Πξνηάζεηο γηα ηελ πληαγκαηηθή Αλαζεψξεζε
Αληψλε Π. Αξγπξνχ
Ι. Δηζαγσγηθά
Σν χληαγκα ηνπ 19751 ήηαλ πξαγκαηηθά πξσηνπνξηαθφ χληαγκα γηα ηελ
επνρή ηνπ. Γπζηπρψο, φκσο, ππήξμε κε ζπλεηή εθαξκνγή ηνπ ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, νθεηινκέλε, θπξίσο, ζε εθείλνπο πνπ είραλ ηαρζεί λα ην
ηεξνχλ2.
Ζ ζεκεξηλή θξίζε είλαη αδηάςεπζηνο κάξηπξαο ηεο απνηπρίαο θαηά ηνλ Π.
Πηθξακκέλν: «Τν Σύληαγκα ηνπ 1975 αληηκεηώπηζε απνηειεζκαηηθά ην
ζπλνιηθό πξόβιεκα ηεο θξίζεο ησλ ζεζκώλ πνπ βαζάληδε ηε ρώξα.
Εληαθίαζε ηνλ εζληθό δηραζκό θαη εδξαίσζε ηε Δεκνθξαηία. Εμαζθάιηζε ζηε
ρώξα έλα ηζρπξό θξάηνο σο εξγαιείν γηα ηε κεηαξξύζκηζε θαη ηελ αλάπηπμε.
Πεξηέιαβε επξύηαηε δέζκε δηθαησκάησλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηνλ θνηλσληθό
εθζπγρξνληζκό3. Δηεπθόιπλε ηελ είζνδν ηεο Ειιάδαο ζηελ επξσπατθή
νηθνγέλεηα θαη εμαζθάιηζε ζηε ρώξα νκαιό θνηλνβνπιεπηηθό βίν, πξσηόγλσξν
ζηα ρξνληθά ηνπ ηόπνπ. Πεξηείρε όκσο θαη θιύαξεο δηαηάμεηο, δηαθεξύμεηο θαη
αζάθεηεο πνπ δελ πξέπεη λα απαληνύλ ζην ζύληνκν θαη ιηηό θείκελν ελόο
Σπληάγκαηνο. Υπέζηε αλαζεσξήζεηο, νη νπνίεο ην θόξησζαλ αθόκε
πεξηζζόηεξν θαη αλέηξεςαλ ηηο ηζνξξνπίεο ηνπ. Πάλσ απ’ όια, όκσο, δελ
εθαξκόζζεθε πάληνηε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν»4.
ΙΙ. Σν χληαγκα ηνπ 1975 πεγή ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο
Σν χληαγκα ηνπ 1975, ιεηηνχξγεζε ηθαλνπνηεηηθά θαη δελ δεκηνπξγήζεθαλ
αληίζηνηρα δεηήκαηα «αλσκαιίαο», φπσο ζπλέβε κε ην χληαγκα ηνπ 1952.
Σν ηζρχνλ χληαγκα δηαζέηεη αλακθηζβήηεηα πνιηηηθή θαη ηζηνξηθή
λνκηκνπνίεζε, είλαη ζχγρξνλν θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη
παξέρεη έλα πιήξεο ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ Διιάδα ηνπ 21νπ αηψλα. Καλέλα
άιιν χληαγκα ηεο ζπληαγκαηηθήο καο ηζηνξίαο δελ έρεη εθαξκνζηεί ζηελ
έθηαζε πνπ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά έρεη εθαξκνζηεί ην ηζρχνλ . Γηα ην πψο
θζάζακε έσο εδψ, ζίγνπξα πάλησο δελ είλαη ππεχζπλνη νη ζπληαγκαηηθνί
ζεζκνί, αιιά ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο.
ΙΙΙ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πξνηεηλφκελεο πληαγκαηηθήο Αλαζεσξήζεσο
Ζ επηθείκελε Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο πξέπεη λα γίλεη
νπσζδήπνηε θαη λα κελ ραζεί κηα αθφκα επθαηξία. Σν χληαγκα κε
ζπλαηλεηηθέο δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ππέξβαζε
ηεο θξίζεο θαη ζηελ εζληθή αλάθακςε θαη λα ζπληειέζεη ζηελ αλαζπγθξφηεζε
_________
1. ύνταγμα της Ελλάδας – της 7ης Ιουνίου 1975 – ΥΕΚ 111/Α/9.6.1975 – Ε’ Αναθεωρητική
Βουλή των Ελλήνων.
Βλ. Αντώνη Π. Αργυρού, «ΕΝΙΣΑΜΑΙ ΛΟΓΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑΠΟΛΙΣΕΤΗ»
Εκδόσεις ιδέρης Ι., 2015.ΙΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
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3. Βλ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ , «Αί σταθεραί ιδεολογικαί βάσεις του
Νέου υντάγματος», Επιθεώρησις Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου 1975, 333-334.
4. Βλ. Π α ν α γ ι ώ τ η Π . Π ι κ ρ α μ μ έ ν ο , Ο Κ. Καραμανλής και το ύνταγμα του 1975, «Η
Καθημερινή» 10.03.13.

θαη αλαδσνγφλεζε ηεο πνιηηηθήο δσήο θαη ζηελ ιεηηνπξγία κηαο
εθζπγρξνληζκέλεο Πνιηηείαο. Κξίζηκα ζέκαηα είλαη:
1) νη εγγπήζεηο εζσηεξηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο Γηθαηνζχλεο, ν ζεζκηθφο
δηάινγνο κεηαμχ δηθαηνζχλεο θαη λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, ν ξφινο ηεο
Γηθαηνζχλεο ζε επελδχζεηο θαη αλάπηπμε, ε επηηάρπλζε δηθψλ θαη ν έιεγρνο
ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ 2) ην εθινγηθφ ζχζηεκα κε δηαζθάιηζε ηεο
θπβεξλεηηθήο ζηαζεξφηεηαο, απνθάζεηο γηα ην κέγεζνο Πεξηθεξεηψλ 3) ν
ςήθνο απνδήκσλ 4) ν πεξηνξηζκφο ησλ ιφγσλ δηάιπζεο ηεο Βνπιήο ρσξίο
λα εκπνδίδεηαη ε Βνπιή λα απνθαζίδεη ηε δηάιπζή ηεο 4) ε εθινγή Πξνέδξνπ
Γεκνθξαηίαο ρσξίο λα αιινηψλεηαη ν θνηλνβνπιεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ
πνιηηεχκαηνο 5) ε ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ, ηεο θνηλσλίαο 6) ε ζεηεία φισλ ησλ
νξγάλσλ ε ινγνδνζία ηνπο θαη ν έιεγρνο ηνπο 7) ην άλνηγκα ηνπ δεκνζίνπ
παλεπηζηεκίνπ ζηελ θνηλσλία 8)ε ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο
θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 9) ε απινχζηεπζε ηεο αλαζεσξεηηθήο
ιεηηνπξγίαο 10)ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
ε θάζε πεξίπησζε, ε ρψξα ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ρξεηάδεηαη
ζεζκηθή αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα. ε Αλαζεψξεζε πξέπεη λα είλαη πξντφλ
δηαιφγνπ θαη ζπλαίλεζεο θαηά ηελ γλψκε καο, κε ηηο αθφινπζεο ελδεηθηηθέο
επηκέξνπο πξνηάζεηο αλαζεψξεζεο. -:
1. Η Αναθεώπηζη, η Εκλογή - Απμοδιόηηηερ ηος Πποέδπος ηηρ
Δημοκπαηίαρ
1.1- Αλαζεσξεηηθή5 ή πληαθηηθή6 Βνπιή;
Απηφ ην εξψηεκα εηέζε ζην παξειζφλ κε επηηαθηηθφ ηξφπν ζηνλ δεκφζην
δηάινγν7.Σν δήηεκα απηφ αηφλεζε θαη δελ απαζρνιεί πιένλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 32 § 1 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο ε εθινγή ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο8 γίλεηαη απφ ηε Βνπιή. Έλα κήλα πξνηνχ ιήμεη ε
ζεηεία ηνπ ελ ελεξγεία ΠηΓ, ε Βνπιή ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε θαη κε κπζηηθή
ςεθνθνξία εθιέγεη ηνλ λέν Πξφεδξν, ζχκθσλα κε ην άξζξ. 32 § 1 . Ζ
απεπζείαο εθινγή9 ηνπ Πξνέδξνπ απφ ην ιαφ (άκεζε εθινγή) πξνυπνζέηεη
_________
5. Αναθεωρητική βουλή: Οι διατάξεις του υντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από
εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 § 1, 4 §§ 1, 4 και 7, 5 §§
1 και 3, 13 § 1 και 26.
6. υντακτική Βουλή: (ή συντακτική εθνοσυνέλευση) ονομάζεται η Βουλή (ή εθνοσυνέλευση)
που καλείται να δημιουργήσει και να ψηφίσει νέο ύνταγμα ενός κράτους εγκαθιστώντας έτσι ένα
νέο πολίτευμα. Η υντακτική βουλή διακρίνεται από την αναθεωρητική βουλή, η οποία καλείται
να αναθεωρήσει απλώς διατάξεις του ήδη ισχύοντος υντάγματος με βάση τους κανόνες που
προβλέπει το ίδιο το εν ισχύ ύνταγμα για την τροποποίησή του. Η διαφορά έγκειται στο ότι η
υντακτική βουλή ψηφίζει από το μηδέν νέο σύνταγμα, ενώ η αναθεωρητική απλώς μεταβάλλει το
υπάρχον.
π. Βλαχόπουλος, «υντακτική ή Αναθεωρητική Βουλή;» Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 5
(2013)/ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ
και
Ευάγγελος
Βενιζέλος
«Η δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και ιστορίας-Προσδοκίες και κίνδυνοι από την αναθεώρηση του
υντάγματος» Εκδόσεις Πατάκη, 2018
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8. Κατά τη διάταξη του άρθρ. 30 § 1  ο ΠτΔ «εκλέγεται από τη Βουλή».
9. Βλ.  ω τ ή ρ η Μ α ν ω λ κ ί δ η , «Η αναθεώρηση της διαδικασίας της εκλογής του Προέδρου
της Δημοκρατίας. Η συνταγματική υποδοχή της δυνατότητας άμεσης εκλογής του ΠτΔ ως
πρόβλημα καθορισμού των ορίων του αναθεωρητικού διαβήματος», ΝοΒ 2001, 144-151.

ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε. χκθσλα, φκσο, κε ην άξζξν 110 § 1 ηνπ
πληάγκαηνο, «Οη δηαηάμεηο ηνπ Σπληάγκαηνο ππόθεηληαη ζε αλαζεώξεζε,
εθηόο από εθείλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε βάζε θαη ηε κνξθή ηνπ πνιηηεύκαηνο, σο
Πξνεδξεπόκελεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δεκνθξαηίαο».
πλεπψο ε άκεζε10 εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο απφ ην
ιαφ11, κεηαβάιιεη ην πνιίηεπκα12 απφ Πξνεδξεπφκελε ζε Πξνεδξηθή
Γεκνθξαηία θαη πξνο ηνχην απαηηείηαη πληαθηηθή θαη φρη Αλαζεσξεηηθή
Βνπιή. Ζ άκεζε εθινγή13 ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο απφ ην ιαφ δελ
θαίλεηαη εθηθηή, αθνχ φπσο έγθπξνη λνκηθνί14 ππνζηεξίδνπλ, απηφ δελ είλαη
δπλαηφλ, ελψ ππάξρεη θαη ε άπνςε φηη ζα νδεγνχζε ζε πληαγκαηηθή
εθηξνπή. Σελ έκκεζε εθινγή ηνπ ΠηΓ15 πξνέβιεπαλ ηα ειιεληθά πληάγκαηα
ηνπ 1925 (άξζξ. 65) θαη ηνπ 1927 (άξζξ. 67).
ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη κε κφλε
πξνυπφζεζε ηελ ζπλαίλεζε, κπνξνχκε λα πνξεπζνχκε ζε πληαγκαηηθή
Αλαζεψξεζε.
1.2.- χκθσλα κε ην άξζξν 30 § 1 ηνπ πληάγκαηνο, ν Πξφεδξνο ηεο
Γεκνθξαηίαο απνηειεί ηνλ ξπζκηζηή ηνπ Πνιηηεχκαηνο. Ωζηφζν, θαηά ην
παξφλ χληαγκα, νη νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ είλαη
πεξηνξηζκέλεο.
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο δηαθξίλνληαη ζε
ζπκβνιηθέο, ξπζκηζηηθέο, λνκνζεηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο, είλαη ζαθείο
θαη ζπγθεθξηκέλεο, απαξηζκνχληαη πεξηνξηζηηθά ζην χληαγκα θαη δηέπνληαη
απφ ηνλ εξκελεπηηθφ θαλφλα ηνπ άξζξνπ 50 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ν
Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο έρεη κφλν φζεο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλαζέηνπλ ξεηά
ην χληαγκα θαη νη λφκνη πνπ είλαη ζχκθσλνη κε απηφ.
Καηά ην άξζξν 35 § 1 θακία πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ δελ ηζρχεη νχηε
εθηειείηαη ρσξίο ηελ πξνζππνγξαθή ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ εθηφο απφ ηηο
εμαηξέζεηο πνπ αλαθέξνληαη πεξηνξηζηηθά ζηελ § 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. ήκεξα,
σζηφζν, είλαη θαλεξφ, απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο πνιιψλ πιεπξψλ, είηε απφ ηνλ
ρψξν ηεο πνιηηηθήο είηε απφ ηνλ ρψξν ηεο επηζηήκεο, φηη παξά ηηο φπνηεο
_________
10. Βλ. Γ. Κ α τ ρ ο ύ γ κ α λ ο υ , «Από τη Γ' στη Δ' Ελληνική Δημοκρατία» σε Έντυπη Έκδοση
Ελευθεροτυπία, άββατο 9.2.2013.
11. Σο θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας απευθείας από τον λαό έθεσε ο πρώην
πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Twitter. «Να συζητήσουμε για έναν άλλο ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας και τον τρόπο
εκλογής του. Η άμεση εκλογή από το λαό πρέπει να συζητηθεί», τονίζει χαρακτηριστικά, (http://
www.voria.gr/index.php?module=news&func=display &sid=121206).
12. Η μορφή του πολιτεύματος που θεσπίζει το ισχύον ύνταγμα είναι αυτή της
Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Σο ζήτημα του αιρετού ή μη αρχηγού του
Kράτους ρυθμίστηκε οριστικά μετά την κατάρρευση της δικτατορίας (24.7.1974), με το
δημοψήφισμα της 8.12.1974, και αποτυπώθηκε στο άρθρο 1 § 1 .
13. Άμεση εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό πρότεινε ο Ευαγ. Βενιζέλος (βλ. «Σο
Βήμα» 23.10. 2012), Πρόταση του καθηγητή υνταγματικού Δικαίου Δημήτρη Σσάτσου, για την
περίπτωση που η Βουλή αδυνατεί να εκλέξει Πρόεδρο ύστερα από δύο ή τρεις ψηφοφορίες «Άμεση
εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό», βλ. «ΣΑ Νέα» 20.01.2001, Άμεση εκλογή
Προέδρου και μείωση των βουλευτών προτείνει η ΝΔ, βλ. 07 Μαΐου 2014, Σύπος.
14. τα Πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής της 5.5.1998, σ. 7777 επ., ο καθηγητής Προκόπης
Παυλόπουλος θεωρεί ότι η άμεση εκλογή του ΠτΔ δεν είναι οι περιορισμοί του άρθρου 110 , αλλά
το γεγονός ότι ο ΠτΔ δεν έχει τόσες αρμοδιότητες που να δικαιολογούν την άμεση εκλογή του.
15. Έμμεση εκλογή του ΠτΔ προβλέπουν επίσης τα υντάγματα των ΗΠΑ (άρθρ. 11 § 2-3), της
Γερμανίας (άρθρ. 54), της Ιταλίας (άρθρ. 83). Άμεση εκλογή καθιερώνουν τα υντάγματα της
Αυστρίας (άρθρ. 60), της Γαλλίας (άρθρ. 6) από του έτους 1962, της Ιρλανδίας (άρθρ. 12) και της
Ισλανδίας (άρθρ. 5).

