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Ι. Το ςφςτημα αναθεώρηςησ του Συντάγματοσ μζςω δφο διαδοχικών Βουλών: ζνα ςυγκριτικό 
βλζμμα* 

1. Σο ιςχφον ελλθνικό φνταγμα ανικει ςτθν κατθγορία των υνταγμάτων που κακιερϊνουν 
ςφςτθμα ανακεϊρθςθσ μζςω δφο διαδοχικϊν Βουλϊν1, με τθν ενδιάμεςθ παρεμβολι γενικϊν 
βουλευτικϊν εκλογϊν. Τπό το ςφςτθμα αυτό θ ανακεϊρθςθ ςυντελείται ςε τρία ςτάδια: 
πρωτοβουλία τθσ Βουλισ που διανφει τθ κθτεία τθσ για τθ διενζργεια τθσ ανακεϊρθςθσ –λαϊκι 
ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία τθσ ανακεϊρθςθσ μζςω γενικϊν βουλευτικϊν εκλογϊν– 
πραγματοποίθςθ τθσ ανακεϊρθςθσ από τθ νεοεκλεγείςα Βουλι2. 

Σο ανακεωρθτικό αυτό ςφςτθμα υιοκετείται από το φνταγμα του Βελγίου (άρκρο 131 του 
υντάγματοσ του 1831, νυν άρκρο 195)3, το φνταγμα τθσ Δανίασ (άρκρο 88)4, το φνταγμα τθσ 
Εςκονίασ (άρκρο 165), το φνταγμα τθσ Φινλανδίασ (άρκρο 73)5, το φνταγμα τθσ ουθδίασ 
(κεφ. VIII, άρκρο 15)6, το φνταγμα τθσ Ολλανδίασ (άρκρο 137)7 και το φνταγμα τθσ Νορβθγίασ 
(άρκρο 112 του υντάγματοσ του 1814, νυν άρκρο 121)8. Σο ίδιο ςφςτθμα κακιζρωνε και το 

                                                           
*
 Ευχαριστώ θερμά τον υποψήφιο Διδάκτορα Νομικής και υπότροφο του ΙΚΥ, κ. Γ. Ζώη για τη συνδρομή του στη 

συγκριτική και ιστορική έρευνα. 
1 το κείμενο αυτό χρθςιμοποιοφμε τον όρο «Βουλι» με διπλι ζννοια που περιλαμβάνει τόςο το ςφςτθμα του ενόσ όςο και το ςφςτθμα των δφο 

αντιπροςωπευτικϊν ςωμάτων (δικαμεραλιςμόσ). 
2 τθ κεωρία γίνεται λόγοσ είτε για ςφςτθμα δφο ςταδίων (ι φάςεων) είτε τριϊν ςταδίων (ι φάςεων). Βλ. Ευ. Βενιηζλου, Σα όρια τθσ ανακεϊρθςθσ του 

υντάγματοσ 1975, Κεςςαλονίκθ 1984, ς. 215, Κ. Μαυριά, Θ δυνατότθτα ανακεϊρθςθσ των παρ. 2 - 6 του άρκρου 110 του υντάγματοσ προσ τον ςκοπό 

απλοφςτευςθσ τθσ διαδικαςίασ και ςφντμθςθσ του χρόνου ανακεϊρθςθσ, ςε: Δίκαιο και Πολιτικι, τεφχ. 13 - 14, 1987, ς. 214. Για το ςφςτθμα αυτό εν 

γζνει βλ. G. De Vergottini, Referendum e revisione costituzionale: una analisi comparativa, ςε: Giurisprudenza costituzionale, 1994, ς. 1392. Με αναφορά 

ιδίωσ ςτον κεςμό των ενδιάμεςων εκλογϊν βλ. V. Piergigli, Revisione costituzionale e partecipazione popolare: uno sguardo comparato, ςε: Federalismi.it, 

2/2016, θ οποία αξιοποιεί το υλικό που περιλαμβάνεται ςτο ςυλλογικό ζργο υπό τθν επιμζλεια του X. Contiades, Engineering Constitutional Change. A 

Comparative Perspective on Europe Canada and the USA, London and New York, 2013, το οποίο ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυγκριτικισ 

ζρευνασ του κεςμοφ τθσ ανακεϊρθςθσ του υντάγματοσ. Μία ςε βάκοσ ςυγκριτικι ζρευνα του ςυςτιματοσ αυτοφ επιχειρικθκ ε από τουσ José Amérigo 

Alonso/José Joaquin Jerez Calderón, El procedimiento de revisión constituccional en dos legislaturas: un análysis comparado e histórico, ςε: Revista 

Española de Derecho Constitucional, τεφχ. 76, 2006, ς. 179 - 200. Οι δφο ιςπανοί ςυγγραφείσ αναφζρονται και ςτο άρκρο 110 του ιςχφοντοσ ελλθνικοφ 

υντάγματοσ, όχι όμωσ και ςτο άρκρο 108 των ελλθνικϊν υνταγμάτων του 1911 και 1952.  

 
3 Βλ. Ch. Behrendt, The process of constitutional amendment in Belgium, ςε: X. Contiades (επιμ.), Engineering Constitutional Change, ό.π., ς. 35. Κατά τθν 

ανακεϊρθςθ του 2012 υπιρξε μια προςωρινι τροποποίθςθ του άρκρου 195, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι, χωρίσ τθν παρεμβολι γενικϊν πολιτικϊν 

εκλογϊν, θ τροποποίθςθ ςυνταγματικϊν διατάξεων που δεν είχαν προτακεί προσ ανακεϊρθςθ από τθν προθγοφμενθ Βουλι. τθν ουςία επρόκειτο για μια 

«διάτρθςθ του υντάγματοσ» με τθν ζννοια που ζδωςε ςτον όρο αυτόν ο Carl Schmitt (Verfassungsdurchbrechung). Με το ηιτθμα αςχολικθκε θ Επιτροπι τθσ 

Βενετίασ, θ οποία εξζφραςε τθ γνϊμθ ότι αυτι θ προςωρινι «απλοποίθςθ» του διαδικαςτικοφ ςχιματοσ του άρκρου 195 δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ προσ το 

βελγικό φνταγμα (15 - 16 Λουνίου 2012). 

 
4 Βλ. H. Krunke, Formal and informal methods of constitutional change in Denmark, ςε: X. Contiades (επιμ.), Engineering Constitutional Change, ό.π., ς. 73 επ.. 

 
5 Βλ. T. Ojanen, Constitutional amendment in Finland, ςε: X. Contiades (επιμ.), Engineering Constitutional Change, ό.π., ς. 93 επ.. 

 
6 Βλ. L.-G. Malberg, Constitutional amendment in Sweden, ςε: X. Contiades (επιμ.), Engineering Constitutional Change, ό.π., ς. 325 επ.. 

 
7 Βλ. W. J. M. Voermans, The constitutional revision process in the Netherlands: Sensible security valve or cause of constitutional paralysis, ςε: X. Contiades 

(επιμ.), Engineering Constitutional Change, ό.π., ς. 257 επ.. 

 
8 Βλ. E. Smith, Mode d’amendement et stabilité d’une Constitution de 1814, La Norvége, ςε: G. Amato/G. Braibant/Ev. Venizelos, The Constitutional Revision in 



φνταγμα του Λουξεμβοφργου (άρκρο 114), μζχρι τθν ανακεϊρθςθ του το 2003. Ιδθ το άρκρο 
114 του υντάγματοσ του Λουξεμβοφργου προβλζπει να αποφαςίηει μία Βουλι τθν 
ανακεϊρθςθ και να τθν πραγματοποιεί θ ίδια9. 

Σο ίδιο ςφςτθμα είχε επίςθσ υιοκετθκεί από το δθμοκρατικό ιςπανικό φνταγμα του 1931 
(άρκρο 125)10, ςχεδόν κατ’ απομίμθςθ του βελγικοφ υντάγματοσ του 1831, κακϊσ και από το 
ελλθνικό φνταγμα του 1911 και του 195211. Σο ςφςτθμα αυτό ζλκυςε τθν προςοχι και τθσ 
ιταλικισ υντακτικισ υνζλευςθσ του 1946, αλλά τελικά απορρίφκθκε ωσ ιδιαίτερα 
δφςχρθςτο12. 

2. Σο κατ’ εξοχιν «βελγικό ςτοιχείο» του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι θ αυτόματθ διάλυςθ τθσ 
πρϊτθσ Βουλισ, δθλαδι εκείνθσ που αναλαμβάνει τθν πρωτοβουλία για τθν ανακεϊρθςθ, 
αμζςωσ μετά τθν οριςτικι απόφαςι τθσ για τθ διενζργεια τθσ. Αυτόματθ διάλυςθ προβλζπει 
και το φνταγμα τθσ Δανίασ κακϊσ και το φνταγμα τθσ Ολλανδίασ (μόνο για τθν Κάτω Βουλι). 
Σο βελγικό πρότυπο υιοκετοφςε και το άρκρο 114 του υντάγματοσ του Λουξεμβοφργου πριν 
τθν ανακεϊρθςι του. Αυτόματθ διάλυςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ προζβλεπε επίςθσ το ιςπανικό 
φνταγμα του 1931 κακϊσ και το ελλθνικό φνταγμα του 1911.  

Ωςτόςο, τα περιςςότερα από τα υντάγματα που υιοκετοφν το ανακεωρθτικό αυτό ςφςτθμα, 
προβλζπουν κανονικι ι πρόωρθ διάλυςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ, ςφμφωνα με τισ οικείεσ 
ςυνταγματικζσ διατάξεισ, αλλά ανεξάρτθτα από τθν απόφαςι τθσ για τθν ζναρξθ τθσ 
ανακεωρθτικισ διαδικαςίασ (πρβλ. το άρκρο 108 του ελλθνικοφ υντάγματοσ του 1952). 

3. ε όλα τα υντάγματα που κακιερϊνουν ςφςτθμα ανακεϊρθςθσ από δφο διαδοχικζσ 
Βουλζσ, τίκεται αναπόφευκτα το ηιτθμα τθσ ςχζςθσ μεταξφ των δφο αυτϊν Βουλϊν, όςον 
αφορά τισ ανακεωρθτικζσ αρμοδιότθτζσ τουσ. Από τθν ίδια τθ λογικι του ςυςτιματοσ αυτοφ 
προκφπτει δζςμευςθ τθσ δεφτερθσ Βουλισ από τθν απόφαςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ για τισ 
διατάξεισ που πρζπει να ανακεωρθκοφν, αφοφ ο προςδιοριςμόσ των διατάξεων αυτϊν 
αποτελεί το νομικό κεμζλιο τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ, το οποίο δεν μπορεί να 
μεταβλθκεί από τθ δεφτερθ Βουλι13. 

Από εκεί και πζρα, είναι ηιτθμα επιλογισ του ςυγκεκριμζνου ςυνταγματικοφ νομοκζτθ, αν θ 
ανακεωρθτικι αρμοδιότθτα τθσ πρϊτθσ Βουλισ κα περιοριςκεί ςτθν εξακρίβωςθ τθσ ανάγκθσ 
τθσ ανακεϊρθςθσ και ςτον προςδιοριςμό των ανακεωρθτζων διατάξεων, ι κα επεκτακεί και 
ςτθν οριςτικι διαμόρφωςθ του νζου περιεχομζνου των ανακεωρθτζων διατάξεων, υπό τθν 
αίρεςθ τθσ αποδοχισ των προτεινόμενων μεταβολϊν από τθ δεφτερθ Βουλι. Οριςμζνα 

                                                                                                                                                                                                     
Today’s Europe, London 2002, ς. 110 επ.. 

 
9 Βλ. J. Gerkrath, Constitutional amendment in Luxembourg, ςε: X. Contiades (επιμ.), Engineering Constitutional Change, ό.π., ς. 229 επ.. 

 
10 Βλ. M. Contreras /Jose Ramon Montero, Una Constitucion Fragil: revisionismo y reforma constitucional en la II Republica Española, ςε: Revista de Derecho 

Politico, τεφχ. 12, 1981 - 1982, ς. 23 επ.. 

 
11 Βλ. αντιςτοίχωσ, Ν. Ν. αρίπολου, Ελλθνικόν υνταγματικόν Δίκαιον, Σόμοσ Αϋ, 1915, επανζκδοςθ Ακινα - Κομοτθνι 1987, ς. 111 επ. και Η. Κυριακόπουλου, 

Θ ανακεϊρθςισ του υντάγματοσ, Αρμ 1962, ς. 49 επ., Κ. Γεωργόπουλου, Θ πράξισ περί ανακεωριςεωσ κατά το άρκρο 108 § 3 του υντάγματοσ, (1963), ςε: 

του ιδίου, Μελζται υνταγματικοφ Δικαίου, Ακιναι 1965, ς. 215 επ., Αρ. Μάνεςθ, Θ ανακεϊρθςισ του υντάγματοσ (1966), ςε: του ιδίου, υνταγματικι 

Κεωρία και Πράξθ, Λ., Ακινα - Κεςςαλονίκθ 1980, ς. 118 επ.. 

 
12 Βλ. L. Pesole, Il procedimento di revisione costituzionale nei lavori dell’Assemblea costituente, Costituzionalismo.it, 2/2016. 

 
13 Βλ. Η. Κυριακόπουλου, Θ ανακεϊρθςισ, ό.π., ς. 76 - 77. 

 



υντάγματα περιορίηουν τθν ανακεωρθτικι αρμοδιότθτα τθσ πρϊτθσ Βουλισ ςτθ διαπίςτωςθ 
τθσ ανάγκθσ τθσ ανακεϊρθςθσ οριςμζνων διατάξεων, με χαρακτθριςτικζσ και πανομοιότυπεσ 
διατυπϊςεισ (βλ. άρκρο 195 του υντάγματοσ του Βελγίου, άρκρο 114 του υντάγματοσ του 
Λουξεμβοφργου ςτθν αρχικι του εκδοχι, άρκρο 125 του ιςπανικοφ υντάγματοσ του 1931, 
άρκρο 108 των ελλθνικϊν υνταγμάτων του 1911 και 1952)14, χωρίσ να κεςπίηουν περιοριςμό 
ςτθν ανακεωρθτικι αρμοδιότθτα τθσ δεφτερθσ Βουλισ, όςον αφορά τθ διαμόρφωςθ του 
περιεχομζνου των ανακεωρθτζων διατάξεων (βλ. αντιςτοίχωσ τα προαναφερκζντα άρκρα των 
υνταγμάτων αυτϊν)15. Τπό το κακεςτϊσ των υνταγμάτων αυτϊν υπάρχει δζςμευςθ τθσ 
δεφτερθσ Βουλισ μόνον ωσ προσ το αντικείμενο αλλά όχι και ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ 
ανακεϊρθςθσ16. Μάλιςτα, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που θ απόφαςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ 
υποδεικνφει τθν κατεφκυνςθ των μεταβολϊν ι προςδιορίηει πλιρωσ το περιεχόμενό τουσ, 
διατθρείται ακζραιο το δικαίωμα τθσ δεφτερθσ Βουλισ να προςδιορίςει το περιεχόμενο των 
ανακεωρθτζων διατάξεων17. τθ βάςθ του ςυςτιματοσ αυτοφ βρίςκεται θ παραδοχι ότι θ 
εκπνεφςαςα Βουλι δεν μπορεί να περιορίςει τθ δυνατότθτα του εκλογικοφ ςϊματοσ να 
εκφράςει με τθν ψιφο του υπζρ του ενόσ ι του άλλου κόμματοσ τθ βοφλθςι του για το νζο 
περιεχόμενο του υντάγματοσ18.  

