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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

“Άρθρο 120 Συντ.
1. Το Σύνταγµα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε’ Αναθεωρητική Βουλή των
Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δηµοσιεύεται από τον προσωρινό
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε διάταγµα που
προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συµβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις
ένδεκα Ιουνίου 1975.
2. Ο σεβασµός στο Σύνταγµα και τους νόµους που συµφωνούν µε αυτό και η
αφοσίωση στην Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία αποτελούν θεµελιώδη υποχρέωση
όλων των Ελλήνων.
3. Ο σφετερισµός, µε οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών
που απορρέουν από αυτή διώκεται µόλις αποκατασταθεί η νόµιµη εξουσία, οπότε
αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήµατος.
4. Η τήρηση του Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων, που
δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται µε κάθε µέσο εναντίον
οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει µε τη βία.”

Το Σύνταγµα της Ελλάδος είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας. Η
προβλεπόµενη από τον συνταγµατικό νοµοθέτη ανά πενταετία δυνατότητα
αναθεώρησής του (άρθρο 110) πρέπει να αξιοποιείται για τη βελτίωση των ρυθµίσεών
του, ώστε να προσαρµόζεται στις ραγδαία µεταβαλλόµενες πολιτικές και κοινωνικές
συνθήκες και ενδεχοµένως να αίρει τυχόν δυσλειτουργίες.
Η αναθεώρηση του Συντάγµατος είναι µία εξ ορισµού ιστορική στιγµή καθώς
παρέχεται στην εθνική αντιπροσωπεία µε την ειδική σχετική εντολή του εκλογικού
σώµατος, η αρµοδιότητα και η ευκαιρία να τροποποιήσει και να συµπληρώσει τον ίδιο
τον καταστατικό χάρτη της Πολιτείας. ∆ηλαδή να κάνει επιλογές, να διαµορφώσει
θεσµούς και να καταστρώσει ρυθµίσεις που έχουν από τη φύση τους µεγάλη πολιτική
σηµασία καθώς αφορούν τον τρόπο συγκρότησης και άσκησης της κρατικής εξουσίας
και ιδίως τα ατοµικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα. Οι ρυθµίσεις αυτές
περιβάλλονται επιπλέον µε τη µεγαλύτερη δυνατή νοµική ισχύ καθώς αφορούν το
τυπικό, δηλαδή το γραπτό και αυστηρό Σύνταγµα της χώρας.
Το ζήτηµα εάν η συζητούµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος ανταποκρίνεται σε
µία ιστορική αναγκαιότητα της εποχής και στα αιτήµατα της κοινωνίας κρίνεται
επαρκέστερα µε το πέρασµα των ετών και θα κριθεί από τον ιστορικό του µέλλοντος
καλύτερα.
H σηµερινή πολιτική και κοινωνική κρίση θέτει στο προσκήνιο µε ιδιαίτερη
ένταση το ζήτηµα του εκσυγχρονισµού των θεσµών, της καλύτερης λειτουργίας του
πολιτεύµατος και της δηµόσιας διοίκησης. Πέντε χρόνια µετά την αναθεώρηση του
2008 η δυνατότητα µιας νέας αναθεώρησης απασχολεί σήµερα την πολιτική και
συνταγµατική επικαιρότητα.
Η παρούσα µελέτη, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προσαρµογής του Συντάγµατος
στις διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες και στις νέες απαιτήσεις, επιχειρεί µια πρώτη
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προσέγγιση των βασικών εννοιών «Σύνταγµα» και «Συνταγµατική αναθεώρηση» και
µία προσπάθεια αποσαφήνισης των βασικών αρχών που πρέπει ν' ακολουθεί η
αναθεωρητική πολιτική γενικώς. Κατόπιν στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται
εκτενής ανάλυση της σηµασίας και της αξίας της συνταγµατικής αναθεώρησης, ενώ στη
συνέχεια πραγµατοποιείται µία ιστορική αναδροµή στη συνταγµατική ιστορία της
Ελλάδος έχοντας ως γνώµονα το Σύνταγµα του 1975 και τις αναθεωρήσεις του που
προηγήθηκαν.
Ταυτόχρονα η ανάλυση αυτή εστιάζει στην συνοπτική ανίχνευση των προς
Αναθεώρηση διατάξεων που εξελίσσεται µέσω της παράθεσης συγκεκριµένων
αναθεωρητικών προτάσεων των πολιτικών κοµµάτων. Εκτός από τις επίσηµες
προτάσεις των κοµµάτων, περιλαµβάνονται και προτάσεις Βουλευτών οι οποίες είτε
κατατέθηκαν µετά από πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτροπής της Νέας ∆ηµοκρατίας
για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος είτε προέκυψαν από δηµοσιεύµατα του Τύπου.
Αποτυπώνονται επίσης, οι θέσεις των επιστηµόνων που ασχολήθηκαν µέχρι σήµερα µε
τη Συνταγµατική Αναθεώρηση που θέλησαν να συµβάλουν µε τις δικές τους προτάσεις.
Ως προς άλλη διάσταση του ζητήµατος, η καταγραφή όλων αυτών των
προβληµατισµών, η µελέτη των προτάσεων των κοµµάτων, οι αιτιολογικές εκθέσεις, οι
οµιλίες των αρχηγών των κοµµάτων, οι ψηφοφορίες καθώς και αποσπάσµατα από τα
πρακτικά και τις συζητήσεις της Ολοµέλειας της Βουλής αλλά και της Επιτροπής για
την Αναθεώρηση του Συντάγµατος προσδιορίζουν ορισµένα κρίσιµα σηµεία ως προς τα
οποία θα µπορούσε να οργανωθεί εκ νέου η συνταγµατική τάξη επιτρέποντας µια πιο
ελεύθερη και δηµιουργική πνοή στη λειτουργία της πολιτείας.
