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Η πξνθήξπμε δεκνςεθίζκαηνο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44 παξ. 2 ηνπ
πληάγκαηνο, αλαθνξηθά κε ηα δηιήκκαηα "λαη ή όρη ζηε λέα δαλεηαθή ζύκβαζε", "λαη ή όρη
ζηελ Δπξώπε" ή "λαη ή όρη ζην επξώ" είλαη λνκηθώο πιεκκειήο, πξσηίζησο δηόηη νη
παξαπάλσ ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, πνπ ξπζκίδνπλ γεληθώο ηε δηελέξγεηα δεκνςεθηζκάησλ,
δελ κπνξνύλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζε πεξηπηώζεηο δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε ζπκκεηνρή ηεο
ρώξαο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο.
Σν ηζρύνλ ύληαγκα δελ εκπιέθεη ηνλ ζεζκό ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ζηελ επίιπζε ζεκάησλ
πνπ αθνξνύλ ηηο ζρέζεηο ηεο ρώξαο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Με ηηο εξκελεπηηθέο δειώζεηο
πνπ εηζήρζεζαλ ζηα άξζξα 28 θαη 80 ηνπ πληάγκαηνο, θαηά ηελ αλαζεώξεζε ηνπ 2001,
νξίζηεθε όηη ζεκέιην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ρώξαο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη
λνκηζκαηηθήο έλσζεο, ζην επξύηεξν πιαίζην ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, απνηεινύλ νη
εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ πληάγκαηνο.
Σα αλαθεξόκελα δηιήκκαηα πξνθαλώο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ εηδηθώλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ πληάγκαηνο, νη νπνίεο θαηηζρύνπλ θάζε άιιεο γεληθόηεξεο
δηάηαμεο. Δπνκέλσο, ηα ελ ιόγσ δηιήκκαηα κπνξνύλ, θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, λα
επηιπζνύλ απνθιεηζηηθώο θαη κόλνλ θαηόπηλ απόθαζεο ηεο Βνπιήο, θαηά πεξίπησζε δε κε
απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 3/5 ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο (180 βνπιεπηώλ).
Καίηνη ζπληζηνύλ θξίζηκα εζληθά ζέκαηα, δελ κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ δπλάκεη
δεκνςεθίζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ πληάγκαηνο. Αθελόο, ζηελ έλλνηα "θξίζηκα εζληθά δεηήκαηα" ηνπ ελ
ιόγσ εδαθίνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ηέηνηα δεηήκαηα, ε ξύζκηζε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη από
άιιεο εηδηθόηεξεο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. Αθεηέξνπ, ην ίδην εδάθην πξνβιέπεη απόθαζε
κόλν ηεο απόιπηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ζπλόινπ ησλ βνπιεπηώλ (151 βνπιεπηώλ). Η δε
ζπκπιεξσκαηηθή δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο, πνπ, θαηά ην άξζξν 16 παξ. 3 ηνπ Ν.
4023/2011 κάιηζηα, κπνξεί λα θαηαζηεί "δεζκεπηηθό" αθόκε θαη κε ηε ζπκκεηνρή κόιηο ηνπ
40% ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο, νπδόισο κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη
ηελ απμεκέλε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία πνπ, θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, κπνξεί λα απαηηεί
ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ πληάγκαηνο.
Η επίιπζε ησλ θξίζηκσλ εζληθώλ δεηεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηε ρώξα αλαθνξηθά κε ηε
ζπκκεηνρή ηεο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο, ζην επξύηεξν
πιαίζην ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, απαηηεί απνθάζεηο ηεο Βνπιήο, θαηά πεξίπησζε δε κε
επξεία θνηλνβνπιεπηηθή ζπλαίλεζε. Οη πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο δεκνςεθίζκαηνο δελ
κπνξνύλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ αξκνδηόηεηα απηή ηεο Βνπιήο. Απηά απαηηεί ην ηζρύνλ
ύληαγκα. Αο ηα ηεξήζνπκε. Δίλαη θαζήθνλ καο.
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