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AναΘεcδρηoη τoυ Συvr&γματoζ απ6 μια Boυλ.{-

TzoΤΛΙΑΣ ΗΛΙoΠoΤΛoΥ-ΣTPΑΙTΑ
Kαθηy{τριαg Συvrαyμαπκoιi Δικα(oυ

Η αναθεc5ρηoη τoυ Συντdγματog 6xει κατααrε( τα τελευτα(α 1ρ6νια oτη
xcilρα μαq 6vα oxεδ6ν μ6νιμo πoλιτκ6, αλλd και επιοημoνικ6 θ6μα oυζτj-
ησηq. Η αναΘειi;ρηαη τoυ Συvr&yματoe { μdλλoν oρθ6τερα η συζiηση
yια ην αναΘεcilρηση τoυ Συντdyματoq φα(νεται πλ€oν vα θεcυρε(ται 6π
απoτελε[ παv&κεια για ην επλυoη 6λc,:ν τι^:ν δεινcδv αυτoιi τoυ τ6πoυ. Η
Koινoβoυλευτικj Eπιτρoπli yια ην Αναθεcilρηη τoυ Συντdyματog βρioκε-
ται π&λι επ( το Ξρyoν' Εiναι 6μc^:g yναlo-r6 6π και η παρotloα Boυλlj δεν
μπoρε( με βdoη τιe ιo1rloυoεq αυνταyμαπκ6q ρυΘμ(oειg να oλoκληρciloει τo
€ργo αυτ6. oι μακρ6q oυζητl1oειg και κoμματικ€g διαμd1εg, αλλιi και oι
εoαrκoμμαπκdg αι"ππαλ6ητε9 θα απαo1oλljooυν εκ ν6oυ και ην επ6μεη
Boυλi, 6π<υq δε ε(vαι φυoικ6 με d1rvωοτo και αβ6βαιo τo απoτελεoμα.

Η πoλιiπλoκη και μακρdq διdρκειαg διαδικαo(α αναθεcilρηoηg τoυ Συ-
ντdyματog πoυ καΘιεριilvεται κατd β&ση oε 6λα τα απ6 τo 1864 και μ61ρι
oljμερα loxιiααντα ελληνικ& Συντdγματα, τoυ ιo1.ιioντog oυμπεριλαμβανο-
μ6νoυ, η oπolα απαιτε[ μεταξιi dλλα:ν και η o6μπραξη διio Bουλcbν, αντα-
πoκρfuoνταν ενδεχoμ€v.Jq oε αvξκεq παλαι6τερων επo;1<bν, oιjμερα 6μcοq
απoτελεi αvαoταλnκ6 παρdyoντα oην oμαλτ] αυvταγμαπκ{ εξ€λιξη' o
αρy6q ρυθμ6q και η δυακαμιp(α πoυ 1αρακηρ[ζoυν ην ιo1ιioυoα διαδr
καo(α αναθεci>ρησηq αφεν69 απoτελotiν τρo1oπ6δη oην oμαλ{ συνταYμα_

' Σημεaωση ηζ Συιτακππjg Eπιτρoπfq: To αρΘρo ηg καθηlr]τριαg ηq Noμικig Σxo-
λιig τoυ Πανεπιo-ημ(oυ ΑΘην<ilv κ. Tζoιiλιαg Ηλιoπo6λoυ-Στρα1γα με ττλo <ΑvαΘεo:-
ρηoη τoυ Συvτιiyματog απ6 μ(α Boυλt], δημooιεr1θηκε yια τρcδη φoρ&, με αφι6ρο:oη
ση μημη τoυ αειμνrjo-τoυ καΘη.yητι] ηq Noμικliq Σxoλrjq Γι&ν1/η Avαστ6πoυλoυ, σε
διio αυν61ειε9 αcα φι1λλα ηg 16ηc και ηζ 23ηζ Noεμβρioυ 1997 τηq εφημερ(δαg .ΑΓΙo-
ΓETMΑTΙNΗ TΙΙΣ KTPIΑKΙ{Σ,. Αv και αvαφ6ρεται αην αναΘε<oρηoη τoυ 2001, κρi-
Θηκε oκ6πιμo να αvαδημooιευΘε( oτo τε01oq πoυ αφoρd ην επικεiμεη αvαΘεcδρηoη,
μετ& ηv επιατoλri τoυ κ. Ιcodvιη Bαρβιτoιcbη πoυ δημooιειiεται αη oελiδα 1054 τoυ
παρ6ντo9 τειi1oυg.
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τικi αvτιμετc5πιση συγχρ6νων πρoβλημdτG)ν πoυ απασχoλoιiν ην ελληνι-
κlj αυνταγματικlj τdξη και αφετερoυ δεν εiναι δυνατ6v να oυvτελ6ooυν
αην επλυαη ooβαρcilν αμφιoβηπjoεα:ν ωe πρoq ην oυνταγμαπκ6ητα
oριoμ€ν<oν Θεoμc5ν και oριαμ6νων νoμoθεπκcilν ρυθμioεcov. Kαι δεν ε(ναι
λ6oη vα αυμμεριoθε( κανε(g ην dπoιpη πoυ υπoαrηρi1Θηκε oη Θεωρ(α,

oriμφcιvα με ην oπo(α (ocοg τo κ6ρδo9 yια τo πoλ[τευμα απ6 η μακρo-
1ρ6νια ιoxli των συνταγμαπκci;ν καν6νrον, 6oτ<ο και 6xι απoλιiτcog επιτυ-

1ημ6νcον, να ε(ναι πoλ$ μεγαλιiτερo απ6 ηv επιτυx6αrερη τρoπoπoiηoιj
τoυg1.

H αro Σr1νταγμα πρoβλεπ6μεvη διαδικαo(α αvαθεcilρηoηg ε[ναι ενα ζτj-

ημα, τo oπo(o μ6xρι oljμερα δεv 61ει τεΘε[ παρ& μεμovωμ6να oε αμφιoβlj-

ηση και ιυg εκ τoι1τoυ δεν 61ει γ(νει ανπκεiμενo ευρε(αq πoλιπκjg τj επι-
αημoνικ{e oυζliηoηs.

Στo πoλιτικ6 πεδ[d εξαiρεaη απoτελε( η πρ6τααη τoυ ΠΑΣoK ηq
7.3.1985, η oπoiα πρo6βλεπε την περdτωoη ηg διαδικαoiαg αvαΘεcδρηoηe
αro πλα(oιo μιαq και μ6ηq Boυλlje και καταργoιioε τoν xρoνικ6 περιoρι-
oμ6 ηq παρ6δoυ πεvταετ(αq απ6 ηv πρoηyotμεη αvαΘεrbρηαη3. ΑΘικτεg
6φηvε πdvτωq η Πρ6ταoη τoυ ΠΑΣoK τ6αo τg αυξημενεg πλειoιpηφ(εg

πoυ απαιτoιiνται για ην αναθεcilρηση τoυ Συντdγματog 6αo και τoν κατd'-
λoγo τo:v μη αvαθεcoρτjoιμων διατ&ξεαrν. Eν τoι1τoιg η πρ6ταoη αυη ανα-
Θε6ρησηζ τoυ dρΘρoυ 110 Συντ. δεν oυζηηΘηκε απ6 η Boυλrj εξαιτ(αq

ηq απ6συρσηe 'ηg απ6 τo κ6μμα πoυ ην υπ6βαλε.
Σε επιozημovικι5 επiπεδo γeγoνtsμ6να και μ6νo αμφιoβητjΘηκε η oυ-

νταγμαπκli oκoπιμ6ητα μιαg τ6αo δυαλειτoυργoι1oαq διαδικαolαg ανα-
θεc5ρηoηq. Τπooηρixθηκε oυ1r<εκριμ6vα 6π δεν υπdρxει καν6vα oυιταγ-
μαπκ6 κc5λυμα για ην αναθεcilρηση των ταρ. 2, 3, 4 και 6 Σ. τoυ dρΘρoυ
110 Συντ. και πρoτdΘηκε να καΘιερrοΘε( η oλoκλfρaπη ηg διαδικαα[αe
αvαθεαlρηoηe oτo τλαioιo μιαg μ6νov Boυλlia, με πρ6βλειpη πιo αυξημ!-
vοsν πλειoιflηφιcf'v απ6 αυτ69 πoυ πρoβλ€πoνται ατjμερα yια πq διio ιιrηφo-

φoρ(εq, δηλαδτi τ6oo για ην απ6φαoη ηζ αvaYqζ αvαθεδρηaηg τoν Σν-

1, A. ΙτΑNΓEΛΙΙΣ, Oι oυvταγμαπκ6q ρυθμ(oειg τoυ 1986, "N€α Σιiνoρα" - Eκδoτικ6q
0ργανιoμ69 Λιβαη, ΑΘljvα, 1994, oελ. 236.