απνρξψζεηο ππάξρνπλ πεξηζψξηα ζπγθιίζεσλ πξνο έλα λέν θαη ακνηβαία
απνδεθηφ ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απνηειεί
πξνυπφζεζε ηεο αλαζεσξεηηθήο ιεηηνπξγίαο ε ελδπλάκσζε16 ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, φπσο απηέο ίζρπαλ ππφ
ην αξρηθφ χληαγκα ηνπ 1975 (άξζξν 35: Αξκνδηφηεηεο πνπ δελ έρξεδαλ
ππνπξγηθήο ππνγξαθήο, άξζξα 38 § 3, 39 § 1: χγθιεζε ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ,
άξζξν 42: Κχξσζε ησλ λφκσλ, άξζξν 48: Κήξπμε ηεο ρψξαο ζε θαηάζηαζε
πνιηνξθίαο, άξζξν 37: δηνξηζκφο Πξσζππνπξγνχ, άξζξν 38: παχζε ηεο
Κπβεξλήζεσο), κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ εθιεγκέλσλ
Κπβεξλήζεσλ.
Δθηθηφ ζα ήηαλ λα «επαλέιζνπλ» πιήξσο, νη αξκνδηφηεηεο πνπ δηέζεηε ν
Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο πξηλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1985.
Οη αξκνδηφηεηεο απηέο (πξν ηνπ 1985) ηνπ ΠηΓ ήηαλ ζαθείο, ζπγθεθξηκέλεο
θαη δηαηεξνχζαλ έλα θαζεζηψο ηζνξξνπίαο ζηε ζπλχπαξμή ηνπ κε ηηο
εθιεγκέλεο θπβεξλήζεηο.
1.3.- Όρη ζηελ δηάιπζε ηεο Βνπιήο: Πξνηείλεηαη ε αλαζεψξεζε ηνπ
άξζξνπ 32  σο πξνο ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο,
πξνθεηκέλνπ λ' απνζπλδεζεί πιήξσο ην ελδερφκελν κε εθινγήο ηνπ απφ ηελ
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηελέξγεηα βνπιεπηηθψλ εθινγψλ. Πξάγκα πνπ κπνξεί
λα επηηεπρζεί, είηε δηα ηεο άλεπ πεξηνξηζκψλ επαλάιεςεο ηεο ηξίηεο
ςεθνθνξίαο, κε ηελ ίδηα πάληα πιεηνςεθία, είηε δηα ηεο πξνζθπγήο ζην
εθινγηθφ ζψκα, αιι’ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθινγή Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο
επζέσο απ' απηφ, πιελ, φκσο, κε ππνςεθίνπο κφλνλ εθείλνπο, νη νπνίνη είραλ
παξαδεθηψο πξνηαζεί θαη είραλ κεηάζρεη ζηελ αγφλσο εμειηρζείζα εθινγηθή
δηαδηθαζία. ’ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη, πξνθαλψο, αλαζεσξεηέν θαη ην
άξζξν 41 § 5 , δεδνκέλνπ φηη δελ ζα ηίζεηαη πιένλ δήηεκα ππνρξεσηηθήο
δηάιπζεο ηεο Βνπιήο. Αμίδεη, φκσο, λα επηιπζεί νπσζδήπνηε ην ηεξάζηην
δήηεκα πνπ δεκηνπξγεί ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 32  πνπ επηηάζζεη
βνπιεπηηθέο εθινγέο, αλ ζηελ εθινγή ηνπ ΠηΓ δελ επηηεπρζεί αξηζκεηηθή
πνιηηηθή ζπλαίλεζε ζηε Βνπιή17.
Σν δήηεκα ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ εθινγήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Γεκνθξαηίαο απαζρφιεζε ηφζν ηε Ε' Αλαζεσξεηηθή Βνπιή ηνπ 1996, ε νπνία
δηαπίζησζε ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ άξζξνπ 32 , φζν θαη ηελ Ζ'
Αλαζεσξεηηθή Βνπιή ηνπ 2000, ζηελ νπνία δελ επηηεχρζεθε ηειηθά ε
απαηηνχκελε πιεηνςεθία ησλ 180 ςήθσλ γηα ηελ αλαζεψξεζή ηνπ.
1.4.- Ο ΠηΓ πξνηείλνπκε λα εθιέγεηαη γηα κηα κφλν ζεηεία έμη εηψλ, ρσξίο
δηθαίσκα επαλεθινγήο.
2. Δικαιοζύνη
2.1- Πξνηείλνπκε ηελ ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ππέξ ηεο
Γηθαζηηθήο Αλεμαξηεζίαο18, κε ηελ επηινγή19 ηεο Ηγεζίαο20 ηεο
_________
16. το υνταγματικό Δίκαιο του Καθηγητή Υ.  π υ ρ ό π ο υ λ ο υ (εκδ. Αντ. άκκουλα, 2006),
σ. 348, αναφέρεται ότι: «την Αναθεώρηση του 2001 δεν τέθηκε ζήτημα ενίσχυσης των
αρμοδιοτήτων του Προέδρου. ιωπηρώς έγινε δεκτός ο περιορισμός τους το 1986».
17. Βλ. Κ. Μ π ο τ ό π ο υ λ ο υ , «Σα Νέα», 22.7.09.
18. Βλ. Α ν τ ώ ν η Π . Α ρ γ υ ρ ο ύ , «Η Δικαιοσύνη σε δοκιμασία», Ελληνική Δικαιοσύνη, τόμος
48ος, τεύχος 2ο 2007. Βασίλειος Π. Ανδρουλάκης «Ζητήματα δικαστικής ανεξαρτησίας» ΘΠΔΔ 2018,
σελ. 319 επ.

Γηθαηνζχλεο απφ ηηο Οινκέιεηεο21 ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ,
ηξνπνπνηνπκέλνπ ζρεηηθά ηνπ άξζξνπ 90 § 5  22. Ζ πληαγκαηηθή
αλαζεψξεζε ηνπ 2001 πξνζέζεζε ζεκαληηθά θαη ελδηαθέξνληα ζηνλ ηνκέα
ηεο ππεξαζπίζεσο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ρσξίο φκσο λα βειηηψζεη ηα
πξνβιήκαηα απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο θαη επηινγήο ηεο Ζγεζίαο ηεο, πιελ
ηεο ζεζπίζεσο ηεηξαεηνχο ζεηείαο γηα ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Αλσηάησλ
Γηθαζηεξίσλ. ήκεξα ε θνηλσλία πηζηεχεη, φηη ην ηζρχνλ ζχζηεκα επηινγήο
ηεο Ζγεζίαο ηεο Γηθαηνζχλεο απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ελψ έρεη
δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε, είλαη δηαβιεηφ, ππάξρεη δε φρη γηα λα εμππεξεηεί
ζην ζχλνιν ηνπ ηελ Γηθαζηηθή Αλεμαξηεζία, αιιά γηα λα εμππεξεηεί ηηο
εθάζηνηε άιιεο πξνζέζεηο ηεο πνιηηηθήο. Ζ θξηηηθή απηή ελ πνιινίο ππήξμε
άδηθε, αθνχ ππήξμαλ δηαρξνληθά απνιχησο άμηεο Ζγεζίεο ηεο Γηθαηνζχλεο. Ζ
απνηπρία ηεο θαζππφηαμεο ηεο Ζγεζίαο ηεο Γηθαηνζχλεο ζηα θειεχζκαηα ηεο
πνιηηηθήο, επηβεβαηψλεη ηελ αλάγθε ηεο αιιαγήο ηνπ ζπζηήκαηνο.
ε θάζε πεξίπησζε ε πληαγκαηηθή Αλαζεψξεζε ζα κπνξνχζε λα δψζεη
πνιιά πεξηζζφηεξα θαη κάιηζηα ζηνλ θξίζηκν ηνκέα ηεο απνλνκήο ηεο
δηθαηνζχλεο. Ζ Διιεληθή Βνπιή ζηελ Αλαζεσξεηηθή ιεηηνπξγία ηεο θαηά ηελ
ηειεπηαία πληαγκαηηθή αλαζεψξεζε23, δελ ζέιεζε λ’ αθνχζεη ηελ ζψθξνλα
πξφηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο γηα ηνλ ηξφπν επηινγήο ηεο
Ζγεζίαο ηεο Γηθαηνζχλεο, φπσο ε πξφηαζε απηή δηαηππψλεηαη ζην Πξαθηηθφ
ηεο Γηνηθεηηθήο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ24 6/2000 θαη γηα ηνλ ειέγρνπ ηεο
_________
19. Βλ. Γ. Κ ο υ μ ά ν τ ο υ , Δικαιοσύνη: Ο μύθος και η πραγματικότητα, τόχος: η δημοκρατία,
Αθήναι .1975, 152 επ.
20. Ο Πρόεδρος ε.τ του τΕ Κ. Μ ενου δάκ ος προτείνει: «Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το
ποιος επιλέγει τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους των ανώτατων δικαστηρίων. Νομίζω ότι αυτή
είναι λάθος συζήτηση, διότι πραγματικά δεν μπορεί να βρεθεί ο ιδανικός τρόπος και το ιδανικό
εκλεκτορικό σώμα, το οποίο δεν θα είχε κάποιες αδυναμίες. Αυτό που πρέπει να γίνει -και είναι το
τέταρτο σημείο που προτείνω-, είναι να καταργηθεί ο βαθμός του προέδρου», πηγή: www.enet.gr
12 Υεβρουαρίου 2013.
21. Βλ. 14/1998 Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
22. «Οι προαγωγές στις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του υμβουλίου της
Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού υνεδρίου ενεργούνται με προεδρικό
διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Τπουργικού υμβουλίου, με επιλογή μεταξύ των
μελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στη θέση του
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ενεργείται με όμοιο διάταγμα, με επιλογή μεταξύ των μελών του
Αρείου Πάγου και των αντεισαγγελέων του, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στη θέση του γενικού
επιτρόπου του Ελεγκτικού υνεδρίου ενεργείται με όμοιο διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών
του Ελεγκτικού υνεδρίου και της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας, όπως νόμος ορίζει. Η
προαγωγή στις θέσεις του γενικού επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων ενεργείται με όμοιο
επίσης διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας και των
προέδρων εφετών των διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει».
23 Μετά τις συζητήσεις που έγιναν στην Επιτροπή Αναθεώρησης και στην Ολομέλεια της
Βουλής το άρθρο 100 παρ.5 διατυπώθηκε ως εξής: « Όταν τμήμα του υμβουλίου της Επικρατείας
ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού υνεδρίου κρίνει διάταξη τυπικού νόμου
αντισυνταγματική παραπέμπει υποχρεωτικά το ζήτημα στην οικεία ολομέλεια, εκτός αν αυτό έχει
κριθεί με προηγούμενη απόφαση της ολομέλειας ή του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του
άρθρου αυτού. Η ολομέλεια συγκροτείται σε δικαστικό σχηματισμό και αποφαίνεται οριστικά,
όπως νόμος ορίζει. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και κατά την επεξεργασία των
κανονιστικών διαταγμάτων από το υμβούλιο της Επικρατείας».
24 Η διοικητική ολομέλεια του υμβουλίου της Επικρατείας ασχολήθηκε με τις προς
αναθεώρηση διατάξεις του υντάγματος και διατύπωσε τις απόψεις της σε δύο πρακτικά, το
6/2000 και το 4/2001.

ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ απφ ηα δηθαζηήξηα25, νχηε έθαλε ηνλ θφπν λα
ιάβεη ππ’ φςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο γηα ηελ Αλαζεψξεζε κε αξηζκφ 3/2000 Πξαθηηθφ ηεο Οινκέιεηαο
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (βι. θαη ηηο ζθέςεηο ηεο 14/1998 Γηνηθεηηθήο
Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ). Αλ επηζπκνχλ νη εθάζηνηε θπβεξλψληεο λα
θαηαζηήζνπλ ηελ Γηθαηνζχλε πξαγκαηηθά αλεμάξηεηε ηφηε πξέπεη λα
απνθαζίζνπλ λα αθήζνπλ πιένλ ηελ επηινγή ηεο Ζγεζίαο ηεο ζηελ ίδηα θαη
ζην κνλαδηθφ θαη αιάλζαζην θξηηήξην επηινγήο ηελ αξραηφηεηα. Όινη πιένλ
εηζεγνχληαη ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηεο εγεζίαο ηεο
Γηθαηνζχλεο ηνπ άξζξνπ 90 . Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν ηξφπνο πνπ
ζήκεξα εθαξκφδεηαη, δειαδή ε επηινγή λα γίλεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ
πκβνχιην, κε ηελ παξεκβνιή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Βνπιήο, έρεη πνιιέο θνξέο
επηθξηζεί ιφγσ θάπνησλ άηπρσλ επηινγψλ, πνπ έγηλαλ κε θαζαξά πνιηηηθά
θξηηήξηα ή θαηά βάλαπζε παξαβίαζε ηεο αξραηφηεηαο, ζην απψηεξν
παξειζφλ.
Γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πξνηείλεηαη:
α) ε επηινγή Αληηπξνέδξσλ ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ λα γίλεηαη απφ ηελ
Οινκέιεηα ηνπ νηθείνπ δηθαζηεξίνπ, φκσο λα πεξηνξίδεηαη κεηαμχ ησλ
αξραηφηεξσλ δηθαζηψλ ηνπ νηθείνπ δηθαζηεξίνπ. Ο Πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ
λα επηιέγεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ νηθείνπ δηθαζηεξίνπ, κεηαμχ ησλ ηξηψλ
αξραηνηέξσλ Αληηπξνέδξσλ ηνπ δηθαζηεξίνπ απηνχ. Σν απηφ, θαη’ αλαινγίαλ,
ζα πξέπεη λα ηζρχζεη θαη γηα ηελ εθινγή ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.
Δξψηεκα ηίζεηαη αλ ζα πξέπεη λα ζεζπηζζεί κεγαιχηεξε ζεηεία θαη γηα ηνπο
Αληηπξνέδξνπο ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ, πξάγκα πνπ είλαη νξζφ. Ήδε, κε
ζπληαγκαηηθή δηάηαμε, νξίδεηαη φηη ε ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο, ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαζψο θαη
ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ησλ Γεληθψλ Δπηηξφπσλ ησλ
Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δελ κπνξεί λα είλαη
κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ εηψλ, αθφκε θαη αλ ν δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο, πνπ
θαηέρεη ηε ζέζε, δελ θαηαιακβάλεηαη απφ ην φξην ειηθίαο. ηελ πεξίπησζε
απηή ν ππφινηπνο ρξφλνο κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πξέπεη
λα ζεσξείηαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο.
ε άιιε πεξίπησζε πξνηείλεηαη:
β) αλ πξνθξηζεί σο ιχζε ε επηινγή ηεο Ζγεζίαο λα γίλεηαη ηειηθά κεηά απφ
πξφηαζε ηεο νηθείαο Οινκέιεηαο κεηαμχ ησλ αξραηφηεξσλ δηθαζηψλ ηνπ
νηθείνπ δηθαζηεξίνπ ζε δηπιάζην αξηζκφ ησλ θελνπκέλσλ ζέζεσλ, ηφηε ηελ
επηινγή λα θάλεη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο.
γ) αθφκα θαη αλ δηαηεξεζεί ην ηζρχνλ ζχζηεκα ηφηε ε επηινγή ηφζνλ ηνπ
Πξνέδξνπ, φζνλ θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ λα γίλεηαη κεηαμχ ησλ αξραηνηέξσλ
θαη λα είλαη επηηξεπηφο ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ησλ επηινγψλ απηψλ, σο
εηζήγεζε δε πξνο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην λα είλαη ε εηζήγεζε ηεο
Οινκέιεηαο ηνπ νηθείνπ Γηθαζηεξίνπ.
2.2.- Θεζκηθά κέηξα γηα ηελ δηθαηνζχλε
2.2.1- Η αλαβίβαζε ηνπ ΑΔΓ26 ζε «πληαγκαηηθφ» Γηθαζηήξην πνπ ζα
_________
Βλ. την 1/1929 πρώτη Απόφαση του τΕ.
26. Σο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, το οποίο θεσμοθετείται με βάση το άρθρο 100 του
υντάγματος, έχει αρμοδιότητες εκλογοδικείου (έκπτωση βουλευτών λόγω κωλύματος ή
ασυμβιβάστου, έλεγχος δημοψηφίσματος) και αρμοδιότητα να επιλύει τη σύγκρουση απόψεων
ανώτατων δικαστηρίων σχετικά με την έννοια ή τη συμφωνία με το ύνταγμα διατάξεων τυπικού
25

επηιχεη ηειηθψο ηα πάζεο θχζεσο ζπληαγκαηηθά δεηήκαηα, κε ηελ
ρνξήγεζε δηθαηψκαηνο αηνκηθήο πξνζθπγήο απφ νπνηνλδήπνηε
πνιίηε. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΑΔΓ ζήκεξα νξίδνληαη πεξηνξηζηηθά ζην άξζξν
100 ηνπ πληάγκαηνο. Τπάξρεη ε άπνςε φηη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ελφο
πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ζα εμνξζνινγήζεη ην δηθαηνδνηηθφ ζχζηεκα ηεο
Υψξαο θαη ζα εληζρχζεη ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ
ειεπζεξηψλ.
Τπνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ε δεκηνπξγία πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ
ζθνπεί ζηελ απνδπλάκσζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Δπίζεο
πξνηείλνπκε ην ΑΔΓ λα δηεπξπλζεί πεξαηηέξσ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα
αζθήζεη ην έξγν ηνπ.
2.2.2.- Σελ θαζηέξσζε πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ
λφκσλ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ απφ ην πκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο ησλ δε δεκνζηνλνκηθψλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
Σξνπνινγία ή δηάηαμε πνπ δελ έρεη ππνζηεί ηνλ παξαπάλσ έιεγρν λα
ζεσξείηαη άθπξε θαη αλππφζηαηε.
2.2.3.- Πξνηείλεηαη, βέβαηα λα δηαηεξήζνπλ φια ηα δηθαζηήξηα (φισλ ησλ
βαζκίδσλ θαη δηθαηνδνζηψλ) ηνλ έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ κε
εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο.
2.2.4.- Πξνηείλεηαη ν απζηεξφο πξνιεπηηθφο δηθαζηηθφο έιεγρνο ησλ
Πξάμεσλ Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ.
2.2.5.- Όιεο, ρσξίο θακία εμαίξεζε, νη πξάμεηο ησλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ
(Δθηειεζηηθήο θαη Ννκνζεηηθήο) θαη πιένλ αθφκε θαη ησλ interna corporis
(εζσηεξηθά δεηήκαηα ηεο Βνπιήο) λα ειέγρνληαη απφ ηα δηθαζηήξηα (φπσο
ζπκβαίλεη27 απαξέγθιηηα γηα φια ηα άιια ζέκαηα απφ ηηο 18/1871 θαη 23/1897
απνθάζεηο ηνπ ΑΠ κέρξη ζήκεξα) θαηά ην άξζξν 93 § 4 28.
Ζ άπνςε, ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, ήηνη ηνπ δηάρπηνπ
ειέγρνπ έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο αλαθέξεη ν η.χκβνπινο ηνπ
ηΔ Ν. Ρφδνο: «ε αθεξεκέλε θαη “ελ θελώ” εξκελεία ηνπ Σπληάγκαηνο από ην
Σπληαγκαηηθό Δηθαζηήξην29 έρεη ην κέγηζην κεηνλέθηεκα όηη ην ηπρόλ ζθάικα
δελ δηνξζώλεηαη, ελώ κε ην ζύζηεκα ηνπ δηάρπηνπ ειέγρνπ δίλνληαη πνιινί
εξκελεπηηθνί ρξσκαηηζκνί ζηνπο λόκνπο θαη ην Σύληαγκα, αλάινγα κε ηελ
εμέιημε ησλ ζπλζεθώλ θαη ησλ εζώλ ηεο δσήο δειαδή, θαη ην πιήζνο ησλ
πεξηπηώζεσλ. Τέινο, είλαη νπνηεδήπνηε δπλαηή ε δηόξζσζε ηεο εζθαικέλεο
θξίζεσο. Δελ πξέπεη επίζεο λα παξνξάηαη ην όηη κε ηελ ίδξπζε Σπληαγκαηηθνύ
Δηθαζηεξίνπ ζα επηβξαδπλζεί θαηά πνιύ ε απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο θαη ζα
κεησζεί ε εθαξκνγή ηνπ Σπληαγκαηηθνύ Δηθαίνπ. Εηδηθόηεξα, ε πξνβνιή ιόγνπ
πεξί αληηζπληαγκαηηθόηεηαο ζα είλαη πξνλόκην κόλνλ εθείλσλ πνπ ζα έρνπλ
ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα δηαξθέζεη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ε δίθε.
Σπλεπώο ζα πξνηηκάηαη ε πξνβνιή ιόγσλ πεξί αληηζέζεσο ζην θνηλνηηθό
δίθαην θαη ζηελ ΕΣΔΑ. Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο, ε ίδξπζε Σπληαγκαηηθνύ
Δηθαζηεξίνπ ζηελ Ειιάδα, πέξαλ ηνπ όηη είλαη αληίζεηε ζηε ζπληαγκαηηθή καο
_________
νόμου.
27. Με τον ν. 3900/2010 νομίζω επιτυγχάνεται περιορισμός του διάχυτου ελέγχου, βλ. Σ ά σ ο υ
Γ. Π ρ ο υ σ α ν ί δ η , Ο Νόμος 3900/2010, Οι θεσμικές αλλαγές στη Δικονομία του υμβουλίου της
Επικρατείας. Δημοσιευμένο στην ΕΔΔΔ 2011. 898 επ.
28. Βλ. Ν ι κ ο λ ά ο υ Κ λ α μ α ρ ή , «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι υνταγματικές
Αναθεωρήσεις από το χθες στο σήμερα» «Δικαστική Ανεξαρτησία και έλεγχος της
συνταγματικότητας (1911-2006)» Ανάτυπο ημερίδας 27.11.2006.
29. Βλ. Γ ε ω ρ γ ί ο υ Γ ε ρ α π ε τ ρ ί τ η , «υνταγματικό Δικαστήριο στην Ελλάδα: Μία όψιμη
εμφύτευση» (2006), Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 53.

παξάδνζε θαη ηνπ όηη γελλά πνιύ πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα απ’ όζα ιύεη,
είλαη ύπνπηε, αλεμήγεηε θαη απνθξνπζηέα30». Άιισζηε, φπσο είπε ν
η.
Αληηπξφεδξνο ηνπ ΑΠ θ. Κπξηηζάθεο,: «Ο “δηάρπηνο” δηθαζηηθόο έιεγρνο,
όπσο ηζρύεη ζήκεξα (άξζξ. 93 § 4 θαη 101 § 1ε Σπληάγκαηνο), επηβάιιεηαη θαη,
πξέπεη, λα δηαηεξεζεί, αθνύ απηό απνηειεί, ηζηνξηθό θαη νπζηαζηηθώο νξζό
επίηεπγκα ηεο δεκνθξαηίαο θαη εηδηθόηεξε έθθξαζε θαη εθαξκνγή ηεο
ηεξαξρίαο ησλ θαλόλσλ ηνπ δηθαίνπ, νπζηαζηηθό ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγηθήο
αλεμαξηεζίαο ησλ δηθαζηώλ θαη ελ ηέιεη ζεκειηώδε εγγύεζε ηνπ θξάηνπο
δηθαίνπ. Όπσο έρεη απνθξπζηαιισζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ λνκηθώλ θαη όζσλ
από ηνπο πνιίηεο έρνπλ γλώζε ηνπ ζέκαηνο, ν δηάρπηνο έιεγρνο απνηειεί ην
ζηνιίδη ηεο λνκνινγίαο θαη ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο θαη ζπλαξηάηαη
απόιπηα κε ην δεδηθαζκέλν» 31.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, βέβαηα, φηη ν γλσζηφο πληαγκαηνιφγνο Αληψλεο
Μαληηάθεο έρεη ζην παξειζφλ αλαθέξεη 32: «Δελ βιέπσ, θαηά ζπλέπεηα, άιιε
αηηηνινγία γηα ηελ ίδξπζε Σπληαγκαηηθνύ Δηθαζηεξίνπ εθηόο από κία, πνπ δελ
νκνινγείηαη: ηνλ έιεγρν ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο από ηελ πνιηηηθή κε
ηελ νπζηαζηηθή ζηέξεζε ηνπ δηθαζη ή θαη θάζε δηθαζηή ηεο εμνπζίαο
πνπ έρεη, πάλσ από έλαλ αηώλα, λα ειέγρεη ηε ζπληαγκαηηθόηεηα
ησλ λόκσλ».
2.2.6.- Δθινγή ιατθψλ δηθαζηψλ33. ηα Αλψηαηα Γηθαζηήξηα πξνηείλνπκε
λα επηιέγνληαη (εθηφο επεηεξίδαο) απφ ηηο Οινκέιεηέο ηνπο θαηά ην 1/10
Γηθαζηέο κε ή ρσξίο ζεηεία, πνπ δελ πξνέξρνληαη, φκσο, απφ ην Γηθαζηηθφ
ψκα, ζα δηαζέηνπλ επαξθή λνκηθή παηδεία θαη ζα κεηαθέξνπλ ην ιατθφ αίζζεκα
ζην δηθαζηήξην (φπσο ζπκβαίλεη κε ην ΑΔΓ ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ζήκεξα
θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ).
2.2.7.- Καζηέξσζε ζεζκνχ «Γεληθνχ Δπηηξφπνπ»34. Πξνηείλνπκε ηελ
κεηαηξνπή ηεο Γεληθήο Δπηηξνπείαο ηεο Δπηθξαηείαο ηνπ Διεγθηηθνχ
35
πλεδξίνπ ζε αλεμάξηεην δηθαζηηθφ ειεγθηή δεκνζηνλνκηθήο λνκηκφηεηαο,
_________
30. Βλ. Ν ί κ ο υ Ρ ό ζ ο υ , ύμβουλου Επικρατείας, Δ.Ν. σε Περιοδικό Δίκη Έτος [2006] Ιούλιος–Αύγουστος 2006 «Η ίδρυση υνταγματικού Δικαστηρίου με την προσεχή αναθεώρηση του
υντάγματος».
31. Βλ. Δ η μ η τ ρ ί ο υ Κ υ ρ ι τ σ ά κ η , Αναθεώρηση του υντάγματος, Νομικά Φρονικά
Ε.ΝΟ.Β.Ε. – Εκδόσεις άκκουλα, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2006 - Σεύχος 40.
32. Βλ. Η δικαστική εξουσία υπό «δικαστική αντίληψη», «Σο Βήμα», δημοσίευση: 25.06.2006.
33. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γερμανικό σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης προβλέπει την
ύπαρξη «λαϊκών δικαστών» π.χ. Σα πρωτοβάθμια δικαστήρια εργατικών διαφορών (ως
δικαστήρια των Länder). Οι υποθέσεις εκδικάζονται σε τμήματα από έναν επαγγελματία δικαστή
και δύο λαϊκούς δικαστές, εκ των οποίων ένας εκπροσωπεί τον εργαζόμενο και ένας τον εργοδότη.
Σα εφετεία εργατικών διαφορών (επίσης δικαστήρια των Länder) αποφασίζουν επί προσφυγών
κατά αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων εργατικών διαφορών. Και στην περίπτωση
αυτή, τα τμήματα αποτελούνται από έναν επαγγελματία και δύο λαϊκούς δικαστές. Σα διοικητικά
δικαστήρια αποτελούνται από τρεις επαγγελματίες δικαστές και δύο λαϊκούς δικαστές.
34. Δικαστικοί λειτουργοί που έλαβαν γνώση του άρθρου μου, επεσήμαναν, και ορθά, ότι
γίνεται σύγχυση με τον Εισαγγελέα του ΑΠ. Άλλωστε την πατρότητα του όρου και της ιδέας
«Γενικός Εισαγγελέας» έχει ο Πρωτοδίκης Γρεβενών Μ ι χ ά λ η ς Ν τ ό σ τ α ς , βλ. άρθρο του σε: «Η
επικείμενη Αναθεώρηση του υντάγματος και η Δικαιοσύνη», το οποίο δημοσιεύτηκε για πρώτη
φορά στις 27.1.2013, στην ιστοσελίδα «ethemis.gr» και στη συνέχεια (στις 11.2.2013) στην
ιστοσελίδα του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» (constitutionalism. gr).
35. Μετά το Κεφάλαιο Θ' του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Σμήματος του ν. 1756/1988
«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΕΚ Α' 35), στο
άρθρο 109 αναφέρεται «Ανεξάρτητη δικαστική αρχή 1. Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του
Ελεγκτικού υνεδρίου είναι ανεξάρτητη δικαστική αρχή. 2. Δρα ενιαία και αδιαίρετα και έχει ως
αποστολή τη διαφύλαξη της σύννομης και χρηστής διοικητικής δράσης που επάγεται

