αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ πληάγκαηνο22
ζπληζηνχλ πιένλ κεκνλσκέλεο εξκελεπηηθέο επηινγέο πνπ, έρνληαο
19

Δηδηθφηεξα, ην ΑΔΓ, αλαθέξνληαο φηη ν επίκαρνο ηζρπξηζκφο «παξαδεθηψο πξνβάιιεηαη απφ ηελ
άπνςε ησλ νξίσλ ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο αλαζεσξεηηθήο δηαδηθαζίαο», δέρηεθε ηε λνκηθή
βαζηκφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ηζρπξηζκνχ, πιελ φκσο απέξξηςε ηελ νπζηαζηηθή βαζηκφηεηά ηνπ,
«πξνερφλησο» δηφηη ε θαηεχζπλζε ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ άξζξνπ 57 δελ είρε αλαθεξζεί ζηελ ηειηθή
απφθαζε ηεο πξνηείλνπζαο Βνπιήο. Καηά ηνχην, ην Γηθαζηήξην δελ ρξεηάζηεθε λα ειέγμεη εάλ ε
απφθαζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο απέθιηλε ή φρη ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο. Αο ζεκεησζεί
φηη ε απφθαζε ζεσξήζεθε νξζή σο πξνο ηελ θαηαξρήλ απνδνρή ηνπ επίκαρνπ ηζρπξηζκνχ σο
παξαδεθηνχ, αθφκε θαη ζην πιαίζην αλαιχζεσλ ζηηο νπνίεο πξνβιήζεθαλ ελζηάζεηο σο πξνο ηε
δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ βαζίκνπ ηνπ ίδηνπ ηζρπξηζκνχ θαη νη νπνίεο δπζπηζηνχλ σο πξνο ηνλ
ηππηθφ έιεγρν ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο αλαζεσξεηηθήο ιεηηνπξγίαο (βι. Αζ. Ράηθνπ, Ο έιεγρνο ηνπ
θχξνπο ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηεο 9εο Απξηιίνπ 2000. Ε΄ πκπιήξσκα ηνπ δηθνλνκηθνχ εθινγηθνχ
δηθαίνπ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 2003, ζ. 255 επ.).
20
Βι. ηελ απφθαζε ηΔ Οι. 2512/2016, ζθέςε 9.
21
Βι. Υ. Αλζφπνπινπ, Οη πνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλαζεψξεζεο, Δθεκεξίδα ΔΘΝΟ, 12.10.2016.
22
Βι. Ξ. Κνληηάδε, Ζ αλαζεσξεηηθή ιεηηνπξγία ζήκεξα θαη ε αλαζεψξεζε ηεο δηαδηθαζίαο
αλαζεψξεζεο, Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 2011, ζ. 1 επ., ηδίσο ζ. 4 επ..
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εγθισβηζηεί ζε κηα ακήραλε πξνζέγγηζε ηεο δηαηχπσζεο ησλ δηαηάμεσλ
ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ πληάγκαηνο,
αλαπαξάγνπλ

κηα

αλνξζνινγηθή

αληίιεςε

ηεο

αλαζεσξεηηθήο

δηαδηθαζίαο σο πνιηηηθνχ ζηνηρήκαηνο. Γηφηη, ππφ ην πξίζκα ηέηνησλ
εξκελεπηηθψλ επηινγψλ, πξάγκαηη «έλα νξζνινγηθφ πνιηηηθφ ππνθείκελν
δελ έρεη θαλέλαλ ιφγν λα θαηαζέζεη θαη λα ςεθίζεη ζηελ πξψηε Βνπιή κηα
αλαζεσξεηηθή πξφηαζε, είηε κε 151 είηε κε 180 βνπιεπηέο, αλ δελ είλαη
βέβαην

φηη

ζηε

θνηλνβνπιεπηηθή

δεχηεξε
δχλακε

‘Αλαζεσξεηηθή
λα

ζπγθαζνξίζεη

Βνπιή’
ην

ζα

έρεη

ηελ

πεξηερφκελν

ηεο

αλαζεψξεζεο ή λα εκπνδίζεη κηα αλεπηζχκεηε ηξνπή ηεο»23. Αληηζηξφθσο,
ππφ ην ίδην πξίζκα, έλα πνιηηηθφ ππνθείκελν πνπ ππνινγίδεη φηη ζα
απνθηήζεη ηε ζρεηηθή θνηλνβνπιεπηηθή δχλακε, έρεη θίλεηξν λα
επηρεηξήζεη, κέζσ κηαο αλεηιηθξηλνχο ζπκπεξηθνξάο, λα πθαξπάμεη ηε
ζπλαίλεζε ησλ άιισλ πνιηηηθψλ ππνθεηκέλσλ ζην πιαίζην ηεο
πξνηείλνπζαο Βνπιήο, ζηνρεχνληαο λα θαζνξίζεη κφλν ηνπ ην ηειηθφ
πεξηερφκελν ηεο αλαζεψξεζεο ζηελ επφκελε Αλαζεσξεηηθή Βνπιή.
Σέηνηεο, φκσο, εξκελεπηηθέο επηινγέο, νη νπνίεο δξνκνινγνχλ ηηο
παξαπάλσ ζεζκηθέο ζπκπεξηθνξέο, νπδφισο ζπλάδνπλ κε ην πλεχκα ησλ
παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ πληάγκαηνο ην νπνίν
αλακθηβφισο επηβάιιεη ηελ εμαζθάιηζε εηιηθξηλνχο ζπλαίλεζεο πνπ ζα
παξακείλεη ζηαζεξή ζε δχν δηαδνρηθέο, ηζνδχλακεο Βνπιέο, ηφζν σο
πξνο ηελ αλάγθε φζν θαη σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαζεψξεζεο24.
Με ην πλεχκα δε απηφ φρη κφλν δελ αληηβαίλεη, αιιά ζαθψο
ζπλάδεη ην γξάκκα ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ
πληάγκαηνο. Ζ αξκνδηφηεηα ηεο πξνηείλνπζαο Βνπιήο λα δηαπηζηψλεη