Σε επόµενα κεφάλαια και ειδικότερα, αναλύεται διεξοδικά µεταξύ άλλων η
ανάγκη εισαγωγής ενός αποτελεσµατικότερου συστήµατος ελέγχου της ποινικής
ευθύνης των µελών της κυβέρνησης (αρ. 86 Συντ.) και η δυνατότητα τροποποίησης των
επιµέρους διατάξεων του άρθρου 62 του Συντάγµατος για την άρση της βουλευτικής
ασυλίας. Παράλληλα επιχειρείται αξιολόγηση των κρίσιµων σηµείων των διαφόρων
προτάσεων, προκειµένου το Αναθεωρηµένο Σύνταγµα, εναρµονισµένο µε την εποχή και
τις ανάγκες της, να υπηρετήσει καλύτερα και αποτελεσµατικότερα το ρόλο που
παραδοσιακά κατέχει στην Ελληνική έννοµη τάξη.
Το εγχείρηµα ολοκληρώνεται µε την παράθεση και διατύπωση ορισµένων
τελικών σκέψεων και την παρουσίαση ενός σύντοµου συµπεράσµατος.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ήδη υφίσταται στη χώρα ένα επαρκές συνταγµατικό
πλαίσιο και η Τρίτη Ελληνική ∆ηµοκρατία αποτελεί το εντελέστερο πολίτευµα από την
εθνική απελευθέρωση και µετά. Χρειάζονται, όµως, περαιτέρω εκσυγχρονιστικές
προσαρµογές, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και να αυξηθεί η
αποτελεσµατικότητα του. Τούτο διότι το θεσµικό - συνταγµατικό πλαίσιο για την
αντιµετώπιση κεντρικών προβληµάτων της πολιτικής και κοινωνικής ζωής στη χώρα
µας εξακολουθεί να υστερεί, ιδίως από τη σκοπιά της ποιότητας της δηµοκρατίας. Στην
επίλυση των ως άνω προβληµάτων θα µπορέσει να συµβάλει ο συνταγµατικός χάρτης
µετά από νέα συνταγµατική αναθεώρηση, µε την προϋπόθεση ότι θα
επαναπροσδιοριστούν διατάξεις, µε τις οποίες δεν ασχολήθηκε ή ασχολήθηκε µόνον
επιφανειακά ο αναθεωρητικός νοµοθέτης κατά το παρελθόν.
Εποµένως κατά πόσο η αναθεώρηση αποτελεί προϊόν συγκυριών,
κοινοβουλευτικών οµάδων κοµµάτων, επιχειρηµάτων, αντιρρήσεων και αντιπροτάσεων
ή ακόµα και ιστορική αναγκαιότητα, γενικότερα και ειδικότερα και απαραίτητο στοιχείο
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και ύψιστη κοινοβουλευτική διαδικασία θα
διακριβωθεί κατωτέρω.
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Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Το Σύνταγµα αποτελεί τον υπέρτατο νόµο της Πολιτείας, τον καταστατικό χάρτη
της χώρας, ένα σύνολο θεµελιωδών κανόνων 1. Συντίθεται από συνταγµατικούς κανόνες
που ρυθµίζουν τις σχέσεις των οργάνων του Κράτους µεταξύ τους και τις σχέσεις
µεταξύ των ιδιωτών και του Κράτους. Η σηµασία του για κάθε Κράτος αναδεικνύεται
ιδιαιτέρως βαρύνουσα, καθώς αποτελεί τη βάση όλης της έννοµης τάξης.
Οι ορισµοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς στο Σύνταγµα µπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ειδικότερες µορφές, εκείνη του « παραδοσιακού », του «
οιονεί» και του τυπικού Συντάγµατος. Ο ορισµός του τυπικού Συντάγµατος είναι
εκείνος που επικράτησε στην Ελλάδα και ταυτίζεται µε το κωδικοποιηµένο κείµενο του
ελληνικού Συντάγµατος. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον ορισµό του τυπικού (υπό στενή
νοµική έννοια) Συντάγµατος, Σύνταγµα είναι «ο γραπτός, σε ιδιαίτερο κείµενο
διατυπωµένος, υπέρτατος, γενικός, καθολικός, θεµελιώδης νόµος, που έχει τεθεί µε
ειδική διαδικασία, ρυθµίζει τη συνολική κοινωνική, πολιτική, οικονοµική ζωή και
έννοµη τάξη, έχει αυξηµένη τυπική δύναµη και µεταβάλλεται µε διαδικασία
δυσχερέστερη της προβλεποµένης για τους κοινούς νόµους, των οποίων προΐσταται
ιεραρχικά.» Από την άλλη πλευρά, το ουσιαστικό Σύνταγµα (υπό ουσιαστική έννοια)
ισοδυναµεί ως έννοια µε το Συνταγµατικό ∆ίκαιο και περιλαµβάνει κάθε νοµικό
µόρφωµα στη ρυθµιστική λειτουργία του οποίου εµπίπτει η οργάνωση και η άσκηση της
πολιτικής εξουσίας.
2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Το Συνταγµατικό ∆ίκαιο είναι ο δικαιϊκός κλάδος «που ασχολείται µε τη µελέτη
και την ερµηνεία των Θεµελιωδών εκείνων αρχών και κανόνων που ρυθµίζουν τη
συγκρότηση και τις λειτουργίες ενός κράτους και διέπουν κατά βάση, συνολικά και
συνεκτικά, την έννοµη ρύθµιση της κοινωνικής συµβίωσης»2.
Η Αναθεώρηση του Συντάγµατος είναι µια τέτοια λειτουργία. Είναι µια
διαδικασία υψίστης σηµασίας για τη συνταγµατική τάξη, τη συνταγµατική λειτουργία
των θεσµών, τη συνταγµατική ζωή της χώρας. Η Αναθεώρηση του Συντάγµατος
αποτελεί το κορυφαίο πολιτικό γεγονός µιας χώρας. Είναι απόρροια της έκφρασης της
κοινωνίας ότι οφείλει να ακολουθήσει τα δεδοµένα µιας εποχής, προσαρµόζοντας το
δικαιϊκό της σύστηµα µε τις τρέχουσες ανάγκες.
Η αναθεωρητική λειτουργία διακρίνεται από τη νοµοθετική λειτουργία και από
τη συντακτική λειτουργία.

1

∆ηµητρόπουλος Γ. Ανδρέας, Γενική Συνταγµατική Θεωρία, Σύστηµα Συνταγµατικού
∆ικαίου, τόµος Α', 2004, σελ. 189.
2
Μανιτάκης Αντώνης, Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο Ι - Σύνταγµα, Συντακτική
Εξουσία, Κράτος- Έθνος-Κυριαρχία, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσ/νίκη 2003, σελ. 78.
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Ειδικότερα, η αναθεώρηση δεν είναι «κυρίαρχη»3. Κατά τούτο διαφέρει από τη
συντακτική εξουσία. Παρά ταύτα, «αγγίζει θεµελιακές πολιτειακές συµφωνίες και
αρχές»4 και «συνιστά θέσπιση κανόνων δικαίου πρωταρχικής σηµασίας»5 Εποµένως, η
αναθεωρητική εξουσία είναι µια «εξουσία παράγωγη και νοµικά δεσµευµένη αφού η
άσκηση της ρυθµίζεται και περιορίζεται από το ήδη υπάρχον Σύνταγµα»6 και
εκδηλώνεται δυνάµει αυτού.
Όσον αφορά τη νοµική σηµασία του Συντάγµατος, προσδιορίζεται από την
ιδιότητα του ως θεµελιώδους νόµου. Ενόψει της ιεραρχικής υπεροχής του οι
οποιεσδήποτε πράξεις όλων των συντεταγµένων εξουσιών πρέπει να µην αντίκειται στο
Σύνταγµα. Ειδικότερα οι νόµοι ως προς µεν τη διαδικασία πρέπει να θεσπίζονται όπως
ορίζει το Σύνταγµα, ως προς δε το περιεχόµενο τους πρέπει να είναι σύµφωνοι µε αυτό,
διαφορετικά είναι αντισυνταγµατικοί και αποβαίνουν ανίσχυροι. Έτσι διαµορφώνεται η
έννοια της συνταγµατικότητας που διευρύνει την εφαρµογή της γενικής αρχής της
νοµιµότητας, καθώς συνεπάγεται τη «νοµιµότητα» και των πράξεων της νοµοθετικής
εξουσίας απέναντι στο Σύνταγµα.
Πάντως η βασική νοµική σηµασία του Συντάγµατος έγκειται στην
«αυστηρότητά» του, µε την οποία συνδέονται και οι δυνατότητες και προϋποθέσεις της
εν γένει αναθεώρησής του.
Λόγω όµως της βαρύνουσας σηµασίας και αξίας που το ίδιο το Σύνταγµα έχει,
αφού αποτελεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας, δεν είναι δυνατό να τροποποιείται
χωρίς περιορισµούς και µε αυστηρές προϋποθέσεις, η αναθεώρηση αποτελεί γεγονός
που χρήζει ιδιαίτερης µνείας.
3. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 110 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Στο άρθρο 110 του Συντάγµατος 1975/1986/20017 προβλέπεται ο θεσµός της
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Σπυρόπουλος Φίλιππος, Εισαγωγή στο Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2006, σελ. 87.
4
Βλ. Μανιτάκη Α., ό.π, σελ. 316.
5
∆ηµητρόπουλος Γ. Ανδρέας, Πρακτικά Θέµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου Ι, Γενική
Θεωρία- Οργανωτικό Μέρος, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσ/νίκη 2004 σελ. 55
6
Βλ. Μανιτάκη Α., ό.π, σελ. 258
7
Άρθρο 110 Συντάγµατος.
1. Οι διατάξεις του Συντάγµατος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που
καθορίζουν τη
βάση
και τη
µορφή του πολιτεύµατος, ως Προεδρευόµενης
Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφοι
1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 3,13 παράγραφος 1 και 26.
2. Η ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγµατος διαπιστώνεται µε απόφαση της Βουλής
που λαµβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, µε πλειοψηφία
των τριών πέµπτων του όλου αριθµού των µελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν
µεταξύ τους έναν τουλάχιστον µήνα. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι
διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.
3. Αφού η αναθεώρηση αποφασισθεί από τη Βουλή, η επόµενη Βουλή, κατά την πρώτη
συνοδό της, αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών της
σχετικά µε τις αναθεωρητέες διατάξεις.
4. Αν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγµατος έλαβε την πλειοψηφία του όλου
αριθµού των βουλευτών, όχι όµως και την πλειοψηφία των τριών πέµπτων, σύµφωνα µε
7

αναθεώρησης του Συντάγµατος στην ελληνική έννοµη τάξη. Με τον όρο αναθεώρηση
του Συντάγµατος εννοείται η τροποποίηση ή αντικατάσταση ή αυθεντική ερµηνεία ή
κατάργηση ή προσθήκη συνταγµατικών διατάξεων, η οποία ενεργείται στο πλαίσιο του
ισχύοντος Συντάγµατος κατά τον τρόπο που αυτό προβλέπει 8. Πρόκειται δηλαδή για
µια εξαιρετική διαδικασία, µε έκτακτο χαρακτήρα9 υπό το καθεστώς ειδικών
διαδικαστικών εγγυήσεων.
Ο φορέας της αναθεωρητικής διαδικασίας είναι η Βουλή η οποία και την ασκεί
αποκλειστικά. Η κατ' αποκλειστικότητα ανάθεση της αναθεωρητικής λειτουργίας στη
Βουλή εναρµονίζεται και επιβεβαιώνει τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα του
πολιτεύµατος 10. Η αναθεώρηση γίνεται από τη Βουλή και µάλιστα όχι από µια Βουλή
αλλά από δύο ώστε να «εξασφαλίζεται η ωριµότητα της κρίσης, που είναι απαραίτητη
για την αναθεώρηση».11 Η πρόβλεψη για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης σε δύο
Βουλές αποσκοπεί στην έµµεση συµµετοχή του εκλογικού σώµατος στην αναθεωρητική
λειτουργία 12
4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Η ευρεία έννοια του όρου συντακτική εξουσία περιλαµβάνει τόσο την
πρωτογενή συντακτική εξουσία, όσο και τη δευτερογενή ή αναθεωρητική13, τη
συντεταγµένη εξουσία, ενώ µε τη στενή έννοια του όρου εννοείται η πρωτογενής
συντακτική εξουσία. Η τελευταία είναι κυρίαρχη, δε δεσµεύεται από προηγούµενους
κανόνες δικαίου και αποκτά υπόσταση είτε κατά τη σύνταξη του πρώτου Συντάγµατος
ενός κράτους είτε ύστερα από κατάλυση του µέχρι τότε ισχύοντος. Σε αντίθεση µε την
πρωτογενή συντακτική εξουσία που είναι απαλλαγµένη από κάθε είδους δεσµεύσεις
τόσο στον τοµέα των ουσιαστικών ορίων, όσο και στον τοµέα των διαδικαστικών ορίων
και µόνο σε αυτοπεριορισµούς κατά τη δική της βούληση µπορεί να τεθεί, όπως αυτοί
προκύπτουν από τις κρατούσες περί δικαίου αντιλήψεις, η δευτερογενής ή
την παράγραφο 2, η επόµενη Βουλή κατά την πρώτη συνοδό της µπορεί να αποφασίσει
σχετικά µε τις αναθεωρητέες διατάξεις µε την πλειοψηφία των τριών πέµπτων του όλου
αριθµού των µελών της.
5. Κάθε ψηφιζόµενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέσα σε δέκα µέρες αφότου επιψηφιστεί από τη Βουλή και
τίθεται σε ισχύ µε ειδικό ψήφισµα της.
6. ∆εν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγµατος πριν περάσει πενταετία από την
περάτωση της προηγουµένης.
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Μάνεσης Αριστόβουλος, Η αναθεώρησις του Συντάγµατος, Εκδόσεις Αφοί Σάκκουλα,
Θεσσαλονίκη-Αθήνα,1966 σε ανατύπωση στο σύγγραµµα, Συνταγµατική Θεωρία και
Πράξη, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1980.
9
∆ηµητρόπουλος Γ. Ανδρέας., Το Σύνταγµα ως βάση της έννοµης τάξης, Εκδόσεις Αντ.
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2002.
10
Βλ. Μανιτάκη Α., ό.π, σελ.292
11
Βλ. ∆ηµητρόπουλο Α., Πρακτικά Θέµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου, ό.π, σελ. 56.
12
Βλ. Σπυρόπουλο Φ., ό.π, σελ. 90.
13
Βλ. ∆ηµητρόπουλο Ανδρέα, Το Σύνταγµα ως βάση της έννοµης τάξης, ό.π., σελ. 249
επ. και του ίδιου Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου Ι, Τόµος Α', Θ΄ Έκδοση, Αθήνα
2001, σελ. 126.
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αναθεωρητική, η συντεταγµένη εξουσία αναλαµβάνει την αναθεώρηση του ήδη
υπάρχοντος Συντάγµατος, υποκείµενη στις τιθέµενες από αυτό ουσιαστικές και
διαδικαστικές οριοθετήσεις. Ενδεικτικός των εξουσιών αυτών είναι ο έκτακτος,
εξαιρετικός χαρακτήρας τους και η µη διαρκής σύνθεση των οργάνων τους.
5. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Το άρθρο 110 του Συντάγµατος περιέχει τις σχετικές µε την αναθεώρηση
διατάξεις. Σύµφωνα µε αυτό, η διαδικασία της αναθεώρησης εκκινεί µε σχετική
πρόταση 50 τουλάχιστον βουλευτών, η οποία πρέπει να επικυρωθεί από τα 3/5
τουλάχιστον του όλου αριθµού των βουλευτών (180) σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν
µεταξύ τους τουλάχιστον έναν µήνα. Η απόφαση αυτή της Βουλής προσδιορίζει ειδικά
και δεσµευτικά τις υπό αναθεώρηση διατάξεις, αλλά δεν προσδιορίζει το νέο
περιεχόµενο τους, το οποίο αποτελεί έργο της επόµενης Βουλής. Ακολουθούν εκλογές,
προκειµένου το ύψιστο όργανο του κράτους, το εκλογικό σώµα, να εκφράσει µε την
ψήφο του - κατά το ιδεατό πρότυπο πολιτικής συµπεριφοράς, το οποίο είχε κατά νου ο
συνταγµατικός νοµοθέτης - τη δική του βούληση σχετικά µε τις υπό αναθεώρηση
διατάξεις, µε βάση τις προεκλογικές προτάσεις των κοµµάτων.
Η Βουλή που προκύπτει από τις εκλογές αυτές χαρακτηρίζεται «αναθεωρητική».
Αυτή, δεσµευόµενη από τον καθορισµό των υπό αναθεώρηση διατάξεων που έκανε η
προηγούµενη Βουλή και µη δικαιούµενη να επεκτείνει την αναθεωρητική πρωτοβουλία
σε άλλες διατάξεις, αποφασίζει για το νέο περιεχόµενο των συγκεκριµένων άρθρων, µε
πλειοψηφία του απόλυτου αριθµού των βουλευτών (151 τουλάχιστον). Το σχήµα αυτό
(αρχική απόφαση για αναθεώρηση µε 180 ψήφους -κατάστρωση νέων διατάξεων µε 151
ψήφους τουλάχιστον) µπορεί, κατά το Σύνταγµα, να αντιστραφεί: εάν µια υποψήφια για
αναθεώρηση διάταξη κατά την πρώτη φάση δεν συγκεντρώσει µεν 180 ψήφους, αλλά
αποσπάσει τουλάχιστον 151, µπορεί να αναθεωρηθεί από την νεοεκλεγµένη
«αναθεωρητική» Βουλή, αλλά απαιτούνται προς τούτο οι ψήφοι 180 βουλευτών (έτσι
ώστε να διασφαλίζεται, µε τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο, η απαιτούµενη αυξηµένη
συναίνεση). Η παραπάνω διαδικασία ενέχει τη δικλείδα ασφαλείας που διαθέτει το ίδιο
το Σύνταγµα, καθώς η Βουλή που έχει αρχικά την αναθεωρητική πρωτοβουλία
προσδιορίζει τις αναθεωρητέες διατάξεις, χωρίς ωστόσο να µπορεί να τις αναθεωρήσει.