2. Bλ. πq κατ& καιρor1g τρoτdoειg αναΘεri>ρηoηg των διαφ6ρων κoμμ&τrov o-co Γ.

ΙΙΑΠΑΔΙ &ΙΓΡΙoT, Ι{ αvαΘε<bρηoη τoυ Συντdyματog, Eκδ6oειg uΑντ' N. Σ&κκoυλα,,
Αθrjvα-Koμoτηη, 1995.

3. Bλ. αvαλυτικα yια τηv Πρ6ταoη αυτι] τoυ ΠΑΣOK : Α. Pelκo:, Συvταγματικ6 Δ(-

καιo, Toμ. Α, Tεu1. B, 1990, oελ. 2,9, υπoo. 6i.
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ντayματoq και Tι'e υπ6 αvαθε6ρηση διατciξειg 6oo και για ηv ιpηφoφoρ(α
πoυ αφoρd τo περιεyι5μεvo των υπ6 αναΘεcilρηoη διαπiζεων. Πρoτ&Θηκε."φ9 

Υcι μεaoλαβεi μεταξi τοlv δio αυτalv ιy'ηφoφoριc5i lvα εiλoyo xρo-
vικιi διιioημd.

Π€ραv απ6 πg διio αυτ€g πρoεκτεΘε(oεg πρoτdoειg αvαθε<ilρηoηq τoυ
ιiρθρoυ 110 παρ' 2, 3, 4 και 6 Συντ' oιiτε τα κ6μματα ofτε και η επιαrr]μη5
αo1oλljθηκαν με ην ενδεx6μενη ανξκη τρoπoπo(ηoηg ηq διαε,"αoλi
αναθεc6ρηoηq τoυ Συντdyματog. H θεrυρ(α περιoρζεται κατ& *αv6.,rα αην
περιyραφtj ηe διαδικασιαq αναθεcδρηαηe και στα ερμηνευπκ& πρoβλτjμα-
τα πoυ παρoυσι&ζoυν oι διατιiξειg τωv παρ. 2-5 τoυ &ρθρoυ 110'Συντ.6,
καΘ<ilg επ[oηg και αrηv εξ6ταoη τcοv oυoιαoπκd>ν oρι.ν λuλΘ.,;rρηoηg τo,
Συντdγματog7.

or1τε ατo πλα(oιo ηq τρ€1oυααg συζiησηs yια ην αναΘειilρηoη τ€Θη-
κε, τoυλd;1ιαrorr μ€1ρι oljμερα, τo ζ{ημα ηs αvαθε6ρησηg τωv συvταγ-
ματικc5ν διατιiξεο:ν πoυ αφoρoι1ν η διαδικαoια αναΘεcilρηoηg8.

Παρ6λoν 6π ε(ναι αυτoν6ητo 6π τo Σriνταγμα δεν εiναι απλ6q v6μog
και 6τι- η διαδικαo[α τρoπoπo[ηoljg .o, or,cι,..[ μεγαλfτερη περ(oκειpη καi
αυξημ6νεq πλειoι|rηφ(εq, εv τoliτoιg δεν θα πρ€πει'να παρλyνcορ(ζεται τo
yεγoν6g 6π η o6γ1ρoνη δικαιoκραπκlj δημoκρατiα απαιτε( μεγαλιiτερη ε_

4. Bλ. Tz. Η^]oΠoΤΛoΤ-ΣΙPΑΙΓΑ, ΓΙαραηρ{oειg αην .Πρ6ταoη ηg N6αq Δημo'
κρατ[αg για ηv AvαθεC6ρηση τoυ Συvτ&yματoq,,, ΑΘiνα, 4.2.rΦs, j. s.