Άλλα υντάγματα προβλζπουν τθν ζγκριςθ από τθν πρϊτθ Βουλι μιασ οριςτικισ κατά το 

                                                           
14 Κατά το άρκρο 195 (πρϊθν 131) του υντάγματοσ του Βελγίου «Le pouvoir legislatif a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition const i-

tutionnelle qu’il désigne.» Παρομοίωσ, το άρκρο 125 του ιςπανικοφ υντάγματοσ του 1931 όριηε ότι «La Constitución podrá ser reformada: a) A propuesta del 

Gobierno· b) A propuesta de la cuarta parte de los miembros del Parlamento. En cualquiera de esos casos, la propuesta señalará concretamente el articulo o los 

articulos que hayan de suprimirse reformarse o adicionarse· ... Accordada ... la necesidad de la reforma, quedará automáticamente disuelto el Congreso...». 

Πρβλ. και το άρκρο 108 του ελλθνικοφ υντάγματοσ του 1911: «Μετά δεκαετίαν από τθσ ιςχφοσ τθσ διατάξεωσ ταφτθσ επιτρζπεται ανακεϊρθςισ των μθ 

κεμελιωδϊν διατάξεων… οςάκισ θ Βουλι δια των δφο τρίτων του όλου αρικμοφ των μελϊν αυτισ ηθτιςθ ταφτθν δι’ ιδίασ πράξεωσ, οριηοφςθσ ειδικϊσ τασ 

ανακεωρθτζασ διατάξεισ…». Με εξαίρεςθ τον χρονικό περιοριςμό, το ίδιο ακριβϊσ όριηε και το άρκρο 108 του υντάγματοσ  του 1952. τα υντάγματα αυτά ο 

περιοριςμόσ τθσ ανακεωρθτικισ αρμοδιότθτασ τθσ πρϊτθσ Βουλισ ςτθ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ τθσ ανακεϊρθςθσ και ςτον προςδιοριςμό των 

ανακεωρθτζων διατάξεων γεννά ςυγχρόνωσ τθν αρνθτικι τθσ υποχρζωςθ να μθν προςδιορίςει κετικϊσ το περιεχόμενο των διατάξεων αυτϊν. Βλ. José Amé-

rigo Alonso/José Joaquin/Jerez Calderón, El procedimiento de revisión, ό.π., ς. 182 - 183, με αναφορά, μεταξφ άλλων, και ςτο άρκρο 110 του ιςχφοντοσ 

ελλθνικοφ υντάγματοσ. 

 
15 Κατά το άρκρο 195 (πρϊθν 131) του υντάγματοσ του Βελγίου, «*Les nouvelles chambres+ statuent de commun accord avec le roi sur les points soumis à la 

révision». Σο άρκρο 125 του ιςπανικοφ υντάγματοσ, με μεγαλφτερθ ζμφαςθ, όριηε ότι «La Cámara asi elegida» (μετά τισ παρεμβαλλόμενεσ γενικζσ πολιτικζσ 

εκλογζσ), «en funciones de Asamblea Constituyente, decidirá sobre la reforma propuesta, y actuará luego como Cortes ordinarias». Σο άρκρο 125 δεν 

ακριβολογοφςε χαρακτθρίηοντασ τθ νεοεκλεγείςα Βουλι «Asamblea Constituyente», αλλά απλϊσ ικελε να τονίςει ότι θ εξουςία τθσ ανακεϊρθςθσ –ωσ 

δευτερογενισ ςυντακτικι εξουςία– ανικε πρωτίςτωσ ςε αυτιν. Πρβλ. Nicolás Pérez Serrano, La Constitucion Espanola (9 Diciembre 1931), 1932, ς. 336. το 

άρκρο 108 των ελλθνικϊν υνταγμάτων του 1911 και 1952 γινόταν λόγοσ για απόφαςθ τθσ δεφτερθσ Βουλισ «επί των ανακεωρθτζων διατάξεων», χωρίσ 

κανζναν άλλο περιοριςμό ςτθν ζκφραςθ τθσ κζλθςισ τθσ. 

 
16 Βλ. José Amérigo Alonso/José Joaquin/Jerez Calderón, El procedimiento de revisión, ό.π., ς. 186. 

 
17 Βλ. M. Uyttendaele, Precis de Droit Constitutionnel belge, Bruxelles, 2001, ς. 92 (για το άρκρο 195 του βελγικοφ υντάγματοσ), κακϊσ και Κ. Γεωργόπουλου, 

Θ πράξισ περί ανακεωριςεωσ, ό.π., ς. 229, υποςθμ. 32 (για το άρκρο 108 του ελλθνικοφ υντάγματοσ του 1952). τθν περίπτωςθ προςκικθσ τελείωσ νζασ 

διάταξθσ, κα υπάρχει κατ’ ανάγκθν προςδιοριςμόσ ςε γενικζσ γραμμζσ τουλάχιςτον του περιεχομζνου τθσ από τθν πρϊτθ Βουλι. Αλλά  και ςτθν περίπτωςθ 

αυτιν θ δεφτερθ Βουλι μπορεί να διαμορφϊςει ελεφκερα το κείμενο τθσ νζασ διάταξθσ, δεςμευόμενθ μόνο από το αντικείμενό τθσ. Βλ. M. Uyttendaele, 

Précis de droit constitutionnel, ό.π. και Κ. Γεωργόπουλου, Θ πράξισ περί ανακεωριςεωσ, ό.π., ς. 231. 

 
18 Βλ. τθν αυκεντικι επεξιγθςθ του άρκρου 125 του ιςπανικοφ υντάγματοσ του 1931 από τον διάςθμο ιςπανό ςυνταγματολόγο Adolfo Posada, La Nouvelle 

constitution espagnole, Paris, 1932, ς. 229 - 230, ςτθν οποία αναφζρονται οι Manuel Contreras και Jose Ramon Montero, ςε: Una Constitucion Fragil, ό.π., ς. 

32. Ο Posada άςκθςε μεγάλθ επιρροι ςτθν κατάρτιςθ του ιςπανικοφ υντάγματοσ του 1931 και ςτο εξωτερικό κεωρικθκε ωσ ο «πατζρασ» του υντάγματοσ 

αυτοφ (βλ. K. von Beyme, υντακτικι εξουςία του λαοφ, μετάφραςθ Α. Κ. Κεοδωρίδθσ, πρόλογοσ Δ. Κυριαηι-Γουβζλθ, Ακινα 1987, ς. 34 - 35). Πρβλ. με 

αναφορά ςτο άρκρο 110 §§ 2-4 του ιςχφοντοσ ελλθνικοφ υντάγματοσ τθν αντίςτοιχθ τοποκζτθςθ του Αρ. Μάνεςθ, «των οικιϊν θμϊν εμπιπραμζνων…» 

(1993), ςε: του ιδίου, υνταγματικι Κεωρία και Πράξθ, II, Ακινα - Κεςςαλονίκθ 2007, ς. 487 - 488 και τον ςχολιαςμό τθσ από τον Απ. Παπατόλια, 

υνταγματικζσ επιχειρθματολογίεσ για τθν ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ, Ακινα - Κομοτθνι 1999, ς. 53 - 54. 

 



ουςιαςτικό περιεχόμενό τθσ πρόταςθσ ανακεϊρθςθσ και ςυγχρόνωσ περιορίηουν ρθτά τθν 
ανακεωρθτικι αρμοδιότθτα τθσ δεφτερθσ Βουλισ ςτθν αποδοχι τθσ πρόταςθσ αυτισ, άνευ 
μεταβολϊν, ι ςτθν απόρριψι τθσ (βλ. άρκρο 88 του υντάγματοσ τθσ Δανίασ, άρκρο 137 του 
υντάγματοσ τθσ Ολλανδίασ, άρκρο 165 του υντάγματοσ τθσ Εςκονίασ, άρκρο 15 του 
κεφαλαίου VIII του υντάγματοσ τθσ ουθδίασ, άρκρο 73 του υντάγματοσ τθσ Φινλανδίασ, 
άρκρο 112 του υντάγματοσ τθσ Νορβθγίασ, νυν άρκρο 121)19. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτα 
υντάγματα αυτά δεν γίνεται λόγοσ οφτε για διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ τθσ ανακεϊρθςθσ οφτε 
για προςδιοριςμό των ανακεωρθτζων διατάξεων από τθν πρϊτθ Βουλι, αλλά για πρόταςθ 
ανακεϊρθςθσ, που πρζπει να περιλαμβάνει το μελλοντικό κείμενο των ανακεωρθτζων 
διατάξεων, το οποίο θ επόμενθ Βουλι δεν μπορεί να το τροποποιιςει, αλλά απλϊσ να το 
αποδεχκεί αυτοφςιο ι να το απορρίψει. Σο μόνο από τα υντάγματα αυτά που δεν κεςπίηει 
ρθτά απαγόρευςθ τροποποίθςθσ τθσ πρόταςθσ ανακεϊρθςθσ τθσ πρϊτθσ Βουλισ από τθ 
δεφτερθ Βουλι, είναι το φνταγμα τθσ Νορβθγίασ, αλλά από το άρκρο 112 του υντάγματοσ 
αυτοφ (ιδθ άρκρο 121), που προβλζπει κατάκεςθ ςχεδίου ανακεϊρθςθσ ςτθν πρϊτθ Βουλι, 
χωρίσ ψθφοφορία, και αποδοχι ι απόρριψι του από τθ δεφτερθ Βουλι, προκφπτει 
αναμφιβόλωσ ότι θ δεφτερθ Βουλι δεν ζχει δικαίωμα επαναδιαμόρφωςθσ του προτακζντοσ 
ςχεδίου ανακεϊρθςθσ20.  

Πρόκειται λοιπόν για δφο διαφορετικά υπο-ςυςτιματα ανακεϊρθςθσ ςτο πλαίςιο του 
ςυςτιματοσ ανακεϊρθςθσ από δφο διαδοχικζσ Βουλζσ, κακζνα από τα οποία δίνει το βάροσ ςε 
μία από τισ δφο Βουλζσ, είτε ςτθν δεφτερθ Βουλι, όπωσ το βελγικό φνταγμα, το ιςπανικό 
φνταγμα του 1931 και τα ελλθνικά υντάγματα του 1911 και 1952, είτε ςτθν πρϊτθ Βουλι 
όπωσ το νορβθγικό φνταγμα, το δανζηικο φνταγμα, το ολλανδικό φνταγμα κ.λπ.21. Θ επιλογι 
μεταξφ του ενόσ ι του άλλου αποτζλεςε αντικείμενο μιασ ενδιαφζρουςασ ςυηιτθςθσ ςτθν 
ιταλικι υντακτικι υνζλευςθ του 1946. Ο ειςθγθτισ επί του κζματοσ τθσ ανακεϊρθςθσ του 
υντάγματοσ ςοςιαλιςτισ βουλευτισ Paolo Rossi, ο οποίοσ διετζλεςε και Πρόεδροσ του 
ιταλικοφ υνταγματικοφ Δικαςτθρίου (1975 - 1978), πρότεινε τθν υιοκζτθςθ του ςυςτιματοσ 
των δφο διαδοχικϊν Βουλϊν, με αυτόματθ διάλυςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ, κατά το πρότυπο του 
βελγικοφ υντάγματοσ του 1831 και του ιςπανικοφ υντάγματοσ του 1931, αλλά χωρίσ δικαίωμα 
επανεξζταςθσ των περιεχομζνων τθσ πρόταςθσ ανακεϊρθςθσ τθσ πρϊτθσ Βουλισ από τθ 
δεφτερθ Βουλι, εάν αυτι προχωροφςε ςτθν ανακεϊρθςθ22. Αντικζτωσ, ο χριςτιανοδθμοκράτθσ 
βουλευτισ Costantino Mortati, επιφανισ ςυνταγματολόγοσ με ειδικό βάροσ ςτθν κατάρτιςθ του 

                                                           
19 Βλ. ενδεικτικά το άρκρο 88 του υντάγματοσ τθσ Δανίασ (ςε αγγλικι μετάφραςθ): «When the Folketing passes a Bill for the purposes of a new constitutional 

provision, and the Government wishes to proceed with the matter, writs shall be issued for the election of Members of a new Folketing. If the Bill is passed 

unamended by the Folketing assembling after the election, the Bill shall within six months after its final passing be submitted to the Electors for approval or 

rejection by direct voting. Rules for this voting shall be laid down by Statute. If a majority of the persons taking part in the voting, and at least 40 per centum of 

the Electorate has voted in favor of the Bill as passed by the Folketing, and if the Bill receives the Royal Assent it shall form an integral part of the Constitution 

Act» και το άρκρο 165 του υντάγματοσ τθσ Εςκονίασ (ςε αγγλικι μετάφραςθ): «In order to amend the Constitution by two successive memberships of the 

Riigikogu a bill to amend the Constitution must be supported by a majority of the membership of the Riigikogu. If the bill to amend the Constitution while re-

ceives the support of the majority of the preceding membership of the Riigikogu is passed by the succeding Riigikogu, unamended, on its first reading and with 

a three-fifths majority, then the Constitution Amendment Act is passed». 

 
20 Βλ. E. Smith, Mode d’amendement, ό.π. (υποςθμ. 8), ς. 110 - 112. 

 
21 Βλ. José Amérigo Alonso/José Joaquin/Jerez Calderón, El procedimiento de revisión, ό.π., ς. 196 επ.. 

 
22 υνοπτικά Πρακτικά, Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, Prima Sezione, 15 Λανουαρίου 1947, ς. 132. 

 



υντάγματοσ, ο οποίοσ διετζλεςε και δικαςτισ ςτο ιταλικό υνταγματικό Δικαςτιριο κατά τθν 
περίοδο 1960 - 1972, εξζφραςε τθν άποψθ ότι αν υιοκετείτο το ςφςτθμα των δφο διαδοχικϊν 
Βουλϊν, κα ζπρεπε να διατθρθκεί το δικαίωμα επανεξζταςθσ από τθ δεφτερθ Βουλι, όπωσ 
ακριβϊσ ίςχυε υπό το βελγικό και ιςπανικό φνταγμα, διότι με τον τρόπο αυτόν κα αποκτοφςε 
μεγαλφτερθ πολιτικι αξία θ παρζμβαςθ του εκλογικοφ ςϊματοσ ςτθν ανακεωρθτικι 
διαδικαςία23. Σελικά, θ ιταλικι υντακτικι υνζλευςθ απζρριψε και τθ μία και τθν άλλθ εκδοχι 
και υιοκζτθςε ζνα διαφορετικό ανακεωρθτικό ςφςτθμα (άρκρο 138 υντ.)24. Ωςτόςο, θ 
ςυηιτθςθ αυτι ζδειξε ότι θ τυχόν οριοκζτθςθ τθσ αρμοδιότθτασ τθσ δεφτερθσ Βουλισ, όςον 
αφορά το περιεχόμενο τθσ ανακεϊρθςθσ, δεν μπορεί να είναι το αποτζλεςμα μιασ 
ερμθνευτικισ καταςκευισ, αλλά κα πρζπει να προκφπτει ρθτά από το ςυνταγματικό κείμενο. 