Απεναντίας, η νεοεκλεγµένη «αναθεωρητική» Βουλή προσδιορίζει το περιεχόµενο τους,
χωρίς ωστόσο να µπορεί να αναθεωρήσει διατάξεις άλλες από αυτές που προσδιόρισε η
προηγούµενη Βουλή. Κάθε ψηφιζόµενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται σε ισχύ µε ειδικό Ψήφισµα
της, στο οποίο περιλαµβάνονται οι αναθεωρηµένες διατάξεις.
Σύµφωνα, τέλος, µε την παράγραφο 6 του άρθρου 110 του Συντάγµατος,2 δεν
επιτρέπεται να κινηθεί νέα διαδικασία αναθεώρησης, πριν παρέλθουν πέντε έτη από την
περάτωση της προηγούµενης. Η διάταξη αυτή απονέµει ιδιάζουσα βαρύτητα σε κάθε
αναθεώρηση διότι, ανεξάρτητα από το περιεχόµενο της, την επιτυχία της ή µη και την
έκταση της, δεσµεύει το Σύνταγµα για πέντε έτη. Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί,
προδήλως, να αποτρέψει τις κυβερνήσεις από συχνές και ευκαιριακές αναθεωρήσεις, οι
οποίες µπορούν τελικά να έχουν αντίθετο αποτέλεσµα και να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο
το κράτος δικαίου.
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6. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

∆ικαιολογητική βάση της θέσπισης του θεσµού της αναθεώρησης αποτελεί η
λειτουργία της ως ενός είδους «ασφαλιστικής δικλείδας» απέναντι σε ένα διαρκώς
µεταβαλλόµενο και εξελισσόµενο «κοινωνικό γίγνεσθαι», το οποίο θα µπορούσε να
κλονίσει την αυθεντία ενός οργανικού συνόλου θεσµών προστατευτικών και
εξασφαλιστικών ατοµικών, κοινωνικών και πολιτικών αξιών, στην περίπτωση µη
πρόβλεψης δυνατότητας προσαρµογής και εναρµόνισης των θεσµών αυτών ενώπιον των
νέων κοινωνικών δεδοµένων14. Επιτυγχάνεται, λοιπόν, µε τον τρόπο αυτό η
εξισορρόπηση ανάµεσα στη διατήρηση του θεσπιζόµενου πολιτεύµατος και του
ρυθµιστικού αυτού θεσµικού συστήµατος και στην καθιέρωση νέων συνταγµατικά
προστατευόµενων θεσµών ή στην ανανέωση και την εναρµόνιση των ήδη υπαρχόντων
στα κελεύσµατα µιας διαρκούς και ταχύτατης µεταβολής της κοινωνικής
πραγµατικότητας. Ενισχυτικό της σπουδαιότητας του θεσµού της αναθεώρησης, πέρα
από τη σπουδαιότατη εξισορροπιστική αποστολή που επιτελεί, όπως αυτή προκύπτει
άµεσα από τη δικαιολογητική του βάση, είναι το γεγονός ότι η πρόβλεψη του, ως
διαδικασίας υποβαλλόµενης σε συγκεκριµένα ουσιαστικά και διαδικαστικά όρια, που
επιτελούν εγγυητικό ρόλο των κεκτηµένων κοινωνικοπολιτικών θεσµών, προσδίδει
αυστηρότητα στους συνταγµατικούς κανόνες, οι οποίοι µε το να υποβάλλονται σε
διαδικασία µεταβολής επαχθέστερης εκείνης των κοινών νόµων, διαφοροποιούνται από
τους κανόνες του κοινού δικαίου και αναρριχούνται στην κορυφή της έννοµης τάξης µε
το επίχρισµα της αυξηµένης τυπικής ισχύος έναντι των λοιπών κανόνων της έννοµης
τάξης. Υπό το πρίσµα αυτό, η πρόβλεψη της δυνατότητας αναθεώρησης των
συνταγµατικών διατάξεων, ως θεσµού διασφαλιστικού και κατοχυρωτικού ενός
θεµελιώδους συνταγµατικοπολιτικού κεκτηµένου υπό το φως µιας ραγδαία
µεταβαλλόµενης κοινωνικοπολιτικής πραγµατικότητας, που αποτελεί τυπικό
εννοιολογικό στοιχείο του Συντάγµατος15, αναδεικνύεται σε συνταγµατικό θεσµό
υψίστης σηµασίας ,βασικό ρυθµιστή της συνταγµατικοπολιτικής σταθερότητας 16 που
ενισχύει την κανονιστική δύναµη του Συντάγµατος, για το λόγο ότι επιτυγχάνει την υπό
αυστηρές και ρητά διατυπωµένες προϋποθέσεις προσαρµογή του στην ιστορική εξέλιξη
µε την ταυτόχρονη προστασία του υπό τις ίδιες αυτές προϋποθέσεις, έναντι ευκαιριακών
και προωθητικών πολιτικών σκοπιµοτήτων µεταβολών, ικανών να υπονοµεύσουν την

14

Μαυριάς Κωνσταντίνος, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, γ' έκδοση κατά το αναθεωρηµένο
Σύνταγµα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2004.
15
Βλ. ∆ηµητρόπουλο Ανδρέα, Το Σύνταγµα ως βάση της έννοµης τάξης, ό.π. σελ 29 και
του ίδιου Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, ό.π σελ. 102, όπου διατυπώνεται ένας
πλήρης ορισµός του Συντάγµατος ως γραπτού, σε ιδιαίτερο κείµενο διατυπωµένου,
υπέρτατου, γενικού, καθολικού, θεµελιώδους νόµου, που έχει τεθεί µε ειδική
διαδικασία, ρυθµίζει τη συνολική κοινωνική, πολιτική, οικονοµική ζωή και έννοµη
τάξη, έχει αυξηµένη τυπική δύναµη και µεταβάλλεται µε διαδικασία δυσχερέστερη της
προβλεπόµενης για τους κοινούς νόµους, των οποίων ιεραρχικά προΐσταται.
16
Βενιζέλος Ευάγγελος, Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου Ι, Παρατηρητής,
Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 55, όπου « η ιδιαίτερη αυτή εµµονή στα διαδικαστικά αλλά και
τα ουσιαστικά όρια της αναθεώρησης επιδιώκει να υποδηλώσει µια αίσθηση
“συνταγµατικής σταθερότητας”, εκδηλώνει όµως τελικά περισσότερο µια αίσθηση
“συνταγµατικής ανασφάλειας”, που αναζητεί πρόσθετα ερείσµατα για την ισχύουσα
συνταγµατική τάξη».