5. Bλ. εvδεικτικd A. MΑNΕΣH, Η oυιταyματικιj αναΘε<bρηoη τoυ 1986, Eκδ6oειg.Παραηρητ]eι Θεooαλoviκη, 1989, oελ. 135-142, o or,o(og 
''αι 

μεv Θε<oρεi 6τι η ανα-
Θεωρηoη τoυ 1986 υπr]ρξε '1διαζ6vτο:g περιoριoμενη,,, ,.π.ρ,αταα,ακ,j,,, ,,πεvιxρl] oε
κoιvωvικoπoλιτκd επιτεt5yματα" κ.λ., πληv 6μω9 o1oλιαζoιταg κριτικd τιg τρoπoπoιιi-
oειgτιoυ δεv πραyματoτoι{Θηκαν δεv κdvει καμ(α αvαφoριi ο_τιg ρυΘμ(oειg τoυ dρΘρoυ
110 Σητ.

6. Bλ. αrrτi πoΜωv E, BEΝ'IZEΛοΣ, Tα 6ρια ηq αvαθε6ρησηq τoυ Συwrιiyματog 1975,
Δ(καιo και Πoλιτικrj 10, Eκδ6oειg <Παραηρητr]eι Θεooαλovkη, 198a, oj.204 επ., μεκριτικι] παρoυoιαoη ηq αxετικιig βιβλιoyραφiαg.

7. Bλ. αvc( τoΜc5ν Δ. T:eτεo:, Συvιαyμαπκ6 Δiκαιo, τoμ. A,, 1985, oελ. 125-131.
8. 'Ετoι o μεv E. Bh.ΙzEΛoΣ, Fl oυvαιvετκrj αvαΘεcbρηoη, Eκδ6oειg uAιτ. N. Σdκ-

κoυλα,, Αθιjvα-Koμoηvιi, 1φ6, σελ. 19 επ., πρoβαfuoιταq oε μια Γεvικη Θεcilρηoη ηqΠp6ταoηg αναΘεωρηoηg τoυ ΠAΣoK αvαφ€ρεται κυρ(ωq σην εψιiηoη ηq αυξημε\ηq
πλειoι|ηφ(αq, o δε B. BoΛoTΔΑJG{:, Σxεδiαoμα yια μio ευρ.- καi'ρ,fικη ornταγματκη
αvαΘεcilρηoη, Eκδ6oειg ,ιAvτ. N. Σ&κκoυλα,, Aθιjvα-Κoμoηνrj 1Φ6, κ&vει μεv'μια q-
λoκληρalμενη πρ6ταση συιταyματικr]g αναΘεc5ρηoηg, oηv oπo[α 6μω9 δεv yfuεται
αναφoρd o-ιo dρΘρo 110 Σ.
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λαoπκ6ητα αrην αvαθεr5ρηoη ακ6μη και Θεμελιωδcilν απoφdoειoν' 6πcog

αυτ€g ηg oυvrακπκτjg εξoυo[αg.

Η ιo1rioυοα αjμερα διαδικαoiα, κατ& τo μ6τρo πoυ απαιτε( ην αli_

μπραξη διio Boυλcδν, oδηγε( oε μια υπ!ρμετρη δυοl6ραvoη ηζ αvαθεc6ρη-
'αηq. ι"ra 61ει, μεταξιi dλλ',r, .q απoτ6λεoμα vα επαφ[εται cτηv δικαoττ-

κιi εξoυoια και ην επιozτiμη η επλυoη oυνταγματικcilν _αμφιoβηηoεcoν'
6πωq 6λλωσrε και η για πρcilη φoρd oυνταγματικlj1 αξιoλ6ηoη και ανπ_

μετcilπιoη ν€ων, oιiγxρoναlν ooβαρ<bν πρoβλημ&τcον και 
_Θεoμr5ν' 

E(ναι επr

i]εβλημ6νo yvcoαιεe τ] ποoβλ6ιpιμεq oυνταγματικ69. αμφιoβηηoειg να επιλιi-

oνται απ6 τoν (διo τo oυντακτικ6 τj αναθεrορηπκ6 νoμoΘ6η, o oπo(og 61ει

η μεγ(oη δυναη δημoκραπκl] voμιμoπo(ηαη, κα] yα μη "μετακυλ[oνται"

αro δικααr4, πoλ$ δε oλιβτερo στoυq συνταYματoλ6γoυq'

Σ1επκ& με ενδε16μενε9 αμφιβoλ(εq για τo κατd π6ooν εiναι συνταγμα_

τι*,b| ε',,τρε',η η αναΘεc5ρηαη και αυτ<bν τ<':ν ιδ[cοv τcοv διατ&ξεcον τoυ

&ρΘρoυ 11b τoυ ισχ$oντoq Συντξματoq, πoυ ρυθμ[ζoυν ην αναΘεcilρηoη

τoυ'Συντdγματog, δεv ε[ναι δυνατ6ν vα αμφιoβηηΘε( πειαπκd, και δεν αμ-

φιoβηηθηκε παρd 6λcοg μεμoνο:μ6να αη Θεcoρ[α, 6π τo. &ρΘρo 110 Συιτ'

.r,.ρi'a, oπωoδτjπoτε ην αvαθεcΙlρηoη τoυλd1ιoτoν εκεiνcoν των συνταy-

ματi*<bν διατd'ξειoν πoυ αvαφ€ρoνται oτι διαδικααια αvαθεciιρηαηe' δηλα-

bτj τcον διατ&ξε<oν τoυ dρθρoυ 110 παρ. 2, 3,4 και 6 Συvτ'

H μεμoνroμεvα o_η Θεcορ(α υπoαrηρι1Θε(oα dπoιpη, o6μφωνα με ην
oπo(α' Θλ αvαιρor1oε αυτ6ν καΘεαυτ6ν τov αυoτηρ6 1αρακτliρα τoυ Συ-

ντdγματog και θα αυνιαrorioε καταoτρατι!μoη τoυ Συντdyματoq ακ6μη

"αι η τυx6r, αναΘεcirρηoη των διαδικααrικcbν ορiων πoυ Θ€τoυν oι παρd-

γρoφoι z:ο τoυ Φθρoυ rio l. _ με εξα(ρεoη επιμ6ρου9 ρυΘμ(oεclν τoυ δια-

Δ,"cxλ*"υ αυτoi πλ6yματog, oι oπofεg θα μπορoιioαν να τρoπoπoηΘoι1ν

{ vα αr"ακαταo'ιαθorlv, "εφ6ooν 6μa;g διαηρoιivrαι πdντο:g αλci:βητα τα

doμ,κ& 1αρα"ηριαrικd ηq αναθε<,:ρηπκτ]g διαδικαo(αg: 
-δηλαδf, 

η απo-

κλoαπκ'j αρμoεiοη.α ηe Boυλτje, πoυ απoφασ(ζει με_αυξημ€η πλειoιpη-

φ{α, η παρεβoλfi τoυ εκλoyικoi αcilματog και η ι1παρξη πρoΘεαμ[αq cSρr

μoυ xρ6νoυ'μεταξri δι1o αναΘεcoρljσεcoν"9 - δεν μπoρεi vα βρει καv€να €ρεr

9. 'Eτoι o E. BEΝ'ΙzEΛoΣ, MαΘf1ματα Συνταγμαπκo6 Δικα{oυ, Ι, Eκδ6σειζ <ΓΙαραηρη-

ηφ, Θεσσαλoνικη, 1991, oελ.64, o oπoiog 6μωq, oτo παρελθ6v, φαivεται 6τι δεv απ6κλειε

η iυνατ6ητα αναΘειbρηoηq και αυτrilν των μη αναΘειoρηoιμων κατli τo &ρΘρo 110 παρ'1

ελα6εων. ελ. orrμ'.lεκριμενα μα ην τελευταiα αυτ{ ιiπoψη E' BEΝηzΕΛoΣ' Tα 6ρια ηζ
*oerωρηoηg τoυ iυντηματoq 19?5, Δiκαιo και Πoλιπκ! 10, Eκδ6σειζ <Παραηρηηρ'
o"ooor'oαη, !984, aεχ' 228,6πoυ !πoσηρiζει 6τι".'τo ιiρΘρ' 110 "' θετει (oτην παρ'1)

κdπoια oυααoτικα 6ρια, πoυ, aΙyoυρα δεν φραζoυν τ7ν ιoτoρiα, την καλo{ν δμolq να κιταβd-
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σμα στo. Σιiνταyμα. 'o,τι {Θελε να καθιερcδoει coq μη αναΘεcoρτ]σΙμo o συ-
ντακπκ69 νoμoθdηg τo απαρiΘμηoε ρητ69 και περιoριαrικci,g <rη' ειaτα6η
ηq παραy_ρdφoυ 1 τoυ dρΘρoυ 110 Συvτ. Σ, αυτεg τιg μη αναθεωρτjoιμεq
διατdξειg δεv αυμπεριdλαβε και πg διατιiξειq πoυ ρυθμiζoυv την διαΔικαoiα
αναθεci>ρηoηe. Δεδoμενoυ δε 6π oι μη αναΘεcορfoιμεg διατdξεiq πρoβλ6πo_
νται cog_εξαfρεoη, η εξαQεoη αυπj Θα πρ6πει να ερμηνεriεται <rrεν<i. ofτε
εiναι dMcοατε δυνατ6ν vα εφευρεθεi τo oπoιooδτ]πoτε oυνταγματικ6 6ρει-

!F!, ci'οτ-9 να περιoριoΘε( ακ6μη περιoo6τερo, απ6 6oo 
',ρoβλ6r,..o, 

λo
dρθρo 110 παρ. 1 Συντ., η διαπλααπκτj εξoυolα τoυ μεMovπκoιi αναΘεα:-
ρητικoι5 voμoθ6η- Θα {ταν αυνταγματικcSq ανεπ(φεπτo να 1αρακηρ(ζε_ται (Ι)ζ καταστραΦyηση η αναθεc6ρηη αναθεωρτjαιμωv διατdξεcoν τoυ
Συντξματog και να επι1ειρε(ται κατ, αυτ6ν τoν τρ6πo μια 

.,απoλ(θα:oη,,

oριαμ€νcoν oυvταγματικrilν επλoycδν τoυ ιαroρικoιi oυvτακπκo$ νoμoΘ€η,
o o.Tro199 μdλιαrα μ61ρι τo Σ$νταγμα τoυ 1975 νoμoΘ6ηoε υπ6 τo καΘε_
<rrcilq.dλλcov_μoρφιilν τoλιτε6ματo9 και 6xι υπ6 τo ιo1ιloν'καΘεαιcbg Πρoε_
δρευ6μεηg Koινoβoυλευπκtjq Δημoκραπαg.

_ Συγτεραoμαπκιi, η απαy6pεναη ηg αναΘεcbρησηq των διατ&ξεαlv τoυ
Συντdγματog. πoυ ρυΘμiζoυν ηv αναθεrSρηoιj ioυ περιoρ(ζεται κατιi η
Υραηξατικιi {δη, dnιi και ην oρΘτj τελεoλoγικrj ερμηνεια τα:ν α1ετικcilν
διατdξεων τoυ dρθρoυ 110 Συντ. μ6νo oπg ouoιλλ*te ρrθμiαue πoυ α_
παριθμoιivται oηv παρξραφo 1 τoυ dρΘρoυ αυτoιj και επ; oυδεvi λ6γα>
εκτεivεται και- oπg ρυθμ(oειg των λoιπcilν παραγρdφων πoυ αναφ6ρoι.ιαι
cτη διαδι καα[α αναΘεcδρηoηg.

T$oe, €α πρ6πει να oημειcοΘε( 6π απ6 μια πρ61ειρη αυ,yr<ριτικτj 6ρευνα
αrα Συντξματα τcον Kρατcilν-μελc5v ηg Eυρorπα.iκlj1g Evcooηq πρoκιiπτει
91 "-"ρ9Ι&Ψ 

απ6 τα μιod' απ6 αυτιi (Γερμανiα, Αυoτρ(α, Ιαλλiα, Ιρλαν-
δ(α, Ιταλiα, Πoρτoγαλ(α, κατ& καv6να δε'iαι η Ιαπανια), δεν πρoβλiπoυν
για ην αvαθε<ilρηoη ην παρεμβoλlj τoυ εκλoγικoιi οcllματoq cilατε να πρo-
κιiιpει ν6α Boυλrj, αMd η αναθεc5ρηαη .ρcιγμcι.orro,.ko, αro πλαioιo fιαgκαι.μ6ηe βoυλευπκ{g περι6δoυ. Εκε(νo μ6νoν πoυ πρoβλ€πεται oυη'Θcοq
απ6. τα Συvτdyματα το:ν KρατcSν αυτ<ilν εiναι αυξημ6νε9'πλειoι|rηφιε9 fερ:
μαviα), αε oριoμdνα δε απ' αυτ& πρoβλ6πεται .r,,r,λ6or, και η δυνατ6ητα
πρo51iρυtne δημoψηφioματoq (Αυoτρ(α, Γα}λ(α, Ιταλ(α, Ιρλαvδ(α, Ιoτανi-
α). H τελευτα[α αυΦ λιiση απoτελε[ αναμφιβ6λα:9 μια καθαρlj λι1η και
ενδυναμc5νει η Δημoκρατiα.

λει τo νoμικδ, ιδεoλoyικ6 και πoλιικ6 κ6oτoE (ioxετo αν αρητικ6 η θετικ6) πoυ oυνεπιiyεται
η υπ6ρβαη τοlν oρiοlν αυτδν '..''.

To ΣΤNTΑΙMΑ CΙoΣ) 3/20ο6



774 Tζoι'λια Ι!λιoτoι'λov-Στρdwα

Mε βdoη πq παραπ&νω oκt'ξειq πρoτε[vοι, συνεπd)q, ην oλoκλι!ρcοαη

ηq διαδικαo(αq αναθεcSρηoηe τoυ Συντdγματog ατo πλαioιo μιαg μ6νoν
Boυλrjq, με πρ6βλεrpη αφεν69 δrio διαδoxικriv ιpηφoφoριcbv πoυ απ61oυν

μεταξιi τoυg τoυλd1ιαιoν €να μτ]να yια κdΘε μια απ6 τιg δrio απoφdoειq
αναΘεrbρηoηq (καθoριoμ6q αναΘεo:ρητ6roν διατ&ξεcοv και περιε16μενo α-
ναΘεcilρηoηe) και αφετdρoυ πιο αυξημιiνο:ν πλειoιpηφιιi:ν απ6 αυτ69 πoυ
πρoβλ6πoνται oημερα, δηλαδ{ τ6oo για ην απιiφαoη ηg αv&μηg ανα'
θεc3ρηαηg τoν Συντ&yματog και τg υπιi αvαθεοlρηoη διατιiξειg 6oo και για
τo περιεx6μεvo των υπ6 αναΘεcilρηoη διατdξεc,:ν. Πρoτε[νο: επ(oηq να με-
οoλαβε( μεταξ$ τcον δ6o αυτc5ν απoφdoεcον 6vα εriλoγo 1ρoνικ6 διdαημα.

Σ1ετικ& με τιg αυξημdνεq πλειoιpηφiεg πoυ Θα πρ6πει να πPoταθoιrν, α-
ναφ6ρα: εvδεικτικd ην πλειoιpηφ(α τrοv 3/5 εvδεxoμ6νωg δε και τcον 2,/3 τoυ
6λoυ αριΘμoιi τcoν μελci:ν ηe Boυλlje για τη μ(α απ6 τιg δ6o { και yια πq
διio απoφdοειg. Ωg πρog δε τo μεταξJ τ<ον δ$o απoφdoειoν απαιτotiμενo

1ρoνικ6 διdαημα ε[ναι δυνατ6ν να πρoβλεφΘεi ε(τε τo 6vα 6τo9 εiτε η διε-
ν6ργεια τcον r|ηφoφoριc5ν για ην πρc5η απ6φαoη (αναΘεcoρητ6εg διατd-
ξειq) κατd ην πρc5τη τακπκli o6νoδo ηg Boυλrjg και αυτc5ν 1ια ην δε6τε-

ρη απ6φαoη (περιε16μενo τne αναΘεcSρηoηq) κατd ην τελευτα[α oJνoδ6

ηe , πριν απ6 η λiξη ηs βoυλευτικ{e περι6δoυ.
Mια oρθoλoγικ6τερη oργ&νa:αη τηe διαδικαo(αq αναθεr5ρηoηq τoυ Συ_

ντιiγματog oτo πλα[αιo μιαq και μ6νoν Boυλrjq θα Ξ1ει κατ' αρχ&g ωζ συ-
ν6πεια να πdιpει η αναθεriρηση να απoτελεi 6να περιαταoιακ6 6πλo αro
πoλιπκ6 παι1ν(δι τα:ν κoμμ&ταrν, τα oπo(α θα 61oυν πλ6ov ην υπoxρ6αlαη
να πραγματcbvoυν τιg ν6ε9 αυνταγμαπκ€g τoυg επλoγ69 oε oιiντoμo xρoνι-
κ6 διdoτημα και να μην μετατoπ(ζεται η ευθιiνη για την αvαΘεcilρηση σην
επ6μεη ν6α Boυλl1. Π6ραv αυτoιi, θα υπdρξει μεγαλιiτερη αoφdλεια τoυ
Συνταγματικoιi Δικα(oυ και, κυρicοg, θα απoφευxθε( η "παραπo(ηoη" και
καταατραπjηoη τoυ Συντdyματoe με αμφ(βoλεg ερμηνε[εg απ6 τα δικα-
αηρια, ην (δια την πoλιπκrj εξoυo(α και ην επιoτημη, ερμηνεiεg oι oπoiεq

ε[ναι δυνατ6ν να επιδρdooυν αρνηπκd oτην oμαλτj λειτoυρy(α του πoλι-
τε6ματo9. E(ναι δε yvα:o_c6 6π oι διdφoρεg κατd καιρo$g υπoαηριxθε(oεg
και αμφιoβηηΘε(αεq ερμηνε(εg διατ&ξεcυν τoυ ιoxι1oντoq Συντdγματog τα-
λαιπcilρηoαν αυxνd ην oμαλlj πoλιτικτ] ζcοlj τηe 1c5ραe μαg, ιδια(τερα τα
τελευτα(α 1ρ6νια (λ.1. "ι|ltjφoq Αλευρ&'', "αντρρηoiεg oυνειδtjoεωq'', ανπ-
κατdoτααη τoυ "αoθενoι}ντoq" ΠρωΘυπoυρyoιi, εγ'κατdαrααη τμημd'τcον

αλλoδαπιilν Ανrbτατcoν Eκπαιδευτικii:ν Ιδρυμdτων oη 1<i:ρα μαq κ.d).
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Πρoq
Την Συvτακπκη Επιτρoπ{ τoυ Περιoδικoυ
.Τo Σiνταγμα"

Παρακαλδ να δημooιε8oετε ηv ετroτολη μoυ αυη στo πρoζ κυκλoφoρi_
αν τευxog τoυ περιoδικoιi.

or ακiιpειq πoυ διατυπcδvovται ατo αρθρo μoυ (Δυνατ6τητε9 και 6ρια
τρoτoπoιξαε<υq ηg διαδικαoiαq αναΘεωρηαεcog .oυ αrrταyματog,, τo o_
πoio*δημooιε0θηκε oτo περιoδικ6 oαq (io ΣOvταyμα l/20di oελ. 65'70),
βαoiζovταl εν_τιoΜoig o-rιq μακρ6q oυζηπ]oειg πoυ'εΙ1α με ηv ε}τPιη κα-
ιJηγητρlα τoυ ΣυνταYματικoυ Δικαioυ oτη Νoμικη Σxoλη τoυ Παvεπιo.ημl-
oυ ΑΘηνcυν κνρiα Tζοiλια ΙΙλιoπoιiλου-iτρdη,α, καθrυξ επioηq αε δημoot-
ευμiνα- κ-ατα-καιρoυg κε(μενα ηe στoν περroδ,κo *o, ημερηo,o τ0πo. (Bλ.
oxετlκα'Ι'ζο6λια Hλιoπoδλoυ-Στρα1γα εφημερiδα'aπλ,yευμα.,uη ηq Κυ-
ριαx'1e φiiιλ'α l6η.: liαl 23η( Νoεμβρ(ou l997 xαl oτo περroδικo .'Ι'o Σ6vταγ'
μα, 6/2000).

^ 
oι oxετικig παρατoμτig εξ αβλειpiαq καt μoνo δεν i1,rναν στιζ oικειεζ

Θ€oειg.
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Ι. λ4 ' Bαρβιτorδηg