4. Θ αυτόματθ διάλυςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ μετά τθν απόφαςι τθσ για τθ διενζργεια τθσ 
ανακεϊρθςθσ δεν ςυναρτάται κατ’ ανάγκθν με τθν ζκταςθ τθσ ανακεωρθτικισ αρμοδιότθτασ 
τθσ δεφτερθσ Βουλισ. Ζτςι, θ αυτόματθ διάλυςθ μπορεί να ςυνυπάρχει με περιοριςμό τθσ 
ανακεωρθτικισ αρμοδιότθτασ τθσ δεφτερθσ Βουλισ μόνο ςτθν επικφρωςθ ι απόρριψθ τθσ 
προτεινόμενθσ ανακεϊρθςθσ (βλ. π.χ. άρκρο 88 του υντάγματοσ τθσ Δανίασ), αλλά και με τθ 
δυνατότθτα τθσ δεφτερθσ Βουλισ να κακορίςει εξ υπαρχισ το περιεχόμενο των ανακεωρθτζων 
διατάξεων (βλ. άρκρο 108 του ελλθνικοφ υντάγματοσ του 1911)25. Θ αυτόματθ διάλυςθ τθσ 
πρϊτθσ Βουλισ κακιςτά απλϊσ δυςκολότερθ τθν πραγματοποίθςθ τθσ ανακεϊρθςθσ, αφοφ 
αποτελεί αντικίνθτρο για τθν ανάλθψθ ανακεωρθτικισ πρωτοβουλίασ26. 

Είναι χαρακτθριςτικό ότι το άρκρο 108 του ελλθνικοφ υντάγματοσ του 1952 κατιργθςε τθν 
αυτόματθ διάλυςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ, τθν οποία προζβλεπε το ταυτάρικμο άρκρο του 
υντάγματοσ του 1911, ϊςτε εφεξισ να διευκολφνεται θ ανάλθψθ ανακεωρθτικϊν 
πρωτοβουλιϊν, αλλά θ μεταβολι αυτι δεν επθρζαςε τθν κατανομι των ανακεωρθτικϊν 
αρμοδιοτιτων μεταξφ τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ Βουλισ, οφτε τθν ερμθνεία τουσ από τθ 
κεωρία, θ οποία ζμεινε αμετακίνθτθ ςτθ κζςθ ότι «ο κακοριςμόσ του περιεχομζνου των νζων 
ρυκμίςεων ανικει αποκλειςτικϊσ εισ τθν νζαν Βουλιν, θ οποία και μόνον είναι θ Ανακεωρθτικι 
Βουλι» (Αρ. Μάνεςθσ)27. 

5. Όςον αφορά τθ ςχζςθ μεταξφ αρμοδιοτιτων και απαιτοφμενων πλειοψθφιϊν, θ ποικιλία 
των κατ’ ιδίαν ρυκμίςεων28 δεν επιτρζπει ζναν ςαφι ςυςχετιςμό. Ζτςι, από τα υντάγματα που 
δίνουν το βάροσ ςτθν πρϊτθ Βουλι, οριςμζνα απαιτοφν για τθν ανακεωρθτικι απόφαςθ τθσ 
δεφτερθσ Βουλισ ςυνικθ πλειοψθφία (π.χ. φνταγμα τθσ Δανίασ, φνταγμα τθσ Νορβθγίασ, 
φνταγμα τθσ ουθδίασ), ενϊ άλλα απαιτοφν αυξθμζνθ πλειοψθφία (π.χ. φνταγμα τθσ 

                                                           
23 υνοπτικά Πρακτικά, Assemblea Costituente, ό.π., 16 Λανουαρίου 1947, ς. 144 - 145. 

 
24 Βλ. T. Groppi, Constitutional revision in Italy: a marginal instrument for constitutional Change, ςε: X. Contiades (επιμ.), Engineering Constitutional Change, 

ό.π., ς. 203 επ.. 

 
25 Βλ. Ν. Ν. αρίπολου, Ελλθνικόν υνταγματικόν Δίκαιον, ό.π., ς. 111 επ.. 

 
26 τθν περίπτωςθ αυτι με τθν απόφαςι τθσ για διενζργεια τθσ ανακεϊρθςθσ θ πρϊτθ Βουλι κα αποφάςιηε ςυγχρόνωσ και τθν αυτοδιάλυςι τθσ, δθλαδι τθν 

«αυτοκτονία» τθσ. 

 
27 Θ ανακεϊρθςισ, ό.π., ς. 153. 

 
28 Βλ. José Amérigo Alonso/José/Joaquin/Jerez Calderón, El procedimiento de revisión, ό.π., ς. 187. 

 



Εςκονίασ, φνταγμα τθσ Φινλανδίασ, φνταγμα τθσ Ολλανδίασ). Αντιςτοίχωσ, από τα 
υντάγματα που δίνουν το βάροσ ςτθ δεφτερθ Βουλι, οριςμζνα απαιτοφν αυξθμζνθ 
πλειοψθφία ςτθν πρϊτθ Βουλι, αλλά αρκοφνται ςτθ ςυνικθ πλειοψθφία (π.χ. φνταγμα τθσ 
Λςπανίασ του 1931) ι ςτθν απόλυτθ πλειοψθφία (π.χ. το ελλθνικό φνταγμα του 1952) ςτθ 
δεφτερθ Βουλι, ενϊ άλλα απαιτοφν αυξθμζνθ πλειοψθφία ςτθ δεφτερθ Βουλι (π.χ. φνταγμα 
του Βελγίου, φνταγμα του Λουξεμβοφργου πριν τθν ανακεϊρθςθ του 2003). 

ΙΙ. Το αναθεωρητικό ςφςτημα του ιςχφοντοσ ελληνικοφ Συντάγματοσ, ειδικότερα όςον αφορά 
τη ςχζςη μεταξφ των δφο Βουλών 

1. Σο ςυγκριτικό ςυνταγματικό δίκαιο αποτελεί, μεταξφ άλλων, και μια δυνατι πθγι τθσ 
γραμματικισ ερμθνείασ του εκνικοφ υντάγματοσ, όταν υπάρχει ταυτότθτα ι ομοιότθτα των 
ςυγκρινόμενων διατάξεων και πολιτιςτικι ομοιογζνεια των ςυνταγματικϊν ςυςτθμάτων ςτα 
οποία αυτζσ ανικουν29. Αποτελεί ζτςι μια χριςιμθ ζνδειξθ για τθν ερμθνεία του άρκρου 110 §§ 
2-4 του ιςχφοντοσ ελλθνικοφ υντάγματοσ θ ομοιότθτα οριςμζνων διατυπϊςεϊν του με 
αντίςτοιχεσ των άρκρων 195 του βελγικοφ υντάγματοσ και 125 του ιςπανικοφ υντάγματοσ του 
1931. «Θ ανάγκθ τθσ ανακεϊρθςθσ του υντάγματοσ», λζει το άρκρο 110 § 2 υντ., 
«διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ Βουλισ», με τθν οποία «κακορίηονται ειδικά οι διατάξεισ που 
πρζπει να ανακεωρθκοφν». Ακριβϊσ το ίδιο λζει και το άρκρο 195 του βελγικοφ υντάγματοσ: 
«Le pouvoir législative fédéral a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition 
constitutionnelle qu’il désigne». Όπωσ επίςθσ και το άρκρο 125 του ιςπανικοφ υντάγματοσ του 
1931: «…la propuesta [de la reforma] Sênalará concretamente el articulo o los articulos que 
hayan de suprimirse, reformarse o adicionarse· seguirá los trámites de una ley y requerirá el vo-
to, acorde con la reforma... Acordada en estos terminos la necesidad de la reforma...». Επί 
πλζον, οφτε ςτο άρκρο 110 §§ 3-4 του ελλθνικοφ υντάγματοσ, οφτε ςτο άρκρο 195 του 
βελγικοφ υντάγματοσ, οφτε ςτο άρκρο 125 του ιςπανικοφ υντάγματοσ του 1931, τελεί υπό 
οποιονδιποτε περιοριςμό θ ανακεωρθτικι αρμοδιότθτα τθσ δεφτερθσ Βουλισ να διαμορφϊνει 
κατά τον τρόπο που επικυμεί το περιεχόμενο των ανακεωρθτζων διατάξεων, ενϊ, όπωσ είδαμε, 
το αντίκετο ιςχφει ςε άλλα υντάγματα, όπου θ δεφτερθ Βουλι καλείται να εγκρίνει ι να 
απορρίψει ζνα ιδθ διαμορφωμζνο από τθν πρϊτθ Βουλι, νζο ςυνταγματικό κείμενο, χωρίσ να 
μπορεί να επζμβει ςε αυτό30. Με τα δεδομζνα αυτά, είναι εφλογο να υποκζςουμε, αν δεν 
υπάρχουν πιο ιςχυρά αντεπιχειριματα31, ότι το άρκρο 110 §§ 2-4 υντ. ςτθρίηεται όπωσ 
ακριβϊσ και τα άρκρα 195 του βελγικοφ υντάγματοσ και 125 του ιςπανικοφ υντάγματοσ του 
1931, ςτθ διάκριςθ μεταξφ κρίςθσ περί τθσ ανάγκθσ τθσ ανακεϊρθςθσ οριςμζνων διατάξεων, θ 
οποία ανικει ςτθν πρϊτθ Βουλι, και τθσ απόφαςθσ για τον τρόπο τθσ ανακεϊρθςισ τουσ, θ 
οποία ανικει ςτθ δεφτερθ Βουλι32. 

                                                           
29 Βλ. G. De Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Padova, 2013, ς. 47 - 48. 

 
30 Βλ. παραπάνω, I.3. 

 
31 τθν περίπτωςθ αυτιν, μόνον θ αποδεδειγμζνα αντίκετθ ιςτορικι πρόκεςθ του ςυνταγματικοφ νομοκζτθ κα μποροφςε να προςφζρει ζνα πιο ιςχυρό 

αντίρροπο επιχείρθμα. Αλλά όπωσ κα δοφμε αμζςωσ παρακάτω (υπό II.2), θ γενετικι ερμθνεία του άρκρου 110 §§ 2-4 υντ. ςυγκλίνει προσ τθ ςυγκριτικι. 

 
32 Πρβλ. José Amérigo Alonso/José Joaquín/Jerez Calderón, El procedimiento de revision, ό.π., ς. 182 - 183 και 185 - 186. 

 



2. το ίδιο ςυμπζραςμα οδθγεί και θ ιςτορικι ερμθνεία33 του άρκρου 110 υντ., αφοφ οι 
διατάξεισ του από τισ οποίεσ ςυνάγεται θ φφςθ των ανακεωρθτικϊν αρμοδιοτιτων των δφο 
Βουλϊν, ταυτίηονται ουςιαςτικά με τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ του άρκρου 108 των υνταγμάτων 
του 1911 και 1952. Κυμίηουμε εδϊ ότι το άρκρο 108 του υντάγματοσ του 1911 ζλεγε ότι θ 
Βουλι μπορεί να αποφαςίςει τθ διενζργεια ανακεϊρθςθσ του υντάγματοσ «δι’ ιδίασ πράξεωσ, 
οριηοφςθσ ειδικϊσ τάσ ανακεωρθτζασ διατάξεισ», οπότε και «διαλυόταν αυτοδικαίωσ», 
ςυγκαλουμζνθσ νζασ Βουλισ, που αποφάςιηε κατά τθν πρϊτθ ςφνοδό τθσ «επί των 
ανακεωρθτζων διατάξεων». Σο «νζο» άρκρο 108 του υντάγματοσ του 1052 κατιργθςε τθν 
αυτόματθ διάλυςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ και άφθςε απαράλλακτα όλα τα άλλα (βλ. και 
παραπάνω, Λ.4). Ομόφωνθ ιταν ςτθ κεωρία θ γνϊμθ, τόςο υπό το φνταγμα του 1911 όςο και 
υπό το φνταγμα του 1952, ότι, υπό το ςυγκεκριμζνο ανακεωρθτικό ςφςτθμα θ δεφτερθ Βουλι 
αποφάςιηε κυριαρχικά επί του περιεχομζνου των ανακεωρθτζων διατάξεων34. Θ μόνθ αλλαγι 
που επζφερε το άρκρο 110 του υντάγματοσ του 1975 ιταν θ ειςαγωγι τθσ ζννοιασ «ανάγκθ 
τθσ ανακεϊρθςθσ» του υντάγματοσ, ςτθν οποία κατά μία άποψθ «ενυπάρχει ι υφζρπει θ 
ςυνταγματικι αξίωςθ να αποφαςίςει θ πρϊτθ Βουλι και να προτείνει ςτθ δεφτερθ, όχι μόνον 
τισ διατάξεισ που χριηουν ανακεωριςεωσ αλλά και πϊσ ενδείκνυται να ανακεωρθκοφν 
αυτζσ»35. Ωςτόςο, θ ζννοια τθσ «ανάγκθσ τθσ ανακεϊρθςθσ» είναι γνωςτι ςτο ελλθνικό 
ςυνταγματικό δίκαιο από ιδθ το άρκρο 107 του υντάγματοσ του 1864, ςτο οποίο θ κρίςθ περί 
τθσ «ανάγκθσ τθσ ανακεϊρθςθσ» ταυτιηόταν με τον προςδιοριςμό των ανακεωρθτζων 
διατάξεων: «Θ ανάγκθ τθσ ανακεωριςεωσ κεωρείται βεβαία, εάν θ Βουλι κατά δφο ςυνεχείσ 
βουλευτικάσ περιόδουσ… ηθτιςθ τθν ανακεϊρθςιν δι’ ιδίασ πράξεωσ, οριηοφςθσ τασ 
ανακεωρθτζασ διατάξεισ»36. Ασ ςθμειωκεί ότι υπό το άρκρο 107 του υντάγματοσ του 1864, το 
οποίο κακιζρωνε ςφςτθμα ανακεϊρθςθσ με τθ ςφμπραξθ τριϊν διαδοχικϊν Βουλϊν, ιταν 
αναμφιςβιτθτο, ότι θ τρίτθ κατά ςειρά Βουλι, ad hoc εκλεγόμενθ και μάλιςτα «Διπλι Βουλι», 
ςυγκείμενθ δθλαδι από διπλάςιο αρικμό βουλευτϊν, ιταν θ υπό ςτενι ζννοια Ανακεωρθτικι 
Βουλι, και μποροφςε ελεφκερα να διαμορφϊςει το περιεχόμενο των ανακεωρθτζων 
διατάξεων37. 

Είτε από πεποίκθςθ είτε από αδράνεια ο ςυνταγματικόσ νομοκζτθσ του 1975 ακολοφκθςε 
τθν παράδοςθ. Όπωσ προκφπτει από τισ προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ του άρκρου 110 υντ. 
και ιδίωσ από τισ τοποκετιςεισ των ειςθγθτϊν τθσ πλειοψθφίασ Κ. Σρικοφπθ και Δ. 
Παπαδόπουλου και του ειςθγθτι τθσ μειοψθφίασ Κ. Μαναβι, καμία ςκζψθ ι πρόκεςθ δεν 

                                                           
33 Δθλαδι εκείνθ που βαςίηεται ςτθν όμοια ρφκμιςθ του ίδιου κζματοσ ςτο προϊςχφςαν δίκαιο. Ζτςι νοοφμενθ θ ιςτορικι ερμθνεία διαφζρει από τθ γενετικι 

ερμθνεία που βαςίηεται ςτθ βοφλθςθ του ςυγκεκριμζνου ςυνταγματικοφ νομοκζτθ. Για τθ διάκριςθ αυτι βλ. F. Müller, Discours de la méthode juridique, 

Paris, 1998, ς. 265 - 266. 