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οργανωτική και εγγυητική θεσµική λειτουργία του Συντάγµατος.17
7. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ
ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑΣ

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της αναθεωρητικής διαδικασίας (αυξηµένες
πλειοψηφίες, µεσολάβηση εκλογών, προθεσµίες, περιορισµοί) προσδίδουν στο
Σύνταγµα µας το χαρακτηρισµό του «αυστηρού». Αυστηρό είναι το Σύνταγµα εκείνο η
αναθεώρηση του οποίου είτε απαγορεύεται εντελώς, και αποκαλείται απόλυτα αυστηρό,
είτε επιτρέπεται υπό ειδικές προϋποθέσεις, όπως η απαγόρευση αναθεωρήσεως
ορισµένων µόνο συγκεκριµένων διατάξεων, του λεγόµενου «σκληρού πυρήνα», ή η
τήρηση ιδιαίτερης διαδικασίας , και αποκαλείται σχετικά αυστηρό. Η διάκριση αυστηρό
και ήπιο Σύνταγµα, Σύνταγµα δηλαδή του οποίου οι διατάξεις τίθενται, τροποποιούνται
ή καταργούνται κατά τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, που έχει επικρατήσει στη
θεωρία κρίνεται ξεπερασµένη και ανεπιτυχής λόγω, τόσο του ότι σχεδόν στη
συντριπτική τους πλειοψηφία τα Συντάγµατα σήµερα είναι σχετικά αυστηρά18 όσο και
του ότι τα ήπια συντάγµατα λόγω της εξοµοίωσης τους µε τους κοινούς νόµους και την
τυπική ισοδυναµία τους µε αυτούς, ξεφεύγουν του πλαισίου της νοµικής έννοιας του
Συντάγµατος και αποτελούν ένα είδος «οιονεί» Συνταγµάτων19. Η αυστηρότητα ως η µη
δυνατότητα µεταβολής του Συντάγµατος 20, στην απόλυτη έκφραση της ή η υπό ειδικές
προϋποθέσεις µεταβολή του, στη σχετική έκφραση της, δεν πρέπει να συγχέεται µε την
έννοια της τυπικής υπεροχής, που σχετίζεται µε την ιεραρχική δοµή των κανόνων
δικαίου στο οικοδόµηµα της έννοµης τάξης. Η τυπική υπεροχή έπεται της
αυστηρότητας21, είναι αποτέλεσµα αυτής και αυτή ακριβώς η τυπική υπεροχή των
Συνταγµατικών κανόνων έναντι των κανόνων του κοινού δικαίου εξασφαλίζεται µε την
καθιέρωση του αυστηρού χαρακτήρα του Συντάγµατος µέσω του θεσµού της
αναθεώρησης. Σε ένα σχετικά αυστηρό Σύνταγµα, όπως το Ελληνικό, η αυστηρότητα
εµφανίζεται τόσο µε την απόλυτη µορφή της, όταν αποκλείεται εντελώς οποιαδήποτε
µεταβολή ορισµένων ρητά προβλεποµένων συνταγµατικών διατάξεων (άρθρο 110§ 1
Συντάγµατος), όσο και µε τη σχετική µορφή της όταν επιτρέπεται η αναθεώρηση των
λοιπών µη περιλαµβανόµενων στην προηγούµενη περίπτωση διατάξεων αλλά µε
διαδικασία δυσχερέστερη εκείνης των κοινών νόµων (άρθρο 110§§2-6 Συντάγµατος)22.
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8. Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Η αναθεώρηση του Συντάγµατος είναι αφενός το αποτέλεσµα ιστορικής και
πολιτικής εξέλιξης και αφετέρου η εκδήλωση της ίδιας της κρατικής εξουσίας. Η
αναγκαιότητα της αναθεώρησης του Συντάγµατος πηγάζει από το γεγονός ότι το
Σύνταγµα οφείλει να ανταποκρίνεται στη διαχρονική αλλαγή των ενδογενών
κοινωνικών και πολιτικών, αλλά και εξωγενών διεθνών παραγόντων. Τούτη η ιστορική
εξέλιξη περιέχει το στοιχείο της µεταβλητότητας, η οποία διαµορφώνει νέους
συσχετισµούς στο εσωτερικό της κοινωνίας και επιβάλλει βαθιές νοµικές τοµές. Γι’
αυτό, άλλωστε, το Σύνταγµα αποτελεί το ρυθµιστή διαχρονικών αντιθέσεων και
συγκρούσεων σε πολιτικό, κοινωνικό και διεθνές επίπεδο. Οι καινοτοµίες που επιφέρει
µια συνταγµατική αναθεώρηση δεν ανατρέπουν τις θεµελιώδεις αρχές του Συντάγµατος,
αλλά επιδιώκουν να προσαρµόσουν τις επιµέρους συνταγµατικές διατάξεις στην
ιστορική εξέλιξη και τους µεταβαλλόµενους κοινωνικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς
συσχετισµούς. Πράγµατι, η µεταβλητότητα των κοινωνικών, οικονοµικών και
πολιτικών αναγκών, καθώς και η δυναµική που αναπτύσσεται από την επιστηµονική
πρόοδο δηµιουργούν νέες ανάγκες που πρέπει να ενταχθούν σε ένα αναθεωρηµένο
κανονιστικό πλαίσιο. Η προσαρµογή του συνταγµατικού κειµένου στους νέους αυτούς
συσχετισµούς είναι αναγκαία, προκειµένου αυτό να διατηρήσει την κανονιστική του
ισχύ και το ρυθµιστικό ρόλο του. Στόχος, συνεπώς, της εκάστοτε αναθεώρησης πρέπει
να είναι η διατήρηση της ενότητας και της ταυτότητας του Συντάγµατος µε την
ταυτόχρονη, ωστόσο, ποιοτική προσαρµογή στις απαιτήσεις της σύγχρονης
πραγµατικότητας και εξισορρόπηση µε τις εκάστοτε ισχύουσες αντιλήψεις. ∆ιότι, όπως
δείχνει και η συγκριτική συνταγµατική πείρα, το θέµα δεν είναι ποσοτικό αλλά
πρωτίστως ποιοτικό: η µεταβολή µιας και µόνο συνταγµατικής διάταξης µπορεί, αν
αυτή είναι ουσιώδης, να προκαλέσει βαθειά αλλαγή στο πολίτευµα µιας χώρας.