γηα ηε δηαθχιαμε ηεο ζχλλνκεο θαη ρξεζηήο δηνηθεηηθήο δξάζεο πνπ επάγεηαη
δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 36.
ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν, σο ππέξηαην ειεγθηή ηεο δεκνζηνλνκηθήο
λνκηκφηεηαο, πξέπεη επηηέινπο λα ππαρζεί θαη ε δπλαηφηεηα λα παξεκβαίλεη
θαη λα εηζεγείηαη ζηελ Κπβέξλεζε γηα θάζε εμψδηθν ζπκβηβαζκφ ηνπ
Γεκνζίνπ ζε κεγάιεο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, φπσο
π.ρ. δηαθνξέο απφ ζχκβαζε θ.ιπ.
ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν πξέπεη λα αλαηεζεί θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ
ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο δηαθνξέο.
2.2.8.- Καηάξγεζε ηνπ Μηζζνδηθείνπ (άξζξν 88 παξ. 2 ) θαη ηνπ
Γηθαζηεξίνπ Αγσγψλ Καθνδηθίαο (άξζξν 99 ). Ζ ρψξα καο δηαζέηεη επηά
Αλψηαηα Γηθαζηήξηα, φπσο ηα έρεη θαηακεηξήζεη ν θαζεγεηήο πληαγκαηηθνχ
Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ & Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ θ. Φίιηππνο ππξφπνπινο, επιφγσο δηεξσηψκελνο–δεκνζίσο θαη
επαλεηιεκκέλσο– εάλ ε κηθξή καο ρψξα ρξεηάδεηαη ηφζα αλψηαηα δηθαζηήξηα,
κε κηα ηξηθέθαιε Γηθαηνζχλε (Άξεηνο Πάγνο, πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη
Διεγθηηθφ πλέδξην) λα πξνζπαζεί λα βξεη θνηλφ βεκαηηζκφ κέζα απφ ην
Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ άγνληαη αθφκε θαη
ππνζέζεηο πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ ηεξκαηίζεη ζην Δθεηείν. Σελ εηθφλα απηή
ζπκπιεξψλνπλ ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην Αγσγψλ Καθνδηθίαο, ην Δηδηθφ
Γηθαζηήξην Τπνπξγψλ θαη ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην Μηζζψλ ησλ δηθαζηψλ
(Μηζζνδηθείν).
2.2.9.-Η θαηνρχξσζε ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο εζσηεξηθήο
αλεμαξηεζίαο φισλ ησλ δηθαζηηθψλ θαη εηζαγγειηθψλ ιεηηνπξγψλ, κε
κέηξα νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ηεο Γηθαηνζχλεο θαη απεκπινθή ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο απφ νπνηνδήπνηε δήηεκα πεηζαξρηθνχ
ειέγρνπ ησλ δηθαζηψλ ή πνηληθήο δηψμεσο. Η ζπληαγκαηηθή
απαγφξεπζε ρσξίο εμαηξέζεηο, ηεο απαζρφιεζεο δηθαζηψλ ζε
δηνηθεηηθά φξγαλα ή Αλεμάξηεηεο Αξρέο.
2.2.10.- Σν θφζηνο πξφζβαζεο ζηε Γηθαηνζχλε :Να είλαη απφιπηα
ειεχζεξε ε πξφζβαζε, ρσξίο παξάβνια θαη ην θφζηνο λα θαηαινγίδεηαη
πάληνηε
ζηνλ εηηεζέληα, αιιά κε
ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο
αλαινγηθφηεηαο.
2.2.11. Δπηηάρπλζε απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο
Ζ θαηάζηαζε έρεη θζάζεη ζην απξνρψξεην πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε
γηα ην δήηεκα 37
3. Η νομοθεηική – εκηελεζηική εξοςζία
3.1.- Η κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ
ζε δηαθφζηνπο θαη ηα κέιε ηεο Κπβεξλήζεσο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα
είθνζη.
3.2.- Η θαηάξγεζε θάζε κνξθήο πξνλνκίνπ ή αζπιίαο γηα ηνπο
βνπιεπηέο θαη Τπνπξγνχο. Καηάξγεζε λφκνπ πεξί επζχλεο ππνπξγψλ.
_________
δημοσιονομικό αποτέλεσμα και την καταπολέμηση της διαφθοράς».
36. Βλ. Ι ω ά ν ν η Κ ά ρ κ α λ η , «Αντιδιαφθορά& Ελεγκτικό υνέδριο-Εφαρμοσμένη
δημοσιονομική ελεγκτική», εκδ. άκκουλα 2005.
37 Βλ. την εμπεριστατωμένη και με στατιστικά στοιχεία ανάλυση του Δ. Μακρή, Οργάνωση και
επιτάχυνση της έννομης προστασίας στο υμβούλιο της Επικρατείας κατά το διάστημα των ετών
1990-2002, εκδ. Αντ.Ν.άκκουλα 2004.

Ζ ζεκεξηλή ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 86  38 είλαη αηπρέζηαηε θαη ζθνπεί
δπζηπρψο ζην αθαηαδίσθην, αθνχ ζεζκνζεηήζεθε κηα εμαηξεηηθά πνιχπινθε
δηαδηθαζία γηα ηελ πνηληθή δίσμε ησλ ππνπξγψλ, ε νπνία, θξνλνχκε, φηη είλαη
αδχλαην ή κάιινλ αλέθηθην λα θαηαιήμεη ζηελ παξαπνκπή ηνπο ζην
αθξναηήξην39. Δπηβάιιεηαη ε άζθεζε δηψμεσο θαηά Τπνπξγψλ λα γίλεηαη απφ
δηθαζηηθφ πκβνχιην πνπ ζα απνηειείηαη απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Αλσηάησλ
Γηθαζηεξίσλ θαη ηνλ Δηζαγγειέα ηνπ ΑΠ. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ππάξρεη έλα
θίιηξν ζε άδηθεο δηψμεηο κε ζηφρνπο πνιηηηθνχο ή εθδίθεζεο ή αζθήζεσο
πηέζεσο απφ ζπκθέξνληα ή αληηπάινπο. Όιεο νη πξναλαθξηηηθέο θαη
αλαθξηηηθέο πξάμεηο ζα γίλνληαη απφ ηελ Γηθαηνζχλε θαη γηα ηνπο Τπνπξγνχο
ζα ζπγθξνηείηαη Δηδηθφ Γηθαζηήξην απφ αλψηαηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο
πνπ ζα επηιέγνληαη κε θιήξσζε ζηελ αξρή θάζε ρξφλνπ αλεμάξηεηα αλ
ππάξρεη εθθξεκήο ππφζεζε ή φρη. Ζ παξαγξαθή ζα αθνινπζεί ηελ θνηλή
παξαγξαθή. Γηα ηνπο βνπιεπηέο ζα ππάξρεη ε θνηλή γηα φινπο ηνπο πνιίηεο
δηαδηθαζία απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο.
3.3.- Η θαζηέξσζε κφληκσλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ ή Τθππνπξγψλ
ζηα Τπνπξγεία Παηδείαο, Άκπλαο θαη Δμσηεξηθψλ θαζψο θαη επί ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ, κε 6εηή ζεηεία θαη εθινγή ηνπο, πνπ ζα επηιέγνληαη
απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ή κε απμεκέλε πιεηνςεθία απφ ηελ
Βνπιή θαη ζα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ζπλέρηζεο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο.
3.4.- Η δεκηνπξγία εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ κε γλψκνλα ηελ δηαίξεζε
ζε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ, κε βνπιεπηέο Πεξηθέξεηαο θαη κφληκν εθινγηθφ
ζχζηεκα θαη ε ζέζπηζε αζπκβίβαζηνπ ηνπ αμηψκαηνο ηνπ ππνπξγνχ κε
ηελ ηδηφηεηα ηνπ βνπιεπηή. Οη ππνπξγνί λα θσιχνληαη λα είλαη ππνςήθηνη
βνπιεπηέο κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο.
4. Θηηεία για όλοςρ και έλεγσορ
σπημαηοδοηήζεων από ηη Δικαιοζύνη

πολιηικών

δαπανών

και

4.1- Αλψηαην φξην ζεηεηψλ γηα φια ηα αηξεηά αμηψκαηα. Γηα ηνπο
βνπιεπηέο ην φξην απηφ ζα είλαη δχν ζεηείεο. Ζ δηακφξθσζε θαη ε ζπλεπήο
εθαξκνγή ελφο αμηφπηζηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ
πνιηηηθψλ δαπαλψλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ κέζσ απνθιεηζηηθά ηεο
Γηθαηνζχλεο, κε ηελ επζχλε ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ.
4.2.- Έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ θνκκάησλ απφ ην Διεγθηηθφ
πλέδξην (θαη φρη απφ επηηξνπή ηεο Βνπιήο φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα). Σν
Διεγθηηθφ πλέδξην λα έρεη σο αξκνδηφηεηά ηνπ θαη ηνλ έιεγρν ησλ
νηθνλνκηθψλ θνκκάησλ, βνπιεπηψλ, κειψλ ηεο θπβέξλεζεο, αμησκαηνχρσλ
θαη δηαρεηξηδνκέλσλ ην δεκφζην ρξήκα.
5. Θεζμική θωπάκιζη ηηρ πολιηείαρ
5.1.- Η δεκηνπξγία ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ
(ΑΓΤ) κε επζχλε ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ζήκεξα είλαη έλα λέν ΑΓΤ ην
_________
38. Ο Ν. Α λ ι β ι ζ ά τ ο ς ζήτησε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αναθεώρηση του
υντάγματος, να καταργηθούν όλες οι ειδικές διατάξεις για την ποινική δίωξη πολιτικών,
http://dexiextrem.blogspot.gr/ 2013/ 01/blog-post_8505.html, 15 Ιανουαρίου 2013.
39. Άρθρο Α ν τ ώ ν η Π . Α ρ γ υ ρ ο ύ , «Η Ποινική Ευθύνη Τπουργών - Προβλήματα
Παραγραφής» http://www.lawnet.gr , 31.12.2012.

νπνίν (φπσο π.ρ. ε Civil Service Commission ζηε Μ. Βξεηαλία) ζα έρεη
ζεκαληηθνχο πιηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο, εγεζία κε θχξνο θαη
απηνλνκία απφ ην θνκκαηηθνθξαηηθφ θαηεζηεκέλν. Έλαο ηέηνηνο νξγαληζκφο
ζα κπνξνχζε λα ειέγρεηαη δεκνθξαηηθά απφ κηα δηαθνκκαηηθή επηηξνπή ηνπ
Κνηλνβνπιίνπ, κε δηθαζηηθέο εγγπήζεηο. ηνλ κεραληζκφ απηφ πξνηείλνπκε λ’
απνξξνθεζεί ην ΑΔΠ.
5.2.- Πνιπλνκία-Καθνλνκία: Απφ ην 1974 κέρξη ηηο κέξεο καο
πιεζηάδνπλ ηηο 200.000(!) νη λφκνη, νη λνκνζεηηθέο πξάμεηο, ηα πξνεδξηθά
δηαηάγκαηα θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ πξέπεη φρη κφλν
λα ιεηηνπξγεί ε δεκφζηα δηνίθεζε, αιιά θαη λα θηλείηαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηνο! Δπηβάιιεηαη ιήςε εμαηξεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ
εθθαζάξηζε ηεο θαηάζηαζεο θαη γηα ηελ θαιή λνκνζέηεζε.
5.3.- Ίδξπζε Γηθαζηηθήο Αζηπλνκίαο, εληεηαγκέλεο ζηε Γηθαζηηθή
ιεηηνπξγία
κε αληηθείκελν ηελ πςειή εγθιεκαηηθφηεηα, ηελ επηκέιεηα
εθηειέζεσο ησλ Γηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, αιιά θαη ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη’
εληνιή ησλ εηζαγγειηθψλ θαη αλαθξηηηθψλ αξρψλ.
5.4.- Ο ζεζκφο ηεο Γηακεζνιάβεζεο πξέπεη λα εληαρζεί νξγαληθψο ζηε
δηαδηθαζία απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο.
5.5. Αλεμάξηεηεο Αξρέο:
Απαηηνχκελε πιεηνςεθία γηα ηε ζηειέρσζε ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ.
Σν πνζνζηφ ησλ 4/5 ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ πνπ απαηηείηαη ζήκεξα
γηα ηε ζηειέρσζε ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ έρεη απνδεηρζεί κεγάιν πξφβιεκα
ζηελ Διιάδα ηεο νμείαο πνιηηηθήο θξίζεο. Πξνηείλεηαη ε κείσζε ηεο
απαηηνχκελεο πιεηνςεθίαο ζηα 3/5, φρη πηα ζηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ,
αιιά ζηελ αξκφδηα Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο. Ζ
επηινγή πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα λα γίλεηαη
πάληνηε κε δεκφζηα πξφζθιεζε θαη φρη κε πξφηαζε ησλ θνκκάησλ. Σν πην
ζεκαληηθφ φκσο είλαη ε ζηειέρσζε ησλ Αξρψλ κε πξφζσπα θχξνπο πνπ λα
έρνπλ ελεξγφ δξάζε θαη φρη πξφζσπα πνπ αδπλαηνχλ λ’ αζθνχλ ηα
θαζήθνληα ηνπο γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθνχο. Όξην ειηθίαο θαη κε αλαλέσζε
ζεηεηψλ κε ζπληαγκαηηθή ξχζκηζε.
5.6.- Θεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο εζληθήο ζπιινγηθήο χκβαζεο
Δξγαζίαο.
5.7.- Η ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ησλ
θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ηδηαίηεξα ζε κία πεξίνδν ακθηζβήηεζεο ή
θαηάξγεζεο ηνπο, παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζεζκηθήο ζπλάληεζεο ηεο
ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο
θπξηαξρίαο θαζψο θαη κε ηελ «ζεζκνπνηεκέλε ζέζπηζε» ηεο αξκνληθήο
ζρέζεο θξάηνπο – νηθνλνκίαο θαη θξάηνπο – θνηλσλίαο.
5.8.-Αμηνθξαηηα-Λνγνδνζία γηα φινπο, Δλίζρπζε ηεο παξνπζίαο κφληκσλ
αμηνθξαηηθά επηιεγκέλσλ ζηειερψλ θαη εηδηθψλ ζηελ θπβεξλεηηθή θαη θξαηηθή
ππξακίδα. Αλνηθηέο, δηαθαλείο θαη αμηνθξαηηθέο πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο
γηα πιήξσζε ζέζεσλ κε απμεκέλε επζχλε . Όια ηα φξγαλα αηξεηά θαη κε λα
πξνβαίλνπλ ζε ινγνδνζία ησλ έξγσλ ηνπο κε ηελ δεκνζηνπνίεζε κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπο.
5.9.- Ννκνζεηηθή πξσηνβνπιία απφ ην ιαφ γηα πξφηαζε λφκνπ
ππνγξακκέλε απφ πνιίηεο.
5.10.- Γηαδηθαζία αλαζεψξεζεο λα είλαη πην απιή θαη ρσξίο ρξνληθέο
πξνυπνζέζεηο(άξζξν 110).

ΗV. Δπίινγνο: Ο "ηζηνξηθφο" ζπκβηβαζκφο γηα ηηο αιιαγέο ζην χληαγκα.
1)Διπίδνπκε λα κελ ραζεί θη απηή ε επθαηξία ηεο πληαγκαηηθήο
Αλαζεσξήζεσο. 2) χληαγκα ρσξίο ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο ειεπζεξίαο
θαη ηεο ηζφηεηαο, δελ λνείηαη .
Ο Αξηζηνηέιεο πξψηνο φξηζε ην πνιίηεπκα σο [... ηελ ηάμηλ ηαηο πόιεζη ηελ
πεξί ηαο αξράο, ηίλα ηξόπνλ λελέκεληαη θαη ηη ην θύξηνλ ηεο πνιηηείαο, θαη ηη ην
ηέινο ηεο εθάζηεο θνηλσλίαο εζηί ...], (Πνιηηηθ. Γ' 5) νξηζκφο πνπ ηζρχεη αθφκα
θαη ζήκεξα. Ζ δεκνθξαηία είλαη ην πνιίηεπκα φπνπ ε εμνπζία πεγάδεη απφ
ηνλ ιαφ, αζθείηαη απφ ηνλ ιαφ θαη ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ θαη απηφ
γίλεηαη κε θαλφλεο πνπ ην χληαγκα επηβάιιεη. Έηζη ε ζεκεξηλή θξίζε
επηβάιιεη ηελ αιιαγή ηνπ πληάγκαηφο καο κέζσ ηεο ΤΝΑΗΝΔΣΗΚΖ
αλαζεψξεζεο, γηα ηελ ζσξάθηζε ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο, θαη ηελ
πξνζαξκνγή ηεο ζηηο θαηλνχξγηεο πξαγκαηηθφηεηεο.
Ο ΣΌΠΟ ΥΡΔΗΆΕΔΣΑΗ ΔΝΑ ΗΣΟΡΗΚΟ ΤΜΒΗΒΑΜΟ ΓΗΑ ΔΝΑ
ΚΟΤΝΟΤΡΓΗΟ ΤΝΣΑΓΜΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ. ΣΟ ΑΗΣΖΜΑ ΣΖ ΑΛΛΑΓΖ
ΔΗΝΑΗ ΠΛΔΟΝ ΠΑΝΓΖΜΟ-

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
– Αλη. Π. Αξγπξφο, «Σα “πξνλφκηα” ηνπ δεκνζίνπ θαη ην “δίθαην ηεο
αλάγθεο” ζην θξάηνο δηθαίνπ», ζε εηδηθφ ηεχρνο NoB 60. 2792.
– Σνπ ηδίνπ, «Ζ δίθαηε ηθαλνπνίεζε ιφγσ ππεξβάζεσο ηεο εχινγεο
δηάξθεηαο ηεο δίθεο», Αζήλα-Θεζζαινλίθε, εθδ. άθθνπια 2015.
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ηδίνπ,
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ΜΔΣΑΠΟΛΗΣΔΤΖ», Δθδφζεο ηδέξεο Η.,2015.ΗΔΛΠΙΓΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΔΑ
- Ν. Αιηβηδάηνο: «Πνηα δεκνθξαηία γηα ηελ Διιάδα κεηά ηελ θξίζε,»
Δθδφζεηο Πφιηο, Αζήλα 2013.
- Σνπ ίδηνπ, «Ο αβέβαηνο εθζπγρξνληζκφο θαη ε ζνιή ζπληαγκαηηθή
αλαζεψξεζε», Δθδφζεηο Πφιηο, Αζήλα 2001.
– Σνπ ίδηνπ, «Σν χληαγκα θαη νη ερζξνί ηνπ, ζηε λενειιεληθή ηζηνξία
1800-2010», Δθδφζεηο Πφιηο, Αζήλα 2011, ζ. 529 επ.
– Δπ. Βεληδέινο, «Σν χληαγκα ηνπ 1975/1986/2001», άθθνπια 2001.
- Σνπ ηδίνπ, «Ζ δεκνθξαηία κεηαμχ ζπγθπξίαο θαη ηζηνξίαο : Πξνζδνθίεο
θαη θίλδπλνη απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο», 1ε εθδ. – Αζήλα,
Δθδφζεηο Παηάθε, 2018.
- Σνπ ηδίνπ, «Ζ Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο: πλνιηθφ ρέδην γηα ηελ
Διιάδα ηνπ 21νπ αηψλα», Α.Σαθθνπιαο.
– π. Βιαρφπνπινο, «Ζ θξίζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ ζηνλ
κεζνπφιεκν θαη ην ηέινο ηεο Β΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ην 1935 [Οη ζεζκηθέο
φςεηο κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο;]», εθδφζεηο Δπξαζία, ζ. 396.
– Σνπ ηδίνπ, -«πληαθηηθή ή Αλαζεσξεηηθή Βνπιή;», Δθεκεξίδα
Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, 5 (2013)
– Γ. Βιάρνο, «Σν χληαγκα ηεο Διιάδνο», Δπίκεηξν ζην χληαγκα ηεο
Διιάδνο ησλ Αι. βσινπ-Γ. Βιάρνπ, 1979.
– Γ. Γαζθαιάθεο, «Μαζήκαηα πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ», η. Α΄, Αζήλα,
1974.
– Αζ. Γεξβέλαγαο, «χγρξνλνη πξνβιεκαηηζκνί ζην χληαγκα», Αζήλα
1981.
– Ησ. Κάξθαιεο, «Αληηδηαθζνξά & Διεγθηηθφ πλέδξην- Δθαξκνζκέλε
δεκνζηνλνκηθή ειεγθηηθή», εθδ άθθνπια 2005.
– Αζ. Καλειινπνπινο , πληαγκαηηθά Αλάιεθηα, Αζήλα, 1992.
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– Γ. Καζηκάηεο, «Σν χληαγκα 1975/1986/2001. Ηζηνξηθά ηνηρεία».
– Ν. Κιακαξήο, «Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη νη πληαγκαηηθέο
Αλαζεσξήζεηο απφ ρζεο ζην ζήκεξα» «Γηθαζηηθή Αλεμαξηεζία θαη έιεγρνο
ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο (1911-2006)», Αλάηππν εκεξίδαο 27.11.2006.
– Γ. Κνπκάληνο, Γηθαηνζχλε: Ο κχζνο θαη ε πξαγκαηηθφηεηα, Γ. Κνπκάληνπ,
ηφρνο: ε δεκνθξαηία, Αζήλαη 1975.
– Ξ. Η. Κνληηάδεο – Αιθκήλε Φσηηάδνπ, Ζ αλζεθηηθφηεηα ηνπ
πληάγκαηνο, πληαγκαηηθή αιιαγή, δηθαηψκαηα θαη θπξηαξρία ζε ζπλζήθεο
θξίζεο, εθδ. άθθνπια 2016.
– Σνπ ηδίνπ, «Ζ Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο, Η. Μεζνδνινγηθά
ζεκέιηα. πκβνιή ζηε ζπληαγκαηηθή ζεσξία ηεο πινπξαιηζηηθήο
δεκνθξαηίαο», εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 2000, ζει. 462.
-ηνπ ηδίνπ, «Πψο γξάθεηαη ην χληαγκα; πληαγκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη
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– Αξ. Μαλεζεο, «πληαγκαηηθά Γηθαηψκαηα, α΄ αηνκηθέο ειεπζεξίεο,
παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο», γ΄ έθδνζε Δθδνηηθφο Οίθνο άθθνπια,
Θεζζαινλίθε, 1981.
– Σνπ ηδίνπ, «πληαγκαηηθή ζεσξία θαη πξάμε», άθθνπιαο,
Θεζζαινλίθε, 1980.
– Α. Μεηαμάο, Η. Pernice, «Ζ Δπξψπε ζε θξίζε. Αλάκεζα ζε Γίθαην θαη
Πνιηηηθή», Δθδ. Η. ηδέξεο, Αζήλα 2015
- Γ. Παπαδεκεηξηνπ, «πληαγκαηηθφλ Γίθαηνλ», ηφκ. Α΄. Δθινγηθφ ψκα
(φξγαλα ηνπ Κξάηνπο), Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, 1981.
– Π. Παξαξάο, «χληαγκα 1975-Corpus», η. I, άξζξα 1-50, Corpus II,
άξζξα 51-80, 198.
- Φ. ππξφπνπινο, «Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο σο “ξπζκηζηήο ηνπ
πνιηηεχκαηνο”», Αλη. Ν. άθθνπιαο, 1990.
– Γ. σηεξέιε, «χληαγκα θαη Γεκνθξαηία ζηελ επνρή ηεο
Παγθνζκηνπνίεζεο. Δλαιιαθηηθέο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ζπληαγκαηηθήο
πνιηηηθήο κε αθνξκή ηελ θπγνκαρία ηεο “ζπλαηλεηηθήο αλαζεψξεζεο”»,
άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 2001.
- Σζάηζνο Γεκ. Θ., «Σέζζεξα Κείκελα γηα ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ
πληάγκαηνο» Δθδνηηθφο Οίθνο Α. Α. Ληβάλε 2006
– Π. Φνπληεδάθε, «πληαγκαηηθφ Γίθαην II (Πνιηηηθνί Θεζκνί) Παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο 2011 πληαγκαηηθφ Γίθαην II (Πνιηηηθνί
Θεζκνί)».
– Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο:
Η. Βνπιή ησλ Διιήλσλ – Δ΄ Αλαζεσξεηηθή. Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ησλ ππνεπηηξνπψλ ηεο επί ηνπ πληάγκαηνο 1975 Κνηλνβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο, Αζήλαη, Ηνχιηνο 1975.
II. Βνπιή ησλ Διιήλσλ – Δ΄ Αλαζεσξεηηθή. Δπίζεκα Πξαθηηθά ηεο
Οινκειείαο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ πληάγκαηνο 1975, Αζήλαη 1975.
III. Βνπιή ησλ Διιήλσλ – Δ’ Αλαζεσξεηηθή. Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ηεο Βνπιήο επί ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπ πληάγκαηνο 1975, Αζήλαη, 1975.
Βνπιή ησλ Διιήλσλ – Δ’ Αλαζεσξεηηθή. χληαγκα 1975: Γηάηαμηο θαη’
άξζξνλ επηζήκσλ ζρεδίσλ – ηξνπνινγηψλ – ςεθηζζέληνο ηειηθνχ θεηκέλνπ,
Αζήλαη, 1976.