 
34 Ν. Ν. αρίπολοσ (υπό το φνταγμα του 1911), Θ. Κυριακόπουλοσ, Κ. Γεωργόπουλοσ, Αρ. Μάνεςθσ (υπό το φνταγμα του 1952). Βλ. τθν υποςθμ. 11. 

 
35 Βλ. Π. Παραρά, Οι περιωριςμζνεσ εξουςίεσ τθσ ανακεωρθτικισ Βουλισ (1993), ςε: του ιδίου, Res Publica I, Σο Κράτοσ Δικαίου. Οργάνωςθ και λειτουργία 

τουσ υνταγματικοφ Κράτουσ, Ακινα - Κεςςαλονίκθ 2014, ς. 445. Βλ. και παρακάτω, II.3, όπου αναφερόμαςτε και ςε άλλουσ ςυγγραφείσ που ςυμμερίηονται 

τθν ίδια άποψθ. 

 
36 Βλ. το κείμενο του άρκρου 107 του υντάγματοσ του 1864 ςε: Η. Κυριακόπουλου, Σα υντάγματα τθσ Ελλάδοσ, Ακιναι 1960, ς. 195. 

 
37 Βλ. Ν. Ν. αρίπολου, Ελλθνικόν υνταγματικόν Δίκαιον, ό.π., ς. 117 - 118, υποςθμ. 5. 

 



υπιρξε για ανακατανομι των ανακεωρθτικϊν αρμοδιοτιτων μεταξφ των δφο Βουλϊν38. Ιταν 
λοιπόν απολφτωσ ςαφζσ ότι «Θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 110 ταυτίηεται με ομοίαν του 
άρκρου 108 του υντάγματοσ του 1952 και ορίηει ότι επί των ανακεωρθτζων διατάξεων, δεν 
αποφαςίηει θ λαβοφςα τθν απόφαςιν περί ανακεωριςεωσ Βουλι, αλλά θ επομζνθ κατά τθν 
πρϊτθν ςφνοδον αυτισ, με πλειοψθφίαν απόλυτον του όλου αρικμοφ των μελϊν τθσ. Ρυκμίηει 
δθλαδι, θ διάταξισ αφτθ το δεφτερον ςτάδιο τθσ ανακεωριςεωσ, το οποίον ςυντελείται υπό τθσ 
επομζνθσ Βουλισ, ιτισ είναι θ ενεργοφςα τθν ανακεϊρθςιν» (Κ. Μαναβισ)39. 

3. Αλλά ίςωσ κα ιταν αρκετι και μία αποκλειςτικά γραμματικι ερμθνεία του άρκρου 110 §§ 
2-4 υντ., χωρίσ προςφυγι ςε ςυγκριτικά, ιςτορικά ι άλλα ςτοιχεία εκτόσ του κειμζνου, για να 
καταλιξει ο ερμθνευτισ ςτο ίδιο ςυμπζραςμα. Και τοφτο, εν όψει ιδίωσ του άρκρου 110 § 2 
υντ. που ορίηει ότι «Θ ανάγκθ τθσ ανακεϊρθςθσ διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ Βουλισ» ςτθν 
οποία «κακορίηονται ειδικά οι διατάξεισ που πρζπει να ανακεωρθκοφν» και κατά μείηονα λόγο, 
εν όψει του άρκρου 110 §§ 3-4 υντ. που ορίηει ότι θ επόμενθ Βουλι «αποφαςίηει ςχετικά με 
τισ ανακεωρθτζεσ διατάξεισ». Τπό τα δεδομζνα αυτά, ιταν κατθγορθματικι θ κρίςθ ότι θ 
δεφτερθ Βουλι, «δεν δεςμεφεται από οποιαδιποτε απόφαςθ, υπόδειξθ ι επικυμία που ζχει 
ενδεχομζνωσ εκφράςει ωσ προσ το περιεχόμενο ι τθν κατεφκυνςθ τθσ ανακεϊρθςθσ θ 
προθγοφμενθ Βουλι» (Αρ. Μάνεςθσ)40. Ωςτόςο, εφόςον υπάρχει πλζον και θ altera pars41, θ 

                                                           
38 Βλ. τισ αγορεφςεισ τουσ ςε: Πρακτικά των υνεδριάςεων των Τποεπιτροπϊν τθσ επί του υντάγματοσ 1975 Κοινοβουλευτικισ επιτροπισ, υνεδρίαςθ τθσ 

27θσ Φεβρουαρίου 1975, Ακιναι 1975, ς. 306 επ.. 

 
39 Πρακτικά των υνεδριάςεων, ό.π., ς. 314. 

 
40 «Σων οικιϊν θμϊν εμπιπραμζνων…», ό.π., ς. 487. Εξίςου χαρακτθριςτικι και θ διατφπωςθ του Γ. Καςιμάτθ: «*Θ ανακεωρθτικι Βουλι+ Μπορεί … να 

αποφαςίςει χωρίσ δζςμευςθ οποιοδιποτε περιεχόμενο και οποιαδιποτε διατφπωςθ των νζων διατάξεων και προςκθκϊν, απορρίπτοντασ ι μεταβάλλοντασ 

κάκε τυχόν διατφπωςθ, ςτόχο ι ςκοπό ι ratio που όριςε γι’ αυτζσ θ προθγοφμενθ Βουλι», ςτθ μελζτθ του: Θ ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ. κζψεισ και 

παρατθριςεισ, Σο 6/2000, ς. 999. Πρβλ. και E. Spiliotopoulos: «*La nouvelle Chambre+ …n’est pas lieé par les propositions eventuelles de la Chambre précé

dente concernant les principes que devrait suivre la revision ou la teneur que devraint avoir le dispositions révisées», ςτθν ειςιγθςι του, Révision de la Consti-

tution et Justice Constitutionelle, Gréce, Annuaire international de justice constitutionnelle, X, 1994 ς. 121. φμφωνοσ και ο Δ. Σςάτςοσ, υνταγματικό Δίκαιο, 

Σόμοσ Αϋ, Κεωρθτικό Κεμζλιο, Ακινα - Κομοτθνι 1994, ς. 218 - 219. Σθν ίδια άποψθ ςυμμεριηόταν και ο Ν. Αλιβιηάτοσ, Ο αβζβαιοσ εκςυγχρονιςμόσ, Ακινα 

2001, ς. 163. Τπζρ τθσ άποψθσ ότι ο κακοριςμόσ τθσ κατεφκυνςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ από τθν πρϊτθ Βουλι δεν δεςμεφει τθ δεφτερθ Βουλι είχε τοποκετθκεί 

και ο Ευ. Βενιηζλοσ, Σα όρια τθσ ανακεϊρθςθσ του υντάγματοσ 1975, Κεςςαλονίκθ 1984, ς. 218. Κατά τθ γνϊμθ του όμωσ θ ανακεωρθτικι απόφαςθ τθσ 

πρϊτθσ Βουλισ μπορεί και πρζπει να περιλαμβάνει και τθν κατεφκυνςθ τθσ προτεινόμενθσ μεταβολισ, όχι με ςκοπό να δεςμεφςει τθ δεφτερθ Βουλι, αλλά 

για να τεκοφν με ςαφι και ορατό τρόπο ενϊπιον του εκλογικοφ ςϊματοσ τα ερωτιματα για τθν κατεφκυνςθ τθσ ανακεϊρθςθσ (ibidem).  Όμωσ, θ ενθμζρωςθ 

του εκλογικοφ ςϊματοσ γίνεται μζςω των κομμάτων, όχι μζςω των πρακτικϊν τθσ Βουλισ, ςτα οποία κα πρζπει να προςφφγει ο εκλογζασ για να ενθμερωκεί 

για τθν ανακεωρθτικι απόφαςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ, θ οποία δεν δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ι με άλλον τρόπο. Πάντωσ, θ ςυηιτθςθ για 

το εάν θ ανακεωρθτικι πρόταςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ πρζπει ι μπορεί να περιλαμβάνει και αιτιολογία, δεν ζχει πρακτικό ενδιαφζρον, εφόςον γίνεται δεκτό 

ότι θ δεφτερθ Βουλι δεν δεςμεφεται από αυτιν. Βλ. Ευ. Βενιηζλου, Μακιματα υνταγματικοφ Δικαίου, Ακινα - Κομοτθνι 2008, ς. 85, κακϊσ και του ιδίου, 

Δεςμεφεται θ δεφτερθ Βουλι από τισ κατευκφνςεισ τθσ πρϊτθσ ςτθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ του υντάγματοσ;, ςε: <www.constitutionalism.gr>. Για το κζμα 

αυτό βλ. και παρακάτω, II.4 και II.5. Για τθ ςχζςθ μεταξφ των δφο Βουλϊν κατά το άρκρο 110 §§ 2-4 υντ. πρβλ. Α. Μανιτάκθ, Ελλθνικό υνταγματικό Δίκαιο, I, 

Ακινα - Κεςςαλονίκθ 2004, ς. 309 επ., ο οποίοσ, μετά από εκτενι ανάπτυξθ, καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι από κακαρϊσ νομικισ απόψεωσ δεν υφίςταται 

δζςμευςθ τθσ δεφτερθσ Βουλισ από τισ ουςιαςτικζσ κατευκφνςεισ τθσ πρϊτθσ. Βλ. και του ιδίου, Οι εξουςίεσ τθσ Ανακεωρθτικισ Βουλισ, ςε: 

<www.constitutionalism.gr>. Πρβλ. επίςθσ π. Βλαχόπουλου, Οι ςχζςεισ μεταξφ των δφο Βουλϊν ςτθ ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ, ςε: 

<www.constitutionalism.gr> και Γ. Δελλι, Οι ςυνταγματικζσ αλλαγζσ και θ επόμενθ Βουλι, ςε: <www.constitutionalism.gr>. 

 
41 Πρϊτοσ ο Π. Παραράσ, το 1993, επιχείρθςε τθν αντίκρουςθ τθσ μζχρι τότε απολφτωσ κρατοφςασ άποψθσ, ςτθ μελζτθ του, Οι περιωριςμζνεσ εξουςίεσ τθσ 

ανακεωρθτικισ Βουλισ, ςε: του ιδίου, Res Publica I, Σο Κράτοσ Δικαίου, Ακινα - Κεςςαλονίκθ 2014, ς. 441 επ., όπου με αξιοπρόςεκτθ επιχειρθματολογία 

υποςτθρίηεται ότι θ δεφτερθ Βουλι δεν μπορεί να κινθκεί πζραν των ουςιαςτικϊν κατευκφνςεων τθσ πρϊτθσ Βουλισ. Θ ίδια άποψθ υποςτθρίηεται με 

αποχρϊςεισ ςτθ κεμελίωςθ και από άλλουσ ςυγγραφείσ. Βλ. ενδεικτικά Κ. Μπακογιάννθ, Θ ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ: αποτζλεςμα ςτακεροφ 

προςανατολιςμοφ δφο διαδοχικϊν Βουλϊν;, Σο, 1/1995, ς. 3 επ., Ξ. Κοντιάδθ, Θ αρχι τθσ ςυναίνεςθσ ωσ κεμζλιο τθσ ανακεωρθτικισ λειτουργίασ, ςε: Γ. 

Παπαδθμθτρίου (επιμ.), Ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ και εκςυγχρονιςμόσ των κεςμϊν, Ακινα - Κομοτθνι 2000, ς. 35 επ., αλλά με κάποιεσ επιφυλάξεισ για 

τθ δυνατότθτα υποςτιριξισ τθσ με βάςθ τα γραμματικά δεδομζνα του άρκρου 110 §§ 3-4 υντ. (πρβλ. του ιδίου, Θ ανακεωρθτικι λειτουργία ςιμερα και θ 

ανακεϊρθςθ τθσ διαδικαςίασ ανακεϊρθςθσ, ςε: Εφαρμογζσ ΔΔ, 1/2011, ς. 5), Φ. Βαςιλόγιαννθ/Β. Βουτςάκθ, Προκαταρκτικά ηθτιματα τθσ ανακεϊρθςθσ του 

υντάγματοσ, ςε: Γ. Παπαδθμθτρίου (επιμ.), Ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ, ό.π., ς. 3 επ., ιδίωσ ς. 13 επ., Κ. Χρυςόγονου, υνταγματικό Δίκαιο, Δεφτερθ 



οποία διατείνεται ότι το άρκρο 110 §§ 2-4 υντ. παρζχει και άλλεσ ευκαιρίεσ ερμθνείασ, 
χρειάηεται μεγαλφτερθ εμβάκυνςθ ςτο κείμενό του, ϊςτε να διερευνθκεί αν υπάρχουν 
πράγματι οι δυνατότθτεσ αυτζσ. 

Όπωσ είδαμε, αυτό που άλλαξε ςε ςχζςθ με το άρκρο 108 του υντάγματοσ του 1952, ιταν θ 
προςκικθ τθσ φράςθσ: «Θ ανάγκθ τθσ ανακεϊρθςθσ διαπιςτϊνεται…». Πάνω ςτθ φράςθ αυτι 
αναπτφχκθκε μία επιχειρθματολογία42 περί δυνατότθτασ τθσ πρϊτθσ Βουλισ να υποδεικνφει 
ςτθ δεφτερθ τθν κατεφκυνςθ ι ακόμθ και το περιεχόμενο των ανακεωρθτζων διατάξεων. 
Ωςτόςο λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ χριςθ τθσ ζννοιασ «ανάγκθ τθσ ανακεϊρθςθσ» ςε άλλα 
ςυνταγματικά κείμενα (άρκρο 107 του ελλθνικοφ υντάγματοσ του 1864, άρκρο 125 του 
ιςπανικοφ υντάγματοσ του 1931· πρβλ. και τθν κλαςικι φράςθ του βελγικοφ υντάγματοσ «il y 
a lieu à la révision»), κα ιταν εξίςου υποςτθρίξιμθ θ άποψθ ότι θ διαπίςτωςθ τθσ «ανάγκθσ τθσ 
ανακεϊρθςθσ» απορρζει από τθν απόφαςθ για ανακεϊρθςθ αυτισ ι τθσ άλλθσ ςυνταγματικισ 
διάταξθσ43. ε κάκε περίπτωςθ, ακόμθ και αν κακ’ υπόκεςθ γινόταν δεκτό ότι θ διαπίςτωςθ τθσ 
«ανάγκθσ τθσ ανακεϊρθςθσ» ςτο άρκρο 110 § 1 υντ., μπορεί να ζχει ζνα αυτοτελζσ νόθμα, 
που ςυςχετίηεται με τον κακοριςμό του ουςιαςτικοφ περιεχομζνου τθσ ανακεϊρθςθσ, θ εκδοχι 
αυτι κα βριςκόταν ςε δυςαρμονία προσ το άρκρο 110 § 3 (ι § 4) υντ., το οποίο δεν κεςπίηει 
κανζναν ουςιαςτικό περιοριςμό ςτθν ανακεωρθτικι αρμοδιότθτα τθσ δεφτερθσ Βουλισ («… θ 
επόμενθ Βουλι… αποφαςίηει… ςχετικά με τισ ανακεωρθτζεσ διατάξεισ»), εκτόσ εκείνου που 
προκφπτει από το άρκρο 110 § 1 υντ. Από τθν άποψθ αυτιν, το άρκρο 110 §§ 3-4 υντ. ζρχεται 
να διευκρινίςει το νόθμα του άρκρου 110 § 2 υντ., αν υποτεκεί ότι αυτό δεν είναι βζβαιο εξ 
υπαρχισ44. Πράγματι, ςτο ςφςτθμα του άρκρου 110 §§ 2-4 υντ., ο κεμελιϊδθσ κανόνασ, αυτόσ 
που δίδει τθ φυςιογνωμία του ιςχφοντοσ ανακεωρθτικοφ ςυςτιματοσ, είναι το άρκρο 110 §§ 3-
4 υντ.. το άρκρο αυτό κατοχυρϊνεται θ «ελευκερία τθσ Ανακεωρθτικισ Βουλισ» (Κ. 
Γεωργόπουλοσ)45, ςυνιςτάμενθ ςτθ δυνατότθτά τθσ να διαμορφϊνει πρωτοτφπωσ το 
περιεχόμενο των ανακεωρθτζων διατάξεων. Ανακεωρθτικι λειτουργία αςκεί βζβαια και θ 
πρϊτθ Βουλι (άρκρο 110 § 2 υντ.), αλλά προπαραςκευαςτικι και εν μζρει μόνο οριςτικι46: 
χωρίσ τθν ανακεωρθτικι τθσ πρωτοβουλία δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί θ ανακεϊρθςθ από 
τθ δεφτερθ Βουλι, θ οποία επί πλζον δεςμεφεται από τθν πρόταςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ για τισ 

                                                                                                                                                                                                     
ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ, 2014, ς. 107 - 109. Πρβλ. και Λ. Παπδοποφλου, υνταγματικό Δίκαιο. Πανεπιςτθμιακζσ Παραδόςεισ, Ακινα 2015, ς. 193 επ.. Για μία 

ςυγκεφαλαίωςθ των ςχετικϊν επιχειρθμάτων βλ. Ξ. Κοντιάδθ, Άρκρο 110, ςε: Φ. πυρόπουλου/Ξ. Κοντιάδθ/Χ. Ανκόπουλου/Γ. Γεραπετρίτθ, Ερμυντ, 2017, ς. 

1769 - 1771. Μία νζα ϊκθςθ ςτθν άποψθ αυτιν ζδωςε ο Κ. Γιαννακόπουλοσ, με τθν πρόςφατθ μελζτθ του, Θ δυνατότθτα δζςμευςθσ τθσ Ανακεωρθτικισ 

Βουλισ από τισ ουςιαςτικζσ κατευκφνςεισ τθσ προτείνουςασ Βουλισ, ςε: <www.constitutionalism.gr>, 27.11.2018. 

 
42 Βλ. Π. Παραρά, Οι περιωριςμζνεσ εξουςίεσ, ό.π., ς. 447, Κ. Μπακογιάννθ, Θ ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ, ό.π., ς. 7 - 9, Φ. Βαςιλόγιαννθ/Β. Βουτςάκθ, 

Προκαταρκτικά ηθτιματα, ό.π., ς. 14 - 15. 

 
43 Πρβλ. José Amérigo Alonso/José Joaquín/Jerez Calderón, El procedimiento de revision, ό.π., ς. 182 - 183. 

 
44 Εδϊ πρόκειται για μία γραμματικι – ςυςτθματικι ερμθνεία εντόσ του άρκρου 110 §§ 2-4 υντ.. 

 
45 Για τθν αρχι τθσ «ελευκερίασ τθσ Ανακεωρθτικισ Βουλισ» είχε κάνει λόγο και ο Κ. Γεωργόπουλοσ, υπό τα δεδομζνα του άρκρου 108 του υντάγματοσ του 

1952, ςε: Θ πράξισ περί ανακεωριςεωσ, ό.π., ς. 229. 

 
46 Δανειηόμαςτε τθν ορολογία αυτιν από τον Αλ. βϊλο, Θ ανακεϊρθςισ του υντάγματοσ, 1933, ς. 27 - 28, ο οποίοσ τθ χρθςιμοποιεί με αναφορά ςτο 

ανακεωρθτικό ςφςτθμα του υντάγματοσ του 1927 (άρκρο 125), το οποίο προζβλεπε διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ τθσ ανακεϊρθςθσ ςυγκεκριμζνων διατάξεων 

με ομοιόμορφθ απόφαςθ τθσ Βουλισ και τθσ Γερουςίασ και διεξαγωγι τθσ ανακεϊρθςθσ από τα δφο νομοκετικά ςϊματα από κοινοφ ςε Εκνικι ςυνζλευςθ. 

 



διατάξεισ που πρζπει να ανακεωρθκοφν. Αλλά θ οριςτικι απόφαςθ47 ωσ προσ το περιεχόμενο 
τθσ ανακεϊρθςθσ ανικει ςτθ δεφτερθ Βουλι, θ οποία για τον λόγο αυτόν ονομάηεται 
Ανακεωρθτικι, χαρακτθριςμόσ που αποδίδεται παραδοςιακά μόνο ςε αυτιν. Θ ευρεία 
ανακεωρθτικι αρμοδιότθτα τθσ δεφτερθσ Βουλισ επαυξάνει τθ ςθμαςία τθσ λαϊκισ 
παρζμβαςθσ ςτθν ανακεωρθτικι διαδικαςία: δια των εκλογϊν που μεςολαβοφν μεταξφ τθσ 
πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ Βουλισ το εκλογικό ςϊμα ζχει τθ δυνατότθτα να 
επαναπροςανατολίςει το περιεχόμενο τθσ ανακεϊρθςθσ ςφμφωνα με τισ πολιτικζσ του 
προτιμιςεισ48. υνεπϊσ, κάκε ουςιαςτικόσ περιοριςμόσ ςτθν ανακεωρθτικι αρμοδιότθτα τθσ 
δεφτερθσ Βουλισ αποτελεί ςτθν ουςία περιοριςμό των δυνατοτιτων του εκλογικοφ 
αποτελζςματοσ. Για τον λόγο αυτόν είναι εφλογο να υποκζςουμε ότι αν ο ςυνταγματικόσ 
νομοκζτθσ ικελε πράγματι να κεςπίςει ζναν τζτοιο περιοριςμό κα εξζφραηε ρθτά τθ βοφλθςι 
του αυτι. Από τθ φφςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ και του ρυκμιηόμενου από αυτιν κζματοσ, 
δεν υπάρχει εδϊ ζδαφοσ για καμία διαςταλτικι ερμθνεία. 

4. υναφϊσ, πρζπει να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ απόφαςθσ διαπίςτωςθσ τθσ ανάγκθσ τθσ 
ανακεϊρθςθσ, αφ’ ενόσ, και τθσ πρόταςθσ ανακεϊρθςθσ (ι των προτάςεων ανακεϊρθςθσ) και 
τθσ ζκκεςθσ τθσ Επιτροπισ Ανακεϊρθςθσ, αφ’ ετζρου. Σο πρϊτο αυτό ςτάδιο τθσ ανακεωρθτικισ 
διαδικαςίασ δεν είναι ενιαίο. 

Θ πρόταςθ ανακεϊρθςθσ κα πρζπει να είναι γραπτι, να προςδιορίηει τισ ανακεωρθτζεσ 
διατάξεισ και να ςυνοδεφεται από αιτιολογικι ζκκεςθ (βλ. άρκρο 119 § 1 ΚτΒ). τθν αιτιολογικι 
ζκκεςθ κα πρζπει να αναφζρονται οι λόγοι που ςυνθγοροφν υπζρ τθσ ανάλθψθσ τθσ 
ανακεωρθτικισ πρωτοβουλίασ και να υποδεικνφεται θ κατεφκυνςθ προσ τθν οποία πρζπει να 
κινθκεί θ ανακεϊρθςθ των ςυγκεκριμζνων διατάξεων. Αυτό είναι το ςυνταγματικϊσ αναγκαίο 
περιεχόμενο τθσ πρόταςθσ ανακεϊρθςθσ κατά το άρκρο 110 § 2 υντ.49, προκειμζνου να μθν 
γίνεται επιπόλαιθ χριςθ του ανακεωρθτικοφ κεςμοφ και να υπάρχει μια βάςθ ςυηιτθςθσ ςτθν 
Επιτροπι Ανακεϊρθςθσ του υντάγματοσ του άρκρου 119 § 2 ΚτΒ. Δεν επιβάλλεται, αλλά οφτε 
απαγορεφεται, θ τυχόν περαιτζρω εξειδίκευςθ τθσ πρόταςθσ ανακεϊρθςθσ, υπό τθ μορφι 
ςυγκεκριμζνων διατυπϊςεων των προτεινόμενων προσ ανακεϊρθςθ διατάξεων50. Ό,τι ιςχφει 
για τθν πρόταςθ ανακεϊρθςθσ, ιςχφει και για τθν ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ Ανακεϊρθςθσ του 
υντάγματοσ, δθλαδι κα πρζπει και αυτι να καταλιγει ςε πρόταςθ προσ τθν Ολομζλεια 
(ομόφωνθ ι κατά ευρεία πλειοψθφία ι κατά πλειοψθφία), ςτθν οποία να προςδιορίηονται οι 
ανακεωρθτζεσ διατάξεισ, που μποροφν να είναι περιςςότερεσ ι λιγότερεσ από τισ αρχικϊσ 
προτακείςεσ, με υπόδειξθ του περιεχομζνου τουσ ςε γενικζσ γραμμζσ ι και υπό τθ μορφι 
ςυγκεκριμζνων διατυπϊςεων. Αντικείμενο τθσ ςυηιτθςθσ ςτθν Ολομζλεια τθσ Βουλισ (άρκρο 

                                                           
47 Βλ. Γ. Καςιμάτθ, Θ ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ, ό.π., ς. 999. 

 
48 Πρβλ. Α. Μανιτάκθ, Ελλθνικό υνταγματικό Δίκαιο, ό.π., ς. 312: «Ζτςι, αν π.χ. θ εκλεγείςα κοινοβουλευτικι πλειοψθφία είχε ταχκεί ωσ μειοψθφία κατά τθ 

ςυηιτθςθ ςτθν προθγοφμενθ Βουλι και προεκλογικά εναντίον τθσ πρόταςθσ ανακεϊρθςθσ, νομιμοποιείται να τθν απορρίψει ι να κακορίςει διαφορετικό 

περιεχόμενο, εφόςον θ δικι τθσ τροποποίθςθ ςυναντά τθν απαιτοφμενθ ανακεωρθτικι πλειοψθφία ι καταγράφοντασ τθν ευρφτερθ δυνατι ανακεωρθτικι 

ςυναίνεςθ…». 

 
49 Βλ. π.χ. τθν πρόταςθ ανακεϊρθςθσ του ΠΑΟΚ το 1997, ςε: Γ. ωτθρζλθ/Θ. Ξθροφ, Θ ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ (1993 - 2001), Ακινα - Κομοτθνι 2001, 

ς. 61 επ.. 

 
50 Βλ. αντιςτοίχωσ τθν πρόταςθ ανακεϊρθςθσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ το 1997, ςε: Γ. ωτθρζλθ/Θ. Ξθροφ, Θ ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ, ό.π., ς. 84 επ.. 

 



119 § 5 ΚτΒ), είναι όλα τα κζματα τθσ ανακεϊρθςθσ: εάν ςυντρζχουν λόγοι ανακεϊρθςθσ, 
ποιεσ διατάξεισ πρζπει να ανακεωρθκοφν, για ποιο λόγο και προσ ποιο ςκοπό, εάν πρζπει να 
αποςυρκοφν ι να προςτεκοφν οριςμζνεσ διατάξεισ. 

Θ Βουλι, εφόςον κρίνει ότι πρζπει να γίνει ανακεϊρθςθ, προςδιορίηει με τθν απόφαςι τθσ τισ 
ανακεωριςιμεσ διατάξεισ μία προσ μία και ανάλογα με τθν πλειοψθφία που ςχθματίηεται για 
κακεμία από αυτζσ (151 ι 180) θ επόμενθ Βουλι πραγματοποιεί τθν ανακεϊρθςθ με αντιςτροφι 
των απαιτοφμενων πλειοψθφιϊν (180 ι 151). Με τον προςδιοριςμό των ανακεωρθτζων 
διατάξεων θ πρϊτθ Βουλι διαπιςτϊνει eo ipso και τθν «ανάγκθ τθσ ανακεϊρθςθσ» ςτθν οποία 
αναφζρεται το άρκρο 110 § 2 υντ.. Σο άρκρο 119 § 6 ΚτΒ κάνει λόγο βζβαια για απόφαςθ τθσ 
Βουλισ «που διαπιςτϊνει τθν ανάγκθ ανακεϊρθςθσ του υντάγματοσ και κακορίηει ειδικά τισ 
ανακεωρθτζεσ διατάξεισ», αλλά νομίηουμε ότι εδϊ πρόκειται για μια ενιαία ζννοια («εν δι’ 
δυοίν»), όπωσ και ςτο άρκρο 110 § 2 υντ..  

Προσ τθν ερμθνευτικι αυτιν κατεφκυνςθ εναρμονίηεται και θ ςυνταγματικι πρακτικι. 
Ουδζποτε μζχρι ςιμερα, οφτε ςτθ Βουλι του 1981, οφτε ςτθ Βουλι του 1996, οφτε ςτθ Βουλι 
του 2004, υπιρξε ανακεωρθτικι απόφαςθ ςτθν οποία περιλαμβανόταν υπόδειξθ προσ τθν 
επόμενθ, Ανακεωρθτικι Βουλι, για το πϊσ κα ζπρεπε να διαμορφωκοφν οι προτεινόμενεσ προσ 
ανακεϊρθςθ διατάξεισ51. 

Θ μνεία ςτθν ανακεωρθτικι απόφαςθ των προτεινόμενων προσ ανακεϊρθςθ διατάξεων 
χωρίσ υπόδειξθ τθσ κατεφκυνςθσ τθσ μεταβολισ τουσ ι του περιεχομζνου τουσ, δεν ςθμαίνει 
ότι θ απόφαςθ αυτι είναι χωρίσ αιτιολογία ι με ατελι αιτιολογία52. Οι βουλευτζσ κατά τθν 
ψθφοφορία γνωρίηουν ι πρζπει να γνωρίηουν, από τθν πρόταςθ ανακεϊρθςθσ ι τισ προτάςεισ 
ανακεϊρθςθσ, από τθ ςυηιτθςθ ςτθν Επιτροπι Ανακεϊρθςθσ και τθν ζκκεςθ που αυτι 
υπζβαλε ςτθν Ολομζλεια, από τθ ςυηιτθςθ ςτθν Ολομζλεια, και από τισ ςχετικζσ διεργαςίεσ 
ςτισ κοινοβουλευτικζσ τουσ ομάδεσ, το ςκεπτικό κάκε κόμματοσ για τθν ανακεϊρθςθ κάκε 
διάταξθσ, και κρίνουν αναλόγωσ αν κα ψθφίςουν «ΝΑΛ» ι «ΟΧΛ» (ι «ΠΑΡΩΝ») ςτθ ςχετικι 
ψθφοφορία για κάκε διάταξθ.  

ε κάκε περίπτωςθ, αν ςτθν απόφαςθ για τθ διενζργεια τθσ ανακεϊρθςθσ περιλαμβάνεται 
οτιδιποτε πζραν του προςδιοριςμοφ των ανακεωρθτζων διατάξεων, δεν είναι δεςμευτικό για 
τθν επόμενθ Βουλι. Και τοφτο ιςχφει τόςο ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ απόφαςθ για τθ 
διενζργεια τθσ ανακεϊρθςθσ περιλαμβάνει και ςχζδιο ανακεωρθτζων διατάξεων, δθλαδι 
πλιρωσ διαμορφωμζνο ςυνταγματικό κείμενο, όςο και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία 
αρκείται ςτον προςδιοριςμό τθσ κατεφκυνςθσ του κειμζνου των νζων διατάξεων53. 