Αντίστροφα, τα πράγµατα ενδέχεται να παραµείνουν αµετάβλητα, ακόµη και αν
αναθεωρηθούν δεκάδες διατάξεις ενός Συντάγµατος σε δευτερεύοντα όµως σηµεία.23
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ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
1. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1975 ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ24

Με την αποκατάσταση της δηµοκρατικής νοµιµότητας, τον Ιούλιο του 1974, η
Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό την ηγεσία του Κων. Καραµανλή έθεσε ως πρώτο
στόχο της την εδραίωση της ∆ηµοκρατίας και επανέφερε εν µέρει σε ισχύ το Σύνταγµα
του 1952, µε εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούσαν τον βασιλέα. Τις πρώτες ελεύθερες
βουλευτικές εκλογές (17 Νοεµβρίου 1974), από τις οποίες προέκυψε η Ε’
Αναθεωρητική Βουλή, και το δηµοψήφισµα για τη µορφή του πολιτεύµατος (8
∆εκεµβρίου 1974), το οποίο απέβη υπέρ του πολιτεύµατος της αβασίλευτης
δηµοκρατίας, ακολούθησε το Σύνταγµα του 1975. Στις 7 Ιανουαρίου 1975 η κυβέρνηση
κατέθεσε στη Βουλή τις προτάσεις της για το νέο Σύνταγµα και την επόµενη µέρα η Ε΄
Αναθεωρητική Βουλή άρχισε και επίσηµα το συντακτικό της έργο, εκλέγοντας
κοινοβουλευτική επιτροπή συντάξεως του Συντάγµατος µε πρόεδρο τον Κωνσταντίνο
Τσάτσο. Οι εργασίες της επιτροπής ολοκληρώθηκαν αρχές Ιουνίου 1975. Η Βουλή
ψήφισε το σύνταγµα στις 7 Ιουνίου και αυτό δηµοσιεύτηκε στις 9 Ιουνίου 1975 στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 111/1975). Η εφαρµογή του άρχισε στις 11
Ιουνίου και λίγες µέρες αργότερα πρώτος πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εξελέγη ο
Κωνσταντίνος Τσάτσος.
Τον Ιούνιο 1975 ψηφίζεται από την Ε' Αναθεωρητική Βουλή το Σύνταγµα της
Ελλάδας που ορίζει ως πολίτευµα της χώρας την Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική
∆ηµοκρατία. Η διάταξη αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 110 του Συντάγµατος, δεν
υπόκειται σε αναθεώρηση. Tο Σύνταγµα του 1975 εκπονήθηκε από τη Nέα ∆ηµοκρατία
µε βάση τα Συντάγµατα του 1952 και του 1927, καθώς και την πρόταση αναθεώρησης
του 1963. Πολλές διατάξεις του είχαν επίσης ως βάση το Σύνταγµα της ∆υτ. Γερµανίας
του 1949 και της Γαλλίας του 1958. Έντονες αντιθέσεις προκάλεσε το αρχικό σχέδιο
συντάγµατος (το οποίο είχε συντάξει η τότε κυβέρνηση K. Kαραµανλή) και στο τέλος
της συζήτησης η αντιπολίτευση αποχώρησε αφήνοντας µέσα στη Βουλή µόνο τη Nέα
∆ηµοκρατία Το Σύνταγµα αυτό, µολονότι ψηφίσθηκε τελικώς µόνο από την
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, συγκέντρωσε σταδιακώς κατά την εφαρµογή του την
ευρύτερη δυνατή αποδοχή εκ µέρους των πολιτικών δυνάµεων της χώρας.
Ο νέος καταστατικός χάρτης της χώρας περιείχε εξαρχής ευρύ κατάλογο ατοµικών
και κοινωνικών δικαιωµάτων προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις των καιρών και
παραχωρούσε σηµαντικές εξουσίες στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, οι οποίες του
επέτρεπαν να παρεµβαίνει αποφασιστικώς στη ρύθµιση της πολιτικής ζωής. Το κράτος
δικαίου προστατευόταν αποτελεσµατικώς, ενώ προβλεπόταν και η συµµετοχή της
χώρας σε διεθνείς οργανισµούς και – εµµέσως – στην τότε ΕΟΚ.
Ήταν ένα νέο Σύνταγµα που επιχειρούσε να ξεπεράσει παλιές κακοδαιµονίες
συνδυάζοντας την ελληνική κοινοβουλευτική παράδοση µε τις νεότερες κατακτήσεις
του ευρωπαϊκού συνταγµατικού πολιτισµού. Παρά το λεπτοµερειακό χαρακτήρα του
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αποτέλεσε το πρόσφορο πλαίσιο για τη µακρότερη περίοδο οµαλής κοινοβουλευτικής
διακυβέρνησης στη νεότερη ιστορία της χώρας.
2. ΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ TOY 1986 ΚΑΙ TOY 200125

Παρά το γεγονός ότι οι "αυξηµένες" αρµοδιότητες του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας δεν ασκήθηκαν ποτέ µέχρι το 1986, υπήρχαν εν τούτοις ως υφιστάµενες
δυνατότητες και επηρέασαν την εξέλιξη των πολιτικών πραγµάτων την περίοδο 19801985, δηλαδή κατά την πρώτη συνύπαρξη του Κ. Καραµανλή ως Προέδρου της
∆ηµοκρατίας και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Οι αρµοδιότητες του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας ήταν και ο στόχος της αναθεωρητικής διαδικασίας του 1985-1986.