23

Βι. Υ. Αλζφπνπινπ, Οη πνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλαζεψξεζεο, φ.π..
Βι. Ξ. Κνληηάδε, «Άξζξν 110», in Φ. ππξφπνπινπ, Ξ. Κνληηάδε, Υ. Αλζφπνπινπ θαη Γ.
Γεξαπεηξίηε (επηζη. δηεχζπλζε), χληαγκα. Καη’ άξζξν εξκελεία, φ.π., ζ. 1771, αξ. 24. Βι. θαη Κ.
Υξπζφγνλνπ, πληαγκαηηθφ Γίθαην, φ.π., ζ. 109.
24
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ηελ «αλάγθε»25 θαη λα θαζνξίδεη «εηδηθά» ηηο δηαηάμεηο πνπ πξέπεη λα
αλαζεσξεζνχλ,

πεξηιακβάλεη

θαη

ηε

δπλαηφηεηα

επξχηεξνπ

ή

ζηελφηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηεχζπλζεο ηεο δένπζαο αλαζεψξεζεο
ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ26. Αληίζεηε εξκελεία ζα νδεγνχζε ζηελ
παξάδνμε παξαδνρή φηη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 110 πξνβιέπεη ε
θξίζηκε αξκνδηφηεηα ηεο πξνηείλνπζαο Βνπιήο λα αζθείηαη κε αηειή
αηηηνινγία. Δμάιινπ, ε παξάγξαθνο 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, νξίδνληαο φηη,
«αθνχ ε αλαζεψξεζε απνθαζηζηεί απφ ηε Βνπιή», ε Αλαζεσξεηηθή
Βνπιή απνθαζίδεη «ζρεηηθά κε ηηο αλαζεσξεηέεο δηαηάμεηο», επιφγσο
πξέπεη λα εξκελεπζεί ππφ ηελ έλλνηα φηη ε Αλαζεσξεηηθή Βνπιή
απνθαζίδεη εληφο ηνπ εχξνπο ησλ νπζηαζηηθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ έρεη
απνθαζίζεη ε πξνηείλνπζα Βνπιή27. Αληίζεηε γξακκαηηθή εξκελεία πνπ,
θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, ζα νδεγνχζε ζηελ παξαδνρή φηη, ζε
αληηδηαζηνιή πξνο ην πλεχκα ηνπο, ην γξάκκα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ
ηνπ πληάγκαηνο επηβάιιεη κηα αλνξζνινγηθή αλαζεσξεηηθή δηαδηθαζία,
ζηεξείηαη πεηζηηθφηεηαο θαη, πάλησο, δελ ζπλάδεη κε ηηο ζπλήζεηο
κεζφδνπο ζπληαγκαηηθήο εξκελείαο. πλαθψο, ζε θάζε πεξίπησζε,
δχζθνια κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκηηή ε επηινγή κηαο γξακκαηηθήο
εξκελείαο πνπ θαηαιήγεη λα εθζέηεη ηνλ επίκαρν ζπληαγκαηηθφ θαλφλα

25

Ωο πξνο ηε ζεκαζία ηεο πξφβιεςεο ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 110 πεξί δηαπίζησζεο ηεο «αλάγθεο»
ηεο αλαζεψξεζεο πνπ δηαθνξνπνηεί ην χληαγκα ηνπ 1975 απφ ηα πξνεγνχκελα ειιεληθά πληάγκαηα
(πιελ ηνπ άξζξνπ 107 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο 1964 πνπ κλεκνλεχεη ηελ «αλάγθε» αλαζεψξεζεο), βι.
Γ. σηεξέιε, Κσιχκαηα εθινγηκφηεηαο θαη αζπκβίβαζηα βνπιεπηψλ, ζην κεηαίρκην δχν
ζπληαγκαηηθψλ αλαζεσξήζεσλ, φ.π., ζ. 174, ππνζ. 413.
26
Βι. θαη Π. Παξαξά, Οη πεξηνξηζκέλεο εμνπζίεο ηεο αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο, φ.π., ζ. 315.
27
Βι. θαη Ξ. Κνληηάδε, Ζ αξρή ηεο ζπλαίλεζεο σο ζεκέιην ηεο αλαζεσξεηηθήο ιεηηνπξγίαο, φ.π., ζ.
41: «Απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο αληηιήςεηο, δειαδή αθ’ελφο ηελ άπνςε πνπ κε γλψκνλα ηε δεκνθξαηηθή
αξρή ππνζηεξίδεη ηελ απμεκέλε λνκηκνπνίεζε ηεο δεχηεξεο Βνπιήο, άξα ηελ θαζηζηά θαη απνθιεηζηηθά
αξκφδηα γηα ηε ξχζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλαζεσξεηέσλ δηαηάμεσλ, θαη αθ’εηέξνπ ηελ άπνςε πνπ
δέρεηαη ηελ ηζνδπλακία ησλ δχν Βνπιψλ, κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ηεο επξχηεξεο δπλαηήο ζπλαίλεζεο
γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ πληάγκαηνο, θαηαιήγνληαο ζηε δέζκεπζε ηεο δεχηεξεο Βνπιήο απφ ηηο
θαηεπζχλζεηο ηεο πξψηεο, ε δεχηεξε άπνςε εκθαλίδεηαη λα βξίζθεηαη εγγχηεξα ζηε ratio ηνπ άξζξνπ 110
πλη. …».
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σο αλνξζνινγηθφ, θαίηνη δελ ακθηζβεηείηαη φηη πθίζηαηαη άιιε
ππνζηεξίμηκε εξκελεία πνπ δελ έρεη ηελ ίδηα θαηάιεμε28.
ηνλ ραξαθηεξηζκφ σο θαζφια ζεκηηήο θαη επηβεβιεκέλεο ηεο
ελαξκφληζεο ηνπ γξάκκαηνο θαη ηνπ πλεχκαηνο ησλ επίκαρσλ
ζπληαγκαηηθψλ

δηαηάμεσλ,

κέζσ

ηεο

ινγηθν-ζπζηεκαηηθήο

θαη

ηεινινγηθήο εξκελείαο πνπ πηνζέηεζε ε απφθαζε ΑΔΓ 11/2003,
ζπλεγνξνχλ θαη νη πξνθαλείο αηέιεηεο ηεο παξαδνζηαθήο αληίιεςεο πνπ
δηακνξθψζεθε πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975. ην πιαίζην
ηεο αληίιεςε απηήο, δελ επηχρεζαλ νη εθιεπηπζκέλεο πξνζπάζεηεο λα
θαηαδεηρζεί φηη ν «εηδηθφο» νξηζκφο ησλ αλαζεσξεηέσλ δηαηάμεσλ δελ
πεξηιακβάλεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαζεψξεζήο ηνπο θαη φηη ε
αηηηνινγία ηεο πξφηαζεο αλαζεψξεζεο κπνξεί λα κελ πεξηιακβάλεη ην
θείκελν ή ηελ θαηεχζπλζε ησλ λέσλ δηαηάμεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε
παξαπάλσ αληίιεςε αλαγθάζηεθε λα πεξηνξηζηεί ζε κηα εξκελεπηηθψο
ξερή επαλάιεςε ηνπ παξσρεκέλνπ πιένλ πξνηάγκαηνο πεξί ηεο
ειεπζεξίαο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο29. ηνλ θίλδπλν παξφκνηαο
κεζνδνινγηθήο αδπλακίαο εθηίζεηαη, ζήκεξα, ε πξνβνιή -θαη, κάιηζηα,
θαηά ηξφπν απφιπην- ηνπ επηρεηξήκαηνο φηη ε εξκελεία πνπ πηνζέηεζε ε

28

Γελ είλαη δε πεηζηηθφ νχηε ην επηρείξεκα φηη πθίζηαηαη επξεία αξκνδηφηεηα ηεο αλαζεσξεηηθήο
Βνπιήο πνπ νθείιεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα πνπ έρεη λα «απνθαζίδεη» νξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηε
δηαηχπσζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 110, θαη ζηελ θαζηεξσκέλε ζπλζήθε λα νλνκάδεηαη κφλνλ ε
δεχηεξε Βνπιή σο αλαζεσξεηηθή (σο πξνο ην επηρείξεκα απηφ, βι. Γ. Καζηκάηε, Ζ αλαζεψξεζε ηνπ
πληάγκαηνο. θέςεηο θαη παξαηεξήζεηο, φ.π., ζ. 999-1000).
29
Βι. Κ. Γεσξγφπνπινπ, Ζ πξάμηο πεξί αλαζεσξήζεσο θαηά ην άξζξ. 108 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο
(Πεξηερφκελνλ θαη δηαδηθαζία ςεθίζεσο), φ.π., ζ. 229-231. Ο ζπγγξαθέαο εθθηλεί ηηο παξαπάλσ
πξνζπάζεηεο εξκελεπηηθήο εθιέπηπλζεο ηνπ άξζξν 108 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1952 κε ηε ζέζε
φηη «Δθ ηεο αξρήο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο νπνίαο απνιαχεη ε Αλαζεσξεηηθή Βνπιή ελ ηε δηαηππψζεη ηνπ
λένπ θεηκέλνπ» έπεηαη φηη ε πξάμε πεξί αλαζεσξήζεσο δελ δχλαηαη λα πξνζδηνξίδεη ηελ θαηεχζπλζε
ηελ νπνίαλ ζα πξέπεη λα πξνζιάβνπλ νη δηαηάμεηο πνπ πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ (φ.π., ζ. 229), γηα λα
θαηαιήμεη φηη «Δλ θαηαθιείδη δχλαηαη λα ιερζή φηη ηα φξηα κεηαμχ εηδηθεχζεσο ησλ πξνο αλαζεψξεζηλ
δηαηάμεσλ θαη θαζνξηζκνχ ηνπ κειινληηθνχ πεξηερνκέλνπ απηψλ θαζίζηαληαη ελίνηε ηφζνλ δπζδηάθξηηα,
ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζζνχλ απνιχησο. Γεγνλφο φκσο είλαη φηη ε πξάμηο πεξί
αλαζεσξήζεσο, αθφκε θαη φηαλ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο εηδηθεχζεσο, πξνζδηνξίδνπζα θαηά ηηλα ηξφπνλ
ην κειινληηθφλ θείκελνλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα δεζκεχζε ηελ Αλαζεσξεηηθήλ Βνπιήλ, ε νπνία δηαηεξεί
απφιπηνλ ηελ ειεπζεξίαλ ηεο ελ ηε δηαηππψζεη ηνπ θεηκέλνπ ησλ λέσλ δηαηάμεσλ» (φ.π., ζ. 231).
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απφθαζε ΑΔΓ 11/2003 δήζελ αληηβαίλεη ζην γξάκκα ηνπ πληάγκαηνο
πνπ θέξεηαη λα επηβεβαηψλεη ηάρα πξνδήισο ην παξαπάλσ πξφηαγκα30.
7. Πεξαηηέξσ, ζηεξνχληαη πεηζηηθφηεηαο θαη νη εξκελεπηηθέο
πξνηάζεηο πνπ, αλαγλσξίδνληαο ηηο αδπλακίεο ηεο παξαδνζηαθήο
αληίιεςεο ήδε πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ΑΔΓ 11/2003,
δηεξεχλεζαλ ηξφπνπο δηάζσζήο ηεο. Δηδηθφηεξα, δελ είλαη πεηζηηθή ε
επηρεηξεκαηνινγία φηη ε Αλαζεσξεηηθή Βνπιή, θαίηνη δεζκεχεηαη
θαηαξρήλ «εζηθνπνιηηηθά» απφ ηπρφλ νπζηαζηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ
πξνζδηφξηζε ε πξνηείλνπζα Βνπιή31, εθθεχγεη ηεο δέζκεπζεο απηήο θαη
κπνξεί λα ελεξγήζεη αληίζεηα ή δηαθνξεηηθά, εάλ απφ ηηο εθινγέο πνπ
παξεκβάιινληαη «πξνέιζνπλ δηεπξπκέλεο αλαζεσξεηηθέο πιεηνςεθίεο,
πνπ λα επηηξέπνπλ ηε δηακφξθσζε λέσλ ζπλαηλέζεσλ σο πξνο ην
δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ηεο αλαζεψξεζεο»32. H παξεκβνιή ησλ
εθινγψλ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ κφλε θξίζηκε παξάκεηξν
πξνζδηνξηζκνχ ησλ φξσλ ζπλαίλεζεο ζην πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ
30

Βι. Θ. Γηακαληφπνπινπ, πληαγκαηηθφο αλαιθαβεηηζκφο;, Δθεκεξίδα ΣΟ ΒΖΜΑ ΣΖ
ΚΤΡΗΑΚΖ, 25.11.2018, ζ. 4.24: «De lege ferenda ζα ήηαλ, πξάγκαηη, πξνηηκφηεξν ε Βνπιή απηή [ελλ.
ε πξψηε Βνπιή] λα θαζνξίδεη θαη ην πεξηερφκελν, ελψ ε δεχηεξε, αληί λα έρεη ελ ιεπθψ εμνπζηνδφηεζε,
λα κπνξεί κφλν λα πηνζεηεί ή φρη ηελ πξφηαζε. Ωζηφζν, ην 110 δελ αθήλεη πεξηζψξηα παξεξκελείαο.».
Βι. θαη Γ. Γειιή, Οη ζπληαγκαηηθέο αιιαγέο θαη ε επφκελε Βνπιή, Δθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ, 23.11.2018.
Βι., επίζεο, Υ. Αλζφπνπινπ, Mission impossible ε αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο, Δθεκεξίδα
ΠΡΩΣΟ ΘΔΜΑ 5.4.2018: «Ωζηφζν, ε πξψηε Βνπιή πξνηείλεη απιψο άξζξα πξνο αλαζεψξεζε, ελψ ε
δεχηεξε, πνπ είλαη ε θαηά θπξηνιεμία αλαζεσξεηηθή Βνπιή, κπνξεί λα απνθαζίζεη αδέζκεπηα ην
πεξηερφκελν ησλ λέσλ ζπληαγκαηηθψλ ξπζκίζεσλ. Απηφ ιέεη θαιψο ή θαθψο ην άξζξν 110 (πξβι. θαη ην
άξζξν 195 ηνπ βειγηθνχ πληάγκαηνο), έζησ θαη αλ ην ΑΔΓ έρεη άιιε γλψκε (απφθ. 11/2003).».
ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ηνληζζεί φηη ε επίθιεζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ Βειγίνπ ηνπ 1831 πξνο
ππνζηήξημε ηεο παξαδνζηαθήο αληίιεςεο (βι. θαη Υ. Αλζφπνπινπ, Οη δπζθνιίεο ηεο ζπληαγκαηηθήο
αλαζεψξεζεο, Δθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ 18.10.2018) δελ είλαη ηδηαίηεξα πεηζηηθή. πλαθψο, ην άξζξν 195
ηνπ βειγηθνχ πληάγκαηνο εξκελεχεηαη κελ ππφ ηελ έλλνηα φηη ε πξφηαζε αλαζεψξεζεο δελ δεζκεχεη
ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαζεψξεζεο. Πιελ φκσο, ε αλαζεσξεηηθή δηαδηθαζία θαηά ην βειγηθφ χληαγκα
δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηα νξηδφκελα ζην ειιεληθφ χληαγκα, θαζψο πξνβιέπεηαη ζχκπξαμε ηεο
Βνπιήο ησλ αληηπξνζψπσλ, ηεο Γεξνπζίαο θαη ηνπ Βαζηιηά γηα ηελ πξφηαζε αλαζεψξεζεο, δηάιπζε
ησλ δχν πξψησλ ζσκάησλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο πξφηαζεο αλαζεψξεζεο, θαζψο θαη εθ λένπ
ζχκπξαμε ησλ ελ ιφγσ ζσκάησλ θαη ηνπ Βαζηιηά, κε πξφβιεςε απφθαζεο πεξί αλαζεψξεζεο επί ηε
βάζεη ηδηαίηεξα απζηεξψλ πιεηνςεθηψλ (2/3) ηφζν γηα ηελ απαξηία φζν θαη γηα ηε ιήςε απφθαζεο
ελψπηνλ ησλ δχν παξαπάλσ ζσκάησλ (βι. D. Batselé, T. Mortier, M. Scarcez, Initiation au droit
constitutionnel, 2ε έθδνζε, Collection Initiation, Bruxelles, Larcier et Bruylant, 2014, ζ. 35 επ.).
31
Πξβι. Γ. Καζηκάηε, Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο. θέςεηο θαη παξαηεξήζεηο, φ.π., ζ. 1000,
φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο αλαζεσξεηηθήο πνιηηηθήο «πνπ ππεξβαίλεη ηα
φξηα ηνπ πνιηηηθνχ ήζνπο θαη ηεο πνιηηηθήο αμηνπηζηίαο -πνπ απνηεινχλ θαη φξηα θαηάρξεζεο εμνπζίαο».
32
Βι. Α. Μαληηάθε, Διιεληθφ πληαγκαηηθφ Γίθαην, η. 1, 1 ε έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια, ΑζήλαΘεζζαινλίθε, 2004, ζ. 319.
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πληάγκαηνο. Όπσο έρεη ήδε ηνληζζεί, ε ζχλζεζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο
Βνπιήο δελ απνηππψλεη ην πεξηερφκελν θάπνηαο ηδηαίηεξεο ιατθήο
εληνιήο σο πξνο ηελ αλαζεψξεζε, αθνχ νη εθινγείο δελ ςεθίδνπλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα κε βαζηθφ θξηηήξην ην αλαζεσξεηηθφ εγρείξεκα, αιιά
ιακβάλνπλ ππφςε ην ζπλνιηθφ πνιηηηθφ πξφγξακκα ησλ θνκκάησλ θαη
ησλ ππνςεθίσλ33. Καηά ηνχην, δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηφ νχηε φηη ε
ππεξςήθηζε ελφο θφκκαηνο απφ ηνπο εθινγείο ζεκαίλεη πσο απηνί
πεξηβάιινπλ κε ηελ ίδηα εκπηζηνζχλε φινπο ηνπο επηκέξνπο πνιηηηθνχο
ζθνπνχο πνπ απηφ επηδηψθεη νχηε φηη ε παξεκβνιή ησλ εθινγψλ
ηζνδπλακεί κε «νηνλεί ζπληαγκαηηθφ δεκνςήθηζκα»34. Δμάιινπ, θαηά
ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ πληάγκαηνο,
κία κφλν πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηίζεηαη ζηελ θξίζε ησλ εθινγέσλ∙ απηή
πνπ απνθάζηζε ε πξνηείλνπζα Βνπιή35. Δπνκέλσο, αθφκε θη αλ ήζειε
ζεσξεζεί φηη ε παξεκβνιή ησλ εθινγψλ ηζνδπλακεί κε «νηνλεί
ζπληαγκαηηθφ δεκνςήθηζκα», ην ηειεπηαίν ζα κπνξνχζε ην πνιχ λα
νδεγήζεη κφλνλ ζηελ απνδνρή ή ζηελ απφξξηςε ηεο ελ ιφγσ πξφηαζεο,
φρη φκσο θαη ζε ηξνπνπνίεζή ηεο κέζσ ηεο ππεξςήθηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο ελφο πνιηηηθνχ θφκκαηνο. ε ηειηθή αλάιπζε, ε φπνηα
επίθιεζε σο κφλεο θξίζηκεο, αλαθνξηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο
αλαζεψξεζεο, ηεο -νχησο ή άιισο δπζδηάθξηηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ
33

Βι. Ξ. Κνληηάδε, Ζ αξρή ηεο ζπλαίλεζεο σο ζεκέιην ηεο αλαζεσξεηηθήο ιεηηνπξγίαο, φ.π., ζ. 42. Ωο
πξνο ηνλ πεξηνξηζκέλν ξφιν ηεο άκεζεο παξέκβαζεο ηνπ ιανχ ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο, βι.
Π. Παξαξά, Οη πεξηνξηζκέλεο εμνπζίεο ηεο αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο, φ.π., ζ. 321 επ. ∙ Κ. Μπαθνγηάλλε,
Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο: απνηέιεζκα ζηαζεξνχ πξνζαλαηνιηζκνχ δχν δηαδνρηθψλ βνπιψλ;
Με αθνξκή ηελ θαηάζεζε κηαο λέαο εξκελείαο, φ.π., ζ. 13 επ..
34
Ωο πξνο ηα επηρεηξήκαηα απηά, βι. Α. Μάλεζε, Ζ αλαζεψξεζηο ηνπ πληάγκαηνο, φ.π., ζ. 150-151.
Ωο πξνο ηνλ ηνληζκφ ηεο ζεκαζίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ζηελ αλαζεσξεηηθή
ιεηηνπξγία, βι. θαη Γ. Καζηκάηε, Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο. θέςεηο θαη παξαηεξήζεηο, φ.π., ζ.
1000, φπνπ ηνλίδνληαη «νη αξρέο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο πνπ
επηβάιινπλ πξνο ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζψκα πάληνηε ιεπθή (ειεχζεξε) εληνιή -θαηά κείδνλα ιφγν πξνο
ην αλαζεσξεηηθφ ζψκα», θαη Φ. ππξφπνπινπ, πληαγκαηηθφ δίθαην, Δθδφζεηο άθθνπια, ΑζήλαΘεζζαινλίθε, 2ε έθδνζε, 2018, ζ. 95, φπνπ επηζεκαίλεηαη φηη «ε ιατθή ςήθνο λνκηκνπνηεί εθ ησλ
πξνηέξσλ ηελ πιεηνςεθία, ηελ νπνία εκπηζηεχεηαη, γηα λα πξνβεί ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο».
35
Βι., σο πξνο ηελ αλππαξμία πξφηαζεο ηεο κεηνςεθίαο, Π. Παξαξά, Οη πεξηνξηζκέλεο εμνπζίεο ηεο
αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο, φ.π., ζ. 322. πλαθψο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί θξίζηκν εάλ ηα ππνςήθηα
θφκκαηα έρνπλ εθζέζεη ζηνλ ιαφ κε ζαθήλεηα ηελ αλαζεσξεηηθή ηνπο πξφηαζε (σο πξνο ην αληίζεην
επηρείξεκα, βι. Ν. Κ. Αιηβηδάηνπ, Ο αβέβαηνο εθζπγρξνληζκφο θαη ε ζνιή ζπληαγκαηηθή
αλαζεψξεζε, φ.π., ζ. 198).
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ηεο θαη, πάλησο, φρη επηηαθηηθήο- εληνιήο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο πνπ
παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ησλ δχν Βνπιψλ, θαη’νπζίαλ αλαπαξάγεη ηελ
πξναλαθεξζείζα

αλνξζνινγηθή

αληίιεςε

ηεο

αλαζεσξεηηθήο

δηαδηθαζίαο σο πνιηηηθνχ ζηνηρήκαηνο πνπ δηελεξγείηαη εθηφο ππθλήο
θαλνληζηηθήο πιαηζίσζεο θαη απνηειεζκαηηθνχ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ.
Αληηζέησο, ε πξαθηηθή ελαξκφληζε ησλ αξρψλ ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη
ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο κε ηε δηαρξνληθή ζπλαίλεζε πνπ
απαηηεί ην άξζξν 110, παξ. 2 θαη 3, ηνπ πληάγκαηνο, ηφζν σο πξνο ηελ
αλάγθε φζν θαη σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαζεψξεζεο, επηβάιινπλ
λα ζεσξεζνχλ εμίζνπ θξίζηκεο, δειαδή ηζφηηκεο, ε λνκηκνπνίεζε ησλ
απφθαζεο ηεο πξνηείλνπζαο Βνπιήο απφ ηελ ειεχζεξε εληνιή πνπ
πξνήιζε απφ ηηο εθινγέο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο αλάδεημήο ηεο36 θαη ε
λνκηκνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο απφ ηελ
ειεχζεξε εληνιή πνπ πξνήιζε απφ ηηο εθινγέο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο
δηθήο ηεο αλάδεημεο.
8. Γηα παξφκνηνπο ιφγνπο, δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη δεθηφ νχηε ην
επηρείξεκα φηη ε δεζκεπηηθφηεηα ησλ νπζηαζηηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο
πξνηείλνπζαο Βνπιήο εμαξηάηαη απφ ηελ επηηεπρζείζα πιεηνςεθία, ππφ
ηελ έλλνηα φηη ε δεζκεπηηθφηεηα απηή πθίζηαηαη εάλ ε απφθαζε ηεο
πξνηείλνπζαο Βνπιήο έρεη ιεθζεί κε 180 ςήθνπο θαη δελ πθίζηαηαη εάλ
έρεη ιεθζεί κε 151 ςήθνπο. Σν ελ ιφγσ επηρείξεκα απνηειεί κηα
πξνζπάζεηα αληίδξαζεο -κε ακηγψο πνιηηηθνχο φξνπο- ζηε δηάςεπζε ηεο
παξαδνζηαθήο αληίιεςεο, νη αδπλακίεο ηεο νπνίαο έρεη ζεσξεζεί φηη
αλαδεηθλχνληαη, ζηελ πξάμε, εληνλφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ κε 151
ςήθνπο ε Αλαζεσξεηηθή Βνπιή ζα απέθιηλε απφ νπζηαζηηθέο
θαηεπζχλζεηο πνπ ε πξνηείλνπζα Βνπιή ζα είρε θαζνξίζεη κε 180
36

πλαθψο, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ελφςεη ηεο δπζδηάθξηηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο θαη,
πάλησο, φρη επηηαθηηθήο εληνιήο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί θξίζηκν εάλ ηα ππνςήθηα θφκκαηα έρνπλ
εθζέζεη ζηνλ ιαφ κε ζαθήλεηα ηελ πξφζεζή ηνπο λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ αλαζεσξεηηθή δηαδηθαζία (σο
πξνο ην αληίζεην επηρείξεκα, βι. Γ. Γειιή, Οη ζπληαγκαηηθέο αιιαγέο θαη ε επφκελε Βνπιή, φ.π.).
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ςήθνπο37. Πιελ φκσο, ην παξαπάλσ επηρείξεκα δελ βξίζθεη έξεηζκα νχηε
ζην γξάκκα νχηε ζην πλεχκα ηνπ πληάγκαηνο. Δμάιινπ, φπσο έρεη ήδε
αλαιπηηθψο θαηαδεηρζεί, είλαη αδηάθνξν ζε πνηα απφ ηηο δχν Βνπιέο ζα
ζπγθεληξσζεί ε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ πέκπησλ ηνπ αξηζκνχ ησλ
βνπιεπηψλ, απνπζηάδνπλ δε ξπζκίζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
πξνζδψζνπλ, απφ θαλνληζηηθή άπνςε, θάπνηα ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ
πιεηνςεθία απηή38. Άιισζηε, δχζθνια είλαη πεηζηηθέο δηαζηαιηηθέο
εξκελείεο σο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο ηερληθψλ ζπληαγκαηηθψλ
δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ θνηλνβνπιεπηηθέο πιεηνςεθίεο. Δπηπιένλ, ην
παξαπάλσ επηρείξεκα, ην νπνίν ππνλνεί φηη νη δηαθνξεηηθέο πιεηνςεθίεο
απερνχλ δηαθνξεηηθνχ εχξνπο λνκηκνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Βνπιήο,
θαηά βάζνο επαλαθέξεη ην αλνξζνινγηθφ ζηνηρείν ηνπ πνιηηηθνχ
ζηνηρήκαηνο αλεβάδνληαο απιψο ην χςνο ηνπ αξρηθνχ πνληαξίζκαηνο.
Γηφηη, εάλ γίλεη δεθηφ φηη νη νπζηαζηηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο πξνηείλνπζαο
Βνπιήο είλαη δεζκεπηηθέο κφλνλ ζε πεξίπησζε πνπ ε απφθαζή ηεο
ιεθζεί κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ πέκπησλ ησλ βνπιεπηψλ, πνιχ δχζθνια
ζα κπνξνχζε λα κε γίλεη δεθηφ φηη ε Αλαζεσξεηηθή Βνπιή ζα κπνξεί λα
εθθχγεη ηεο ελ ιφγσ δέζκεπζεο εάλ ιάβεη απφθαζε κε πιεηνςεθία
κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ πέκπησλ ησλ βνπιεπηψλ. Σέινο, ζε θάζε
πεξίπησζε, θαηά ηελ απφθαζε ΑΔΓ 11/2003, ε πιεηνςεθία κε ηελ νπνία
ειήθζε ε απφθαζε ηεο πξνηείλνπζαο Βνπιήο δελ επεξεάδεη ηε
δπλαηφηεηα δέζκεπζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο κέζσ θαηάιιεινπ
ιεθηηθνχ πεξηνξηζκνχ.
9. Δλφςεη ινηπφλ θαη ηεο απφθαζεο απηήο ηνπ ΑΔΓ, ε νπνία
απνηππψλεη ην πλεχκα ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ
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Βι. θαη Ξ. Κνληηάδε, Ζ αξρή ηεο ζπλαίλεζεο σο ζεκέιην ηεο αλαζεσξεηηθήο ιεηηνπξγίαο, φ.π., ζ.
41-42.
38
Βι. Κ. Μπαθνγηάλλε, Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο: απνηέιεζκα ζηαζεξνχ πξνζαλαηνιηζκνχ
δχν δηαδνρηθψλ βνπιψλ; Με αθνξκή ηελ θαηάζεζε κηαο λέαο εξκελείαο, φ.π., ζ. 10-13. Βι. θαη Ξ.
Κνληηάδε, Ζ αξρή ηεο ζπλαίλεζεο σο ζεκέιην ηεο αλαζεσξεηηθήο ιεηηνπξγίαο, φ.π., ζ. 42.
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πληάγκαηνο, πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη είλαη δπλαηφλ ε πξνηείλνπζα
Βνπιή λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε αξηζκεηηθή αλαθνξά ησλ πξνο
αλαζεψξεζε ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ, αιιά λα πξνζδηνξίδεη, αλ φρη
ηελ ηειηθή δηαηχπσζε ηεο λέαο ξχζκηζήο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ηηο
νπζηαζηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. Ο δε πξνζδηνξηζκφο
απηφο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δεζκεπηηθφο γηα ηελ επφκελε Αλαζεσξεηηθή
Βνπιή, πξέπεη λα πεξηιεθζεί, θαηά ηξφπν ξεηφ θαη ζαθή, φρη κφλνλ ζην
ιεθηηθφ ησλ αξρηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο
(άξζξν 119, παξ. 1 θαη 2, ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο) θαη ηεο
κεηαγελέζηεξεο εηζήγεζεο ηεο Δηδηθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο
Αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο πνπ ζα πξνηείλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ
ηειεπηαίνπ πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο (άξζξν 119, παξ. 4 θαη 5,
ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο), αιιά θαη ζην ιεθηηθφ ηεο ηειηθήο
απφθαζεο ηεο Βνπιήο απηήο κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ δχν νλνκαζηηθψλ
ςεθνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 110
ηνπ πληάγκαηνο θαη ην άξζξν 119, παξ. 6, ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο.
Πξνο ηνχην δε, ζθφπηκν επίζεο ζα ήηαλ ν ίδηνο πξνζδηνξηζκφο λα
κλεκνλεχεηαη θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ελ ιφγσ ςεθνθνξηψλ (άξζξν
119, παξ. 6 θαη 7, ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο).
10. Αλ ηεξεζνχλ νη παξαπάλσ δηαδηθαζηηθέο πξνυπνζέζεηο, ε
Αλαζεσξεηηθή Βνπιή ζα δεζκεχεηαη απφ ηηο νπζηαζηηθέο θαηεπζχλζεηο
ηεο πξνεγνχκελεο πξνηείλνπζαο Βνπιήο, ππφ ηελ έλλνηα φηη, ε
Αλαζεσξεηηθή Βνπιή, εάλ απνθαζίζεη λα πξνβεί ζηελ αλαζεψξεζε ησλ
πξνηεηλφκελσλ δηαηάμεσλ39, δελ ζα κπνξεί λα απνθιίλεη απφ ηηο
39

Ζ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή δελ έρεη ππνρξέσζε λα αλαζεσξήζεη ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο (Βι. ηΔ
Οι. 2512/2016, ζθέςε 9. Βι. θαη Α. Παληειή, Δγρεηξίδην πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ. Βαζηθέο έλλνηεο.
Διιεληθή πληαγκαηηθή Ηζηνξία. Οξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο. Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, φ.π., αξ. 410.).
πλαθψο, αο ζεκεησζεί φηη δελ είλαη πεηζηηθφ ην επηρείξεκα φηη, αθνχ κπνξεί λα απνξξίςεη ηηο
πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο, ε Αλαζεσξεηηθή Βνπιή κπνξεί a fortiori λα αιιάμεη ηελ θαηεχζπλζή ηνπο,
ιακβάλνληαο ππφςε ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ πνπ παξεκβάιινληαη (σο πξνο ην επηρείξεκα απηφ,
βι. Α. Μαληηάθε, Διιεληθφ πληαγκαηηθφ Γίθαην, φ.π., ζ. 318). Αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ε
επίθιεζε απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο δελ είλαη δηφινπ αζθαιήο (βι. παξαπάλσ, αξ. 7), είλαη πξνθαλέο
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παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο. ε πεξίπησζε πνπ, γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν, ε
Αλαζεσξεηηθή Βνπιή δελ ζεβαζηεί ηηο ελ ιφγσ θαηεπζχλζεηο, ε ηειηθή
απφθαζή ηεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ζα
παξαβηάζεη ην άξζξν 110 ηνπ πληάγκαηνο, φπσο απηφ εξκελεχηεθε,
θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, κε ηελ απφθαζε 11/2003 ηνπ ΑΔΓ. Ζ
παξαβίαζε απηή ζα κπνξεί λα ειεγρζεί θαη δηθαζηηθψο. Άιισζηε, σο
πξνο ην επίκαρν δηαδηθαζηηθφ δήηεκα, δελ ακθηζβεηείηαη πιένλ ε
δπλαηφηεηα

δηθαζηηθνχ

ειέγρνπ

δηελεξγεζείζαο

ζπληαγκαηηθήο

αλαζεψξεζεο νχηε απφ εθείλνπο πνπ είραλ εθθξάζεη επηθπιάμεηο σο
πξνο ηε γεληθή δπλαηφηεηα ελφο ηέηνηνπ ειέγρνπ40.

φηη, γηα παξάδεηγκα, ε απφξξηςε κηαο πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ κηαο
αλεμάξηεηεο αξρήο πνπ θαηνρπξψλεηαη ζην χληαγκα θαη ε απφθαζε θαηάξγεζεο απηήο ηεο αξρήο δελ
βξίζθνληαη ζε ζρέζε κείδνλνο (ε άξλεζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο αξρήο) πξνο έιαζζνλ
(ε θαηάξγεζε ηεο αξρήο).
40
Βι. Κ. Υξπζφγνλνπ, πληαγκαηηθφ Γίθαην, φ.π., ζ. 111· Ξ. Κνληηάδε, «Άξζξν 110», φ.π., ζ. 1776,
αξ. 41.