5. Ο άμεςοσ ι ζμμεςοσ προςδιοριςμόσ του περιεχομζνου των ανακεωρθτζων διατάξεων ςτθν 

                                                           
51 τθ Βουλι του 1981 ςτο κείμενο τθσ ανακεωρθτικισ απόφαςθσ απαρικμοφνταν οι ανακεωρθτζεσ διατάξεισ που αναφζρονταν ςτθν ανακεωρθτικι πρόταςθ 

των βουλευτϊν του ΠΑΟΚ χωρίσ να περιλαμβάνεται ςτο κείμενο αυτό θ κατεφκυνςθ τθσ προτεινόμενθσ μεταβολισ τουσ (βλ. τθ υνεδρίαςθ τθσ 7.3.1985, 

υπό τθν προεδρία του Λ. Αλευρά). Σο ίδιο ςυνζβθ και ςτθ Βουλι του 1996 όπου ςτο κείμενο τθσ ανακεωρθτικισ απόφαςθσ απαρικμοφνταν οι ανακεωρθτζεσ 

διατάξεισ με τον τίτλο τουσ (π.χ. άρκρο 14 § 9, Διαφάνεια και πολυφωνία ςτα ΜΜΕ, άρκρο 54 § 1, Εκλογικό ςφςτθμα, κ.λπ.), αλλά  χωρίσ περαιτζρω 

περιγραφι, ζςτω και ςυνκετικι, του ςκοποφ ι των ςκοπϊν ςτουσ οποίουσ κα ζπρεπε να ανταποκρίνεται θ ανακεϊρθςι τουσ (βλ. τθ υνεδρίαςθ τθσ 

24.6.1998, υπό τθν προεδρία του Απ. Κακλαμάνθ). τθ Βουλι του 2004 ςτο κείμενο τθσ ανακεωρθτικισ απόφαςθσ απαρικμοφνταν οι ανακεωρθτζεσ διατάξεισ 

χωρίσ άλλον προςδιοριςμό (βλ. τθ υνεδρίαςθ τθσ 28.3.2007 υπό τθν προεδρία τθσ Α. Μπενάκθ-Ψαροφδα). 

 
52 Ζτςι, όμωσ, ο Κ. Γιαννακόπουλοσ, Θ δυνατότθτα δζςμευςθσ τθσ Ανακεωρθτικισ Βουλισ, ό.π.. 

 
53 Πρβλ. υπό τα δεδομζνα του άρκρου 108 του υντάγματοσ του 1952, Κ. Γεωργόπουλου, Θ πράξισ περί ανακεωριςεωσ, ό.π., ς. 229, υποςθμ. 32 και υπό το 

άρκρο 110 του ιςχφοντοσ υντάγματοσ, τουσ ςυγγραφείσ που μνθμονεφονται ςτθν υποςθμείωςθ 40 τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 



πρόταςθ ανακεϊρθςθσ (ι ςτισ προτάςεισ ανακεϊρθςθσ) και ςτθν ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ 
Ανακεϊρθςθσ ι κακ’ υπζρβαςθ του άρκρου 110 § 2 υντ. και ςτθν απόφαςθ τθσ Βουλισ για τθν 
διενζργεια τθσ ανακεϊρθςθσ, αποτελεί ςτθν ουςία μία εκδιλωςθ προκζςεων για το μελλοντικό 
περιεχόμενο του υντάγματοσ, θ οποία απευκφνεται ςτο εκλογικό ςϊμα54, το οποίο με τθν 
ψιφο του ςτισ εκλογζσ που μεςολαβοφν μεταξφ τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ Βουλισ, κα 
αποφαςίςει για τον ςυςχετιςμό των πολιτικο-κοινοβουλευτικϊν δυνάμεων ςτθ δεφτερθ Βουλι, 
και με τον τρόπο αυτόν κα κακορίςει εμμζςωσ και το νζο περιεχόμενο του υντάγματοσ. Θ 
παρεμβολι του εκλογικοφ ςϊματοσ ςτθν ανακεωρθτικι διαδικαςία υπό το ςφςτθμα των δφο 
διαδοχικϊν Βουλϊν ενίοτε χαρακτθρίηεται ςτθ κεωρία ωσ «κατ’ ουςίαν ςυνταγματικό 
δθμοψιφιςμα», αυτό όμωσ ιςχφει κυρίωσ ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ δεφτερθ Βουλι 
μπορεί μόνο να εγκρίνει ι να απορρίψει ζνα οριςτικά διαμορφωμζνο ςυνταγματικό κείμενο55. 
Πάντωσ υπό το ιςχφον ςτθν Ελλάδα (ι ςτο Βζλγιο) ανακεωρθτικό ςφςτθμα, θ λαϊκι παρζμβαςθ 
ςτθν ανακεωρθτικι διαδικαςία ζχει μεγαλφτερθ δυνατότθτα πολιτικισ επιρροισ, ςε ςφγκριςθ 
με τθν αντίςτοιχθ υπό το ςφςτθμα ζγκριςθσ-απόρριψθσ ςχεδίου ανακεωρθτζων διατάξεων (π.χ. 
Δανία, Εςκονία, κ.λπ.), διότι οι προτεινόμενεσ προσ ανακεϊρθςθ διατάξεισ μποροφν ςτθ 
δεφτερθ Βουλι να προςλάβουν οποιοδιποτε περιεχόμενο, ανάλογα με το εκλογικό 
αποτζλεςμα. 

Είναι φανερό ότι θ αρχι τθσ ελεφκερθσ εντολισ του βουλευτι (άρκρο 51 § 2 υντ., άρκρο 60 
§ 1 υντ.) ιςχφει και ςτθ δεφτερθ Βουλι56, αλλά προςαρμοςμζνθ ςτθ ςυνταγματικι 
πραγματικότθτα τθσ «δθμοκρατίασ των κομμάτων (άρκρα 1 και 29 § 1 υντ.), δθλαδι νοοφμενθ 
ωσ «πολιτικι εντολι-πλαίςιο» (Δ. Σςάτςοσ)57, θ οποία ζχει ωσ παράμετρο το ουςιϊδεσ 
περιεχόμενο του πολιτικοφ και προεκλογικοφ προγράμματοσ του κόμματοσ ςτο οποίο ανικει 
και με το οποίο ζχει εκλεγεί ο βουλευτισ, και απζναντι ςτο οποίο υπζχει πολιτικι ευκφνθ. 
υνικωσ, βζβαια, δεν τίκεται ηιτθμα κομματικισ πεικαρχίασ ςτθν ανακεϊρθςθ του 
υντάγματοσ, ςπανίωσ όμωσ παρατθροφνται ςτισ ςχετικζσ ψθφοφορίεσ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ 
από τθν επίςθμθ κομματικι γραμμι, τουλάχιςτον ςτα κρίςιμα κζματα. Από τθν άλλθ πλευρά, 
το φνταγμα δεν μπορεί να υποχρεϊςει τα πολιτικά κόμματα να εντάξουν ςτο προεκλογικό τουσ 
πρόγραμμα το ηιτθμα τθσ εκκρεμοφςασ ςυνταγματικισ ανακεϊρθςθσ οφτε να υποχρεϊςει τον 
πολίτθ-εκλογζα να είναι ενθμερωμζνοσ για αυτιν ι να τθν εντάξει ςτα κριτιρια τθσ ψιφου του. 
Όμωσ, αυτό που ζχει ςθμαςία από νομικι άποψθ είναι ότι το άρκρο 110 §§ 2-4 υντ. κζλει να 
αποτελεί θ ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ ζνα από τα κριτιρια τθσ εκλογικισ αναμζτρθςθσ, 
ανεξάρτθτα από το εάν αυτό ςυμβαίνει ςτθν πραγματικότθτα58. τθν προοπτικι αυτι, θ λαϊκι 

                                                           
54 Πρβλ. E. Spiliotopoulos, Révision de la Constitution, ό.π., ς. 121. 

 
55 Πρβλ. Κ. Γιαννακόπουλου, Θ δυνατότθτα δζςμευςθσ τθσ Ανακεωρθτικισ Βουλισ, ό.π.. Θ επιςιμανςθ αυτι είχε γίνει ιδθ από τον Αρ. Μάνεςθ, Θ 

ανακεϊρθςισ του υντάγματοσ, ό.π., ς. 150, υποςθμ. 22. Ορκϊσ ςθμειϊνει λοιπόν ο Δ. Σςάτςοσ, υνταγματικό Δίκαιο, Σόμοσ Βϋ, ό.π., ς. 91, ότι το άρκρο 110 

§ 3 υντ. αποτελεί ςαφι εκδιλωςθ τθσ αντιπροςωπευτικισ αρχισ: «Θ ουςιαςτικι και εγκριτικι (ι απορριπτικι) παρζμβαςθ του Εκλογικοφ ϊματοσ, ςτο 

ςτάδιο αυτό, αποτελεί βαρφνουςα ζνδειξθ υπζρ τθσ αντιπροςωπευτικισ φιλοςοφίασ που διαχζει το φνταγμα». 

 
56 Βλ. Κ. Γιαννακόπουλου, Θ δυνατότθτα δζςμευςθσ τθσ Ανακεωρθτικισ Βουλισ, ό.π.. 

 
57 υνταγματικό Δίκαιο, Σόμοσ Βϋ, ό.π., ς. 90. 

 
58 Εξάλλου, το ςυνταγματικό δίκαιο δεν μπορεί να δθμιουργιςει πολιτικά γεγονότα, αλλά μόνο  να ευνοιςει ι να δυςχεράνει τθν πραγματοποίθςι τουσ 

*πρβλ. G. Ugo Rescigno, Pluralismo politico, indirizzo politico, politica nazionale, ςε: G. Labriola (επιμ.), Valori e principi del regime repubblicano, 3, Bari, 

2006, ς. 58 - 59]. Ζτςι, για παράδειγμα, το άρκρο 32 §§ 3 - 4 υντ., επιδιϊκει αλλά δεν μπορεί να επιβάλει τθ ςυναινετικι εκλογι Προζδρου τθσ 



ςυμμετοχι ςτθν ανακεωρθτικι διαδικαςία, δια των παρεμβαλλόμενων εκλογϊν, κακίςταται 
«εν δυνάμει» μια από τισ αποτελεςματικότερεσ εκδθλϊςεισ του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςτθν 
πολιτικι ηωι τθσ Χϊρασ κατά το άρκρο 5 § 1 υντ. και, κατά τθν ορκότερθ άποψθ, εντάςςεται 
ςτισ βάςεισ του δθμοκρατικοφ και αντιπροςωπευτικοφ πολιτεφματοσ κατά το άρκρο 110 § 1 
υντ. και επομζνωσ δεν μπορεί να ανακεωρθκεί59. 

6. Όπωσ γίνεται τελικά δεκτό και από εκπροςϊπουσ τθσ «νζασ» ερμθνείασ του άρκρου 110 §§ 
2-4 υντ., οι διατυπϊςεισ του δεν ευνοοφν τθν εκδοχι ότι θ δεφτερθ Βουλι δεςμεφεται από τισ 
προκζςεισ ι τισ υποδείξεισ τθσ πρϊτθσ, όςον αφορά το περιεχόμενο των ανακεωρθτζων 
διατάξεων60. Τποςτθρίηεται, όμωσ, ότι θ εκδοχι αυτι είναι πιο ςφμφωνθ προσ το «πνεφμα» του 
άρκρου 110 §§ 2-4 υντ., εν όψει τθσ υιοκζτθςθσ του ςυςτιματοσ των δφο διαδοχικϊν Βουλϊν 
και τθσ πρόβλεψθσ δφο ψθφοφοριϊν ςτθν πρϊτθ Βουλι για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθ 
διενζργεια τθσ ανακεϊρθςθσ. Κατά τθν άποψθ αυτιν, «Αν θ δεφτερθ Βουλι κα μποροφςε να 
αποφαςίηει για το περιεχόμενο των ανακεωρθτζων διατάξεων τελείωσ αποδεςμευμζνθ από τισ 
όποιεσ προτάςεισ τθσ πρϊτθσ»61, τότε δεν κα χρειαηόταν μια τόςο πολφπλοκθ διαδικαςία. 
Ωςτόςο, θ απόφαςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ, κατά το άρκρο 110 § 2 υντ., αποτελεί ςυνκικθ sine 
qua non για τθ ςυνζχιςθ και ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ ανακεϊρθςθσ και οριοκετεί 
ταυτοχρόνωσ τθν ζκταςθ του ανακεωρθτικοφ ζργου τθσ δεφτερθσ Βουλισ, ζτςι ϊςτε να 
δικαιολογείται θ πρόνοια του ςυνταγματικοφ νομοκζτθ για τισ δφο ψθφοφορίεσ62. Όςον αφορά 
το ςφςτθμα των δφο διαδοχικϊν Βουλϊν, όπωσ ξζρουμε (βλ. I. 3), δεν ζχει ωσ αναγκαίο 
γνϊριςμά του τθ ςφμπτωςθ βουλιςεων των δφο Βουλϊν ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ 
ανακεϊρθςθσ. 

7. Τπζρ τθσ «νζασ» ερμθνείασ του άρκρου 110 §§ 2-4 υντ. προβάλλεται και ζνα «επιχείρθμα 
ςκοπιμότθτασ»: ότι θ δζςμευςθ τθσ δεφτερθσ Βουλισ από τισ κατευκφνςεισ τθσ πρϊτθσ, 
διευκολφνει τισ ανακεωρθτικζσ πρωτοβουλίεσ, ενϊ αντικζτωσ, θ αποδζςμευςι τθσ αποτελεί 
αναςταλτικό παράγοντα γι’ αυτζσ. Και τοφτο διότι θ «ζντονθ ζμφαςθ που ζχει δοκεί ςτισ 
εξουςίεσ τθσ δεφτερθσ Βουλισ να αναςκευάηει τα πάντα, κα αποκαρρφνει κάκε μελλοντικι 
Βουλι να ξεκινιςει διαδικαςία ανακεωριςεωσ *εκτόσ εάν+… θ κοινοβουλευτικι πλειοψθφία, 
που είχε τθ ςχετικι πρωτοβουλία, κα κεωρεί βεβαία τθν εκλογικι τθσ νίκθ και ςτισ προςεχείσ 
εκλογζσ»63. Αν ίςχυε θ υπόκεςθ αυτι, δεν κα είχε αςκθκεί υπό το ιςχφον φνταγμα άλλθ 

                                                                                                                                                                                                     
Δθμοκρατίασ (β. Χ. Ανκόπουλου, Προεδρικι εκλογι και ςυνταγματικι ορκότθτα, ςε: Ιφ. Καμτςίδου και άλλοι, Θ διαδικαςία εκλογισ Προζδρου τθσ 

Δθμοκρατίασ και οι ερμθνευτικζσ τθσ αμφιλογίεσ, Ακινα - Κεςςαλονίκθ 2010, ς. 124), όπωσ και το άρκρο 101Α § 2 υντ. επιδιϊκει αλλά δεν μπορεί να 

επιβάλει τθ ςυνεργαςία των πολιτικϊν δυνάμεων για τθ ςυναινετικι επιλογι των μελϊν των Ανεξάρτθτων αρχϊν (βλ. Χ. Ανκόπουλου, φνταγμα, 

τθλεόραςθ και πλουραλιςμόσ, ΔτΑ, 71/2017, ς. 119 - 120), χωρίσ να υπάρχει οφτε ευκεία οφτε εκ πλαγίου παράβαςθ του υντάγματοσ ςε περίπτωςθ μθ 

επίτευξθσ ςυμφωνίασ (Χ. Ανκόπουλου, ό.π., ς. 120). Αντιςτοίχωσ, το άρκρο 110 § 3 υντ. επιδιϊκει με τον κεςμό των παρεμβαλλόμενων βουλευτικϊν 

εκλογϊν, να καταςτιςει το εκλογικό ςϊμα αποφαςιςτικό παράγοντα τθσ ανακεωρθτικισ διαδικαςίασ. Πρβλ. Α. Μανιτάκθ, Θ λθςμονθμζνθ και άγνωςτθ 

ανακεϊρθςθ, ςε: Ελευκεροτυπία, 27.3.2000. Ακόμα λοιπόν κι αν «το εκλογικό ςϊμα δεν ψθφίηει με κριτιριο τισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ των 

κομμάτων για τθν ανακεϊρθςθ» (ζτςι ο Ξ. Κοντιάδθσ, Πϊσ γράφεται το φνταγμα, Ακινα 2018, ς. 135), ςτο άρκρο 110 § 3 υντ. υπολαμβάνεται ότι 

ψθφίηει με βάςθ και το κριτιριο αυτό. 

 
59 Βλ. Φ. πυρόπουλου, υνταγματικό Δίκαιο, Ακινα - Κεςςαλονίκθ 2018, ς. 95. 

 
60 Βλ. Κ. Μπακογιάννθ, Θ ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ, ό.π., ς. 7. 

 
61 Βλ. Π. Παραρά, Οι περιωριςμζνεσ εξουςίεσ, ό.π., ς. 449. 

 
62 Βλ. Κ. Μπακογιάννθ, Θ ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ, ό.π., ς. 10. 

 
63 Βλ. Π. Παραρά, Οι περιωριςμζνεσ εξουςίεσ, ό.π., ς. 454. 



ανακεωρθτικι πρωτοβουλία πλθν εκείνθσ του 1985. Πράγματι, τότε υπιρχε μια θγεμονικι 
πολιτικι δφναμθ (το ΠΑΟΚ), που είχε εξαςφαλίςει, με τθ ςυνδρομι ενόσ μικρότερου αλλά 
ιςχυροφ εκείνθ τθν εποχι κόμματοσ (του ΚΚΕ), τθν πλειοψθφία 180 βουλευτϊν ςτθν πρϊτθ 
Βουλι, και προςδοκοφςε βάςιμα ότι κα κζρδιηε και τθν απόλυτθ πλειοψθφία ςτθν επόμενθ 
Βουλι, όπωσ και ζγινε64. Αλλά όπωσ ζδειξε θ κατοπινι εμπειρία, είναι πολιτικά δυνατι θ 
ανάλθψθ ανακεωρθτικϊν πρωτοβουλιϊν και χωρίσ τθ ςυνκικθ αυτιν, για παράδειγμα, όταν 
υπάρχει ευρεία ςυναίνεςθ και καλόπιςτθ ςυνεργαςία μεταξφ των δφο μεγάλων κομμάτων (τότε 
του ΠΑΟΚ και τθσ ΝΔ), όπωσ ςυνζβθ ςτθν ανακεϊρθςθ 1995-200165, ι όταν προςδίδεται ςτο 
ανακεωρθτικό εγχείρθμα ζντονθ ιδεολογικο-πολιτικι φόρτιςθ, ςτοιχείο που χαρακτθρίηει τθν 
ανακεωρθτικι πρωτοβουλία του ΤΡΛΗΑ το 201866. 

ε κάκε περίπτωςθ, το «επιχείρθμα ςκοπιμότθτασ» μπορεί άνετα να αντιςτραφεί κατά τθσ 
«νζασ» ερμθνείασ. Διότι, αν θ δεφτερθ Βουλι δεςμευόταν από τισ κατευκφνςεισ τθσ πρϊτθσ, κα 
ιταν ςίγουρα πιο εφκολθ, ωσ λιγότερο ριψοκίνδυνθ, θ ανάλθψθ ανακεωρθτικϊν 
πρωτοβουλιϊν, αλλά κα γινόταν πιο δφςκολθ θ πραγματοποίθςθ τθσ ανακεϊρθςθσ, ςτθν 
περίπτωςθ μεταβολισ του ςυςχετιςμοφ των πολιτικο-κοινοβουλευτικϊν δυνάμεων ςτθ δεφτερθ 
Βουλι. Ζτςι αν θ ανακεωρθτικι απόφαςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ εξζφραηε τισ επικυμίεσ μόνο τθσ 
κοινοβουλευτικισ πλειοψθφίασ, θ νζα κοινοβουλευτικι πλειοψθφία ςτθ δεφτερθ Βουλι, δεν 
κα είχε κανζνα λόγο να προβεί ςτθν ανακεϊρθςθ, αφοφ δεν κα μποροφςε να κινθκεί ζξω από 
ζνα ςυγκεκριμζνο και ιδθ δεδομζνο πλαίςιο προςανατολιςμοφ ι ενδεχομζνωσ και από το 
κείμενο των νζων διατάξεων, αν υπιρχε τζτοιο. τθν περίπτωςθ αυτιν, το πικανότερο κα ιταν 
να απορριφκεί θ ανακεϊρθςθ όλων των διατάξεων που περιλαμβάνονται ςτθν ανακεωρθτικι 
πρόταςθ67, ϊςτε να μθν τφχει εφαρμογισ ο χρονικόσ περιοριςμόσ του άρκρου 110 § 6 υντ.68 

                                                                                                                                                                                                     
 
64 Σο ΠΑΟΚ κζρδιςε τισ εκλογζσ του 1981 με 48,06 % και 172 ζδρεσ και τισ εκλογζσ του 1985 με 45,82 % και 161 ζδρεσ. Για τισ εκλογζσ του 1985 βλ. Γ. Μαυρι, 

Οι εκλογζσ του 1985. Σο απόγειο τθσ εκλογικισ-κοινωνικισ πόλωςθσ και θ πρϊιμθ ιττα του ελλθνικοφ νεοφιλελευκεριςμοφ, Εφθμερίδα των υντακτϊν, 

25.7.2014. Για τθν ανακεωρθτικι πρωτοβουλία του 1985 βλ. Κ. Μποτόπουλου, οςιαλιςτζσ και εξουςία. Ελλάδα, Γαλλία, Λςπανία ςτθ δεκαετία του ’80, με 

πρόλογο Ν. Αλιβιηάτου, Ακινα 1994, ς. 211 επ.. 

 
65 Οι εκλογζσ του 2000 κρίκθκαν με διαφορά μόλισ 72.400 ψιφων (ΠΑΟΚ 43,79 %, Νζα Δθμοκρατία, 42,74 %). Για τθν «ςυνταγματικι ςυμφωνία» που 

οδιγθςε ςτθν ανακεϊρθςθ του 2001 βλ. Ευ. Βενιηζλου, Σα ανακεωρθτικό κεκτθμζνο, Ακινα - Κομοτθνι 2000, ς. 37 επ.. 

 
66 Βλ. χαρακτθριςτικά τθν τοποκζτθςθ του γενικοφ ειςθγθτι τθσ πλειοψθφίασ Γ. Κατροφγκαλου, ςτθν εναρκτιρια ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Ανακεϊρθςθσ 

του υντάγματοσ, 14.11.2018, ςτθν οποία θ ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ χαρακτθρίηεται ωσ «πεδίο μάχθσ» ενϊ το ςτίγμα τθσ ανακεωρθτικισ 

πρωτοβουλίασ του ΤΡΛΗΑ εντοπίηεται ςτθν «εμβάκυνςθ τθσ δθμοκρατίασ και ανάςχεςθ του νεοφιλελευκεριςμοφ» και ςτθν «υπζρβαςθ του παλαιοφ 

πολιτικοφ ςυςτιματοσ» (βλ. και το κείμενό του, Σα διλιμματα τθσ ςυνταγματικισ ανακεϊρθςθσ, ςε: <katrougalos.gr>, 18.12.2018). 

 
67 Σο άρκρο 110 § 3 υντ. και ιδίωσ το άρκρο 119 § 8 του ΚτΒ το οποίο υποχρεϊνει τον Πρόεδρο τθσ Βουλισ να ςυςτιςει Επιτροπι Ανακεϊρθςθσ για τθν 

επεξεργαςία του περιεχομζνου των ανακεωρθτζων διατάξεων, δεν φαίνεται να αφινουν περικϊρια για ςιωπθρι απόρριψθ τθσ ανακεωρθτικισ απόφαςθσ, 

με τθν παρζλευςθ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ που τάςςει το άρκρο 110 § 3 υντ., δθλαδι εντόσ τθσ πρϊτθσ ςυνόδου τθσ δεφτερθσ Βουλισ. Μάλιςτα, εν όψει 

του άρκρου 119 § 8 ΚτΒ, θ αρνθτικι ψιφοσ τθσ δεφτερθσ Βουλισ κα πρζπει να αφορά μία προσ μία κάκε ανακεωρθτζα διάταξθ. Τπό το άρκρο 108 του 

υντάγματοσ του 1952, είχε υποςτθριχκεί θ γνϊμθ ότι είναι επιτρεπτι και θ ςιωπθρι απόρριψθ (βλ. Κ. Γεωργόπουλου, Θ πράξισ περί ανακεωριςεωσ, ό.π., ς. 

229 υποςθμ. 29), με τθν οποία διαφϊνθςε ζντονα ο Η. Κυριακόπουλοσ, Θ ανακεϊρθςισ, ό.π., ς. 57 - 58, υποςθμ. 53, ακολουκοφμενοσ και από τον Αρ. 

Μάνεςθ, Θ ανακεϊρθςισ, ό.π., ς. 152, υποςθμ. 26. 

 
68 Αντίκετα, θ αποδοχι τθσ ανακεϊρθςθσ ζςτω και μίασ διάταξθσ, ενεργοποιεί τον χρονικό περιοριςμό του άρκρου 110 § 6 υντ., αφοφ ςτθν περίπτωςθ αυτιν 

υπάρχει «περάτωςθ» τθσ ανακεϊρθςθσ. Μου φαίνεται παρακινδυνευμζνθ θ άποψθ του Π. Παραρά ότι ο χρονικόσ περιοριςμόσ του άρκρου 110 § 6 υντ. 

αφορά μόνο τισ διατάξεισ που ανακεωρικθκαν και όχι εκείνεσ που υπιρχαν ςτθν ανακεωρθτικι πρόταςθ αλλά δεν ανακεωρικθκαν ι δεν περιλαμβάνονταν 

ςτθν ανακεωρθτικι πρόταςθ, άποψθ μάλιςτα τθν οποία ο ίδιοσ ςυςχετίηει με τθ βαςικι του κζςθ ότι θ δεφτερθ Βουλι δεςμεφεται από τισ ουςιαςτικζσ 

κατευκφνςεισ τθσ πρϊτθσ για τον τρόπο ανακεϊρθςθσ των διατάξεων που περιλαμβάνονται ςτθν ανακεωρθτικι πρόταςθ (βλ. τον ςυνδυαςμό των δφο αυτϊν 

κζςεων ςτο κείμενο του ςυγγραφζα, Δυνατι θ ταχφτερθ ανακεϊρθςθ του άρκρου 16, Κακθμερινι, 29.12.2018 και ςε: <www.constitutionalism.gr>). 

 



προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ κίνθςθ νζασ διαδικαςίασ ανακεϊρθςθσ με άγνωςτθ βζβαια 
προοπτικι, αφοφ κα πρζπει να μεςολαβιςουν ξανά εκλογζσ κλπ. 

8. Προβάλλεται επίςθσ, ωσ επιχείρθμα κατά τθσ παραδοςιακισ ερμθνείασ, ότι αυτι οδθγεί ςε 
«ανορκολογικά» νομικά αποτελζςματα69. 

Κατά τθν άποψθ αυτιν, «θ αντίλθψθ ςφμφωνα με τθν οποία το περιεχόμενο τθσ ανακεϊρθςθσ 
κακορίηεται ελεφκερα από τθ δεφτερθ Βουλι, αναπαράγει μια πρόςλθψθ τθσ ανακεωρθτικισ 
διαδικαςίασ ωσ πολιτικοφ ςτοιχιματοσ που προωκεί ανορκολογικζσ και ανειλικρινείσ 
ςυμπεριφορζσ: από τθ μία, ηθτεί από τουσ πολιτικοφσ φορείσ να ψθφίςουν ςτθν πρϊτθ Βουλι 
μια πρόταςθ ανακεϊρθςθσ, ενϊ δεν είναι ςίγουροι ότι ςτθν επόμενθ Βουλι κα ζχουν 
κοινοβουλευτικι δφναμθ να ςυγκακορίςουν το περιεχόμενο αυτισ τθσ ανακεϊρθςθσ· από τθν 
άλλθ, δίνει κίνθτρο ςε πολιτικοφσ φορείσ που υπολογίηουν ότι κα αποκτιςουν τθ ςχετικι δφναμθ, 
να υφαρπάξουν τθ ςυναίνεςθ άλλων πολιτικϊν φορζων ςτθν πρϊτθ Βουλι, ςτοχεφοντασ να 
κακορίςουν μόνοι τουσ το περιεχόμενο τθσ ανακεϊρθςθσ ςτθν επόμενθ»70. Εάν, όμωσ, μια 
πολιτικι δφναμθ φοβάται ότι κα θττθκεί ςτισ ενδιάμεςεσ εκλογζσ και μάλιςτα ςε τζτοια ζκταςθ 
ϊςτε να μθν μπορεί να επθρεάςει τθν ζκβαςθ τθσ ανακεϊρθςθσ, δεν ζχει κανζνα λόγο προφανϊσ 
να ανοίξει τθ διαδικαςία τθσ ανακεϊρθςθσ71, εκτόσ εάν κεωρεί ότι θ ανακεϊρθςθ είναι κεςμικά 
εντελϊσ απαραίτθτθ, οπότε κα αναηθτιςει και τθ ςυναίνεςθ των άλλων πολιτικϊν δυνάμεων, ι 
εκτόσ εάν κζλει απλϊσ να χρθςιμοποιιςει τθν ανακεϊρθςθ ωσ «προεκλογικό επιχείρθμα», χωρίσ 
ςτθν πραγματικότθτα να ενδιαφζρεται γι’ αυτιν, οπότε κα χρειαςκεί αναγκαςτικά τθ ςυνδρομι 
τθσ «νζασ» ερμθνείασ, για να μθν πραγματοποιθκεί θ ανακεϊρθςθ προσ τθν αντίκετθ 
κατεφκυνςθ από αυτιν που κα επικυμοφςε, αν μποροφςε θ ίδια να τθν αποφαςίςει ςτθ δεφτερθ 
Βουλι. Ενϊ αν μια πολιτικι δφναμθ κζλει να αξιοποιιςει επιτθδείωσ τθν παραδοςιακι ερμθνεία 
του άρκρου 110 §§ 2-4 υντ. με ςκοπό να πάρει «λευκι επιταγι» ςτθν επόμενθ Βουλι, όπου 
προςδοκά ότι κα ζχει τον ζλεγχο τθσ ανακεϊρθςθσ, θ πρόκεςθ αυτι μπορεί να εμποδιςκεί αν 
κατά τθν ψθφοφορία ςτθν πρϊτθ Βουλι οι προτάςεισ για τθν ανακεϊρθςθ του ίδιου άρκρου με 
διαφορετικό ςκεπτικό τίκενται ςε ξεχωριςτζσ ψθφοφορίεσ72.  

Τπάρχει βζβαια μία οριακι περίπτωςθ –αλλά μόνο μία– κατά τθν οποία το άρκρο 110 §§ 2-4 
υντ. μπορεί να παραγάγει ζναν «ανορκολογικό» κανόνα: εάν ζχει προτακεί θ ανακεϊρθςθ 
μιασ διάταξθσ με τθν ψιφο 180 ι περιςςοτζρων βουλευτϊν και με πολιτικι ςυμφωνία ωσ προσ 
τθν κατεφκυνςθ τθσ μεταβολισ, και ζρκει ςτθν επόμενθ Βουλι μια πλειοψθφία 151 βουλευτϊν 
ι και περιςςότερων που δεν φτάνουν όμωσ τουσ 180, που κα ανατρζψει πλιρωσ τθν 
κατεφκυνςθ προσ τθν οποία είχε ςυμφωνθκεί ςτθν πρϊτθ Βουλι να κινθκεί θ ανακεϊρθςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ73. 

                                                           
69 Βλ. Κ. Γιαννακόπουλου, Θ δυνατότθτα δζςμευςθσ τθσ Ανακεωρθτικισ Βουλισ από τισ ουςιαςτικζσ κατευκφνςεισ τθσ προτείνουςασ Βουλισ, ςε: 

<www.constitutionalism.gr>, κακϊσ και του ιδίου, Θ ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ δεν είναι ζνα πολιτικό ςτοίχθμα, Εφθμερίδα των υντακτϊν, 2.1.2019. Ο Ξ. 

Κοντιάδθσ, Σο ανορκολογικό μασ φνταγμα, Ακινα 2015, ς. 150 επ. κάνει λόγο για «ανορκολογικι διαρρφκμιςθ τθσ ανακεωρθτικισ διαδικαςίασ», θ οποία 

όμωσ μπορεί να διορκωκεί μόνο με ανακεϊρθςθ του άρκρου 110 §§ 2-4 υντ.. 

 
70 Βλ. Κ. Γιαννακόπουλου, Θ ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ δεν είναι ζνα πολιτικό ςτοίχθμα, ό.π.. 

 
71 Βλ. Χ. Ανκόπουλου, Οι πολιτικζσ προχποκζςεισ τθσ ανακεϊρθςθσ, Ζκνοσ, 12.10.2016 και ςε: <www.constitutionalism.gr>. 

 
72 Βλ. . Κοςμίδθ, Μία «αχρείαςτθ» υνταγματικι Ανακεϊρθςθ, Ακινα - Κομοτθνι 2007, ς. 109 - 110. 

 
73 Κατά τουσ X. Contiades και I. Tassopoulos, Constitutional change in Greece, ςε: X. Contiades (επιμ.), Engineering Constitutional Change, ό.π., ς. 162, το 

ενδεχόμενο αυτό αποτελεί «The most alarming feature» του ιςχφοντοσ ανακεωρθτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν Ελλάδα. 



Κεωρθτικά, το άρκρο 110 §§ 2-4 υντ. δεν εμποδίηει ακόμθ και μια τζτοια εξζλιξθ. Αυτό δεν 
ςθμαίνει όμωσ ότι επιδζχεται μία διορκωτικι ερμθνεία που κα διαφοροποιεί τθν εφαρμογι του, 
ζςτω μόνον ςτθν περίπτωςθ αυτιν, ϊςτε θ δεφτερθ Βουλι να δεςμεφεται τυπικά από τθν 
ουςιαςτικι κατεφκυνςθ τθσ πρϊτθσ. τθν περίπτωςθ αυτιν, θ μθ εξάντλθςθ των ορίων τθσ 
ανακεωρθτικισ αρμοδιότθτασ τθσ δεφτερθσ Βουλισ, αποτελεί μία εκδιλωςθ εφλογου 
αυτοπεριοριςμοφ τθσ, ζναν κανόνα «ςυνταγματικισ ορκότθτασ» (correttezza costituzionale), που 
εμπεδϊνει το fair play ςτθ ςυνταγματικι ηωι, και για τον λόγο αυτόν πρζπει να τθρείται, ζςτω και 
εάν δεν είναι νομικά υποχρεωτικόσ74. Σο γεγονόσ ότι ο κανόνασ αυτόσ δεν μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ωσ κεμζλιο νομικϊν ςυνεπειϊν, δεν μειϊνει τθν αποτελεςματικότθτά του, αφοφ 
ςε πολιτικό επίπεδο είναι πολφ δφςκολθ θ παραβίαςι του. 

9. Σο ηιτθμα τθσ ςχζςθσ μεταξφ των δφο Βουλϊν κατά το άρκρο 110 §§ 2-4 υντ. απαςχόλθςε 
και το ΑΕΔ, το οποίο ςτθν απόφαςι του υπ’ αρικ. 11 του 200375 δζχκθκε ότι, ςτο πλαίςιο του 
ελζγχου ςυνταγματικότθτασ τθσ ανακεϊρθςθσ, ερευνάται και το εάν υπιρξε από τθν 
Ανακεωρθτικι Βουλι υπζρβαςθ τθσ κατεφκυνςθσ, τθν οποία ζδωςε τυχόν προσ αυτιν θ πρϊτθ 
Βουλι, ςχετικά με τον τρόπο ανακεϊρθςθσ οριςμζνθσ διάταξθσ. Σο ηιτθμα αυτό ετζκθ με 
αφορμι ιςχυριςμό ενϊπιον του ΑΕΔ, δικάηοντοσ ωσ Εκλογοδικείου, ότι θ κακιζρωςθ του 
επαγγελματικοφ αςυμβιβάςτου των βουλευτϊν ςτο ανακεωρθμζνο άρκρο 57 του υντάγματοσ, 
υπερζβαινε το εφροσ τθσ εντολισ που είχε δϊςει θ Βουλι του 1996 προσ τθν Ηϋ Ανακεωρθτικι 
Βουλι, θ οποία περιοριηόταν ςτον επανακακοριςμό των αςυμβιβάςτων των βουλευτϊν με 
βάςθ τα ςφγχρονα δεδομζνα ωσ προσ τισ οικονομικζσ λειτουργίεσ του Κράτουσ76. τθν 
πραγματικότθτα καμία κατεφκυνςθ δεν είχε δϊςει θ Βουλι του 1996 ωσ προσ τον τρόπο 
ανακεϊρθςθσ του άρκρου 57 ι οποιαςδιποτε άλλθσ ανακεωρθτζασ διάταξθσ, αφοφ ςτθν 
ανακεωρθτικι τθσ απόφαςθ μνθμονεφονταν με αρικμθτικό απλϊσ προςδιοριςμό και μονάχα 
με τον τίτλο τουσ οι ανακεωρθτζεσ διατάξεισ77. Σο ΑΕΔ απζρριψε επί τθσ ουςίασ τον ςχετικό 
ιςχυριςμό, αφοφ δεν υπιρχε πράγματι κατεφκυνςθ για τθν μεταβολι του άρκρου 57 ςτθν 
ανακεωρθτικι απόφαςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ, ζκρινε όμωσ ότι ο ιςχυριςμόσ αυτόσ κα μποροφςε 
να κεμελιϊςει λόγο ακυρότθτασ του ανακεωρθμζνου άρκρου 57 υντ., εάν είχε δοκεί 

                                                                                                                                                                                                     
 
74 Για πολιτικζσ ςυμπεριφορζσ ςυνταγματικϊσ μθ ορκζσ αν και ςφμφωνεσ προσ τουσ κανόνεσ του ςυνταγματικοφ δικαίου είχε κάνει λόγο ο Santi Romano, ςτθ 

μελζτθ του Diritto e correttezza costituzionale, ςε: Rivista di Diritto Pubblico, 1909, ς. 485 - 501. Ωσ προσ τθν ζννοια τθσ «ςυνταγματικισ ορκότθτασ» και τθ 

διάκριςι τθσ από άλλεσ ςυναφείσ ζννοιεσ, κακϊσ και τθ ςχζςθ των κανόνων «ςυνταγματικισ ορκότθτασ» με τουσ νομικοφσ κανόνεσ βλ. Χ. Ανκόπουλου, 

Προεδρικι εκλογι και ςυνταγματικι ορκότθτα, ό.π., ς. 105 - 116. 

 
75 Βλ. τθν απόφαςθ αυτι ςε: ΔτΑ, 42/2009, ς. 553 επ.. 

 
76 Για τθ ςχετικι ςυηιτθςθ ςτθ Βουλι του 1996 βλ. Γ. ωτθρζλθ, Κωλφματα εκλογιμότθτασ και αςυμβίβαςτα βουλευτϊν, Ακινα - Κεςςαλονίκθ 2006, ς. 52 - 

55. Σο ηιτθμα τθσ διάςταςθσ μεταξφ τθσ ανακεωρθτικισ εντολισ τθσ Βουλισ του 1996 και του νζου άρκρου 57 υντ. είχε τεκεί ιδθ από τον Ν. Αλιβιηάτο, 

Πατερναλιςμόσ ι αυτοζλεγχοσ, ΣΑ ΝΕΑ, 3 - 4.3.2001. 

 
77 Πρβλ. Α. Ράικου, Ο ζλεγχοσ του κφρουσ των βουλευτικϊν εκλογϊν τθσ 9θσ Απριλίου 2000, Ακινα - Κομοτθνι 2003, ς. 254 επ., ςφμφωνα με τον οποίο 

όμωσ, το γεγονόσ αυτό, δθλαδι θ μθ ενςωμάτωςθ τθσ αιτιολογίασ τθσ ανακεϊρθςθσ των ςυγκεκριμζνων διατάξεων, ςτθν ανακεωρθτικι απόφαςθ τθσ 

Βουλισ του 1996, κακιςτά πλθμμελι από ςυνταγματικι άποψθ τθν απόφαςθ αυτι ςτο ςφνολό τθσ. Κατά τον Ράικο (ό.π., ς. 256), θ υποχρζωςθ 

ενςωμάτωςθσ τθσ αιτιολογίασ ςτθν ανακεωρθτικι απόφαςθ τθσ πρϊτθσ Βουλισ προκφπτει από τθν αναφορά ςτο άρκρο 110 § 2 υντ. ςτθ  «διαπίςτωςθ 

τθσ ανάγκθσ τθσ ανακεϊρθςθσ» (βλ. για μία αντίκρουςθ τθσ εκδοχισ αυτισ, παραπάνω, II.3 και II.4). Πάντωσ ο Ράικοσ αποκροφει τελικά τθ δυνατότθτα 

δικαςτικισ ακφρωςθσ τθσ ςυνταγματικισ ανακεϊρθςθσ εξ αυτοφ του λόγου και προτείνει τον ζλεγχο τθσ ςφμπτωςθσ τ θσ βοφλθςθσ των δφο Βουλϊν με 

βάςθ τθν ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ Ανακεϊρθςθσ τθσ πρϊτθσ Βουλισ και τθ ςυηιτθςθ ςτθν Ολομζλειά τθσ (ό.π., ς. 258). Όπωσ είδαμε όμωσ (βλ. παρ απάνω, 

II.4), το πρϊτο ςτάδιο τθσ ανακεωρθτικισ διαδικαςίασ δεν είναι ενιαίο.  

 



ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ για τον τρόπο ανακεϊρθςισ του και αυτι δεν είχε τθρθκεί από τθν 
Ανακεωρθτικι Βουλι. Ωςτόςο, θ ςυγκεκριμζνθ δικαςτικι κρίςθ, που περιλαμβάνεται ςτθ 
ςκζψθ 6 τθσ απόφαςθσ αυτισ, δεν επικαλείται κανζνα ερμθνευτικό επιχείρθμα που να τθ 
δικαιολογεί78. Ζτςι παραμζνει άγνωςτο ςτον αναγνϊςτθ τθσ απόφαςθσ, ςε ποια ακριβϊσ 
διάταξθ του άρκρου 110 §§ 2-4 υντ. ςτθρίηει το Δικαςτιριο τθν κρίςθ του αυτι, ςτο άρκρο 110 
§ 2 υντ., ςτο άρκρο 110 §§ 3-4 υντ. ι εν γζνει ςτο «πνεφμα» του άρκρου 110 §§ 2-4 υντ., αν 
υπάρχουν ςτοιχεία από τθν ιςτορία ι τθ γζνεςθ του άρκρου αυτοφ που δικαιολογοφν τθν κρίςθ 
του Δικαςτθρίου, πϊσ δικαιολογεί το Δικαςτιριο τθν απόκλιςι του από τθν κρατοφςα γνϊμθ 
ςτθ κεωρία για το νόθμα του άρκρου 110 §§ 2-4 υντ., εάν βζβαια του ιταν γνωςτι, ποια είναι 
τελικά θ μζκοδοσ ερμθνείασ του Δικαςτθρίου και γιατί επιλζγεται αυτι και όχι άλλθ, δθλαδι 
όλα αυτά ι και άλλα ακόμα, τα οποία κα περίμενε κανείσ, αναλόγωσ του μεγζκουσ του 
ςυγκεκριμζνου νομικοφ προβλιματοσ, του ιςτορικοφ και κεωρθτικοφ του βάκουσ, και τθσ 
πολιτικισ του ςθμαςίασ, να περιλαμβάνονται ςε μια τόςο ρθξικζλευκθ δικαςτικι κρίςθ. Σο 
«οφτω ζδοξε τω δικαςτθρίω» δεν αποτελεί όμωσ μζκοδο ςυνταγματικισ ερμθνείασ79, πολφ 
περιςςότερο όταν οδθγεί ςτθ δθμιουργία ενόσ νζου ςυνταγματικοφ κανόνα, που βρίςκεται 
επζκεινα του ςυνταγματικοφ κειμζνου και τον οποίο δεν είχε καν ςτον νου του ο ςυνταγματικόσ 
νομοκζτθσ του 1975. 

                                                           
78 Για μία εκλογίκευςθ ex post τθσ απόφαςθσ αυτισ βλ. Κ. Γιαννακόπουλου, Θ δυνατότθτα δζςμευςθσ τθσ Ανακεωρθτικισ Βουλισ, ό.π.. 

 
79 Θ υποχρζωςθ ειδικισ και εμπεριςτατωμζνθσ αιτιολογίασ των δικαςτικϊν αποφάςεων (άρκρο 93 § 3 υντ.) επαυξάνεται κατά τθν άςκθςθ του δικαςτικοφ 

ελζγχου ςυνταγματικότθτασ (άρκρο 93 § 4 υντ.) αφοφ ςτθν περίπτωςθ αυτιν «ο κακοριςμόσ των ςυνταγματικϊν εννοιϊν περιζρχεται εν πολλοίσ ςτα χζρια 

του δικαςτι» (βλ. Δ. Σςάτςου, υνταγματικό Δίκαιο, Σόμοσ Βϋ, ό.π., ς. 496). Πρβλ. και Γ. Καςιμάτθ, Από τθ κεωρία ςτθν πράξθ. Ο δφςβατοσ δρόμοσ και οι 

περιπλανιςεισ τθσ δικαςτικισ ςκζψθσ, ςε: Σόμοσ Σιμθτικόσ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, 75 χρόνια, Ακινα - Κεςςαλονίκθ, ιδίωσ ς. 34 επ.. 

 