Στις 6 Μαρτίου του 1986 σύµφωνα µε το άρθρο 110 του Συντάγµατος που ορίζει
ότι οι διατάξεις του Συντάγµατος υπόκεινται σε αναθεώρηση εκτός από εκείνες που
καθορίζουν τη βάση και τη µορφή του πολιτεύµατος, ως Προεδρευόµενης
Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας, ένδεκα άρθρα αναθεωρήθηκαν, δύο διατάξεις
καταργήθηκαν και ψηφίσθηκε η µεταφορά του κειµένου του Συντάγµατος στη δηµοτική
γλώσσα. Με την πρώτη αυτή αναθεώρηση οι αρµοδιότητες του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας περιορίσθηκαν σε σηµαντικό βαθµό και ο ρόλος του αρχηγού του κράτους
καθίσταται πλέον ρυθµιστικός. Παράλληλα ενισχύθηκε ο «πρωθυπουργοκεντρισµός»
ως ένα από τα σταθερότερα χαρακτηριστικά της πολιτικής µας ιστορίας. Παρά την
πολιτική και συνταγµατική ένταση της περιόδου εκείνης, το αναθεωρηµένο Σύνταγµα
του 1975/1986, εισάγοντας ένα αµιγώς κοινοβουλευτικό σύστηµα διακυβέρνησης,
εφαρµόσθηκε κατά τρόπο που εξασφάλισε στη χώρα κοινοβουλευτική σταθερότητα και
οµαλή πολιτική ζωή.
Τον Απρίλιο 2001 η Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή ψηφίζει δεύτερη και ιδιαίτερα
λεπτοµερή αναθεώρηση του Συντάγµατος του 1975 και µάλιστα µέσα σε ένα
συναινετικό κλίµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το γεγονός ότι εβδοµήντα εννιά
συνολικά άρθρα του Συντάγµατος τροποποιήθηκαν, η αναθεώρηση έγινε στη µεγάλη
πλειοψηφία των περιπτώσεων αποδεκτή από τα τέσσερα πέµπτα του συνόλου των
βουλευτών, έτσι η αναθεώρηση αυτή χαρακτηρίσθηκε “συναινετική” αποδίδοντας την
πολιτική πραγµατικότητα.
Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος, που συγκροτήθηκε µε απόφαση του
Προέδρου της Βουλής άρχισε τις εργασίες της τον Αύγουστο του 2001 και τις
ολοκλήρωσε το Νοέµβριο του ίδιου έτους. Η επιτροπή συγκροτήθηκε από 41 µέλη.
Μετά από πρόταση του Προέδρου της Βουλής, η Επιτροπή, οµοφώνως, εξέλεξε
∆ιακοµµατικό Προεδρείο. Η Επιτροπή οµοφώνως, αποδέχθηκε την κοινή πρόταση του
Προεδρείου της Επιτροπής και των εισηγητών των κοµµάτων για τη διεξαγωγή της
συζήτησης σε 7 ενότητες. Συγκεκριµένα η πρώτη ενότητα περιελάµβανε τα Ατοµικά και
Κοινωνικά δικαιώµατα (15 άρθρα), η δεύτερη το Σύνταγµα και τη ∆ιεθνή και
Ευρωπαϊκή έννοµη τάξη (3 άρθρα) η τρίτη Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας - Κυβέρνηση (6
άρθρα), η τέταρτη εκλογικό σώµα - Status Βουλευτών (6 άρθρα), η πέµπτη Οργάνωση
και λειτουργία της Βουλής (8 άρθρα), η έκτη οργάνωση και λειτουργία της δικαιοσύνης
(10 άρθρα) και η έβδοµη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανεξάρτητες
25
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∆ιοικητικές Αρχές (5 άρθρα).
Οι ψηφοφορίες έγιναν σε 2 συνεδριάσεις (την 18η και την 19η Οκτωβρίου
2000).Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2001 άρχισε η τελική φάση της αναθεώρησης µε τη
συζήτηση στην ολοµέλεια της Βουλής των υπό αναθεώρηση διατάξεων όπως
διατυπώθηκαν µετά από την επεξεργασία στις αρµόδιες επιτροπές της
προαναθεωρητικής και της αναθεωρητικής βουλής. Οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν στα
τέλη Μαρτίου 2001. Η ψήφιση ολοκληρώθηκε από την ολοµέλεια την Παρασκευή 6
Απριλίου 2001. Στις 17 Απριλίου 2001 δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης
το ψήφισµα της Ζ' αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. Το ψήφισµα ισχύει από τη
δηµοσίευση του στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 17 Απριλίου 2001. Σε
αντίθεση προς την διαδικασία που είχε ακολουθηθεί το 1986, οι διατάξεις ψηφίστηκαν
µόνο στη δηµοτική.
Το αναθεωρηµένο Σύνταγµα εισήγαγε νέα ατοµικά δικαιώµατα (όπως, π.χ., την
προστασία της γενετικής ταυτότητας ή την προστασία από την ηλεκτρονική
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων), νέους κανόνες διαφάνειας στην πολιτική ζωή
(χρηµατοδότηση πολιτικών κοµµάτων, προεκλογικές δαπάνες, σχέσεις των ιδιοκτητών
µέσων µαζικής ενηµέρωσης µε το Κράτος κ.ά.), προσάρµοσε στην πραγµατικότητα τα
σχετικά προς την ανάδειξη στο βουλευτικό αξίωµα κωλύµατα και ασυµβίβαστα µε
λήψη υπόψη της νοµολογίας του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου, εκσυγχρόνισε και
αναδιοργάνωσε τις λειτουργίες της Βουλής, ανήγαγε σε συνταγµατικό θεσµό τις καίριας
σηµασίας ανεξάρτητες αρχές, προέβη σε εκτεταµένη µεταρρύθµιση στο πεδίο της
∆ικαιοσύνης και ενίσχυσε το αποκεντρωτικό σύστηµα της χώρας. Στο κεφάλαιο της
εκτελεστικής εξουσίας η αναθεώρηση του 2001 φιλοδόξησε να ρυθµίσει εξ αρχής χωρίς
όµως να καταστήσει αποτελεσµατικότερη την ποινική ευθύνη των υπουργών (άρθρο 86
Συντ). Πάντως, η αναθεώρηση αυτή δεν ασχολήθηκε µε κανένα µείζον θέµα
«λειτουργίας του πολιτεύµατος», και αυτό τη διαφοροποιεί χαρακτηριστικά από εκείνη
του 1986. Μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη ότι πέρα από ελάχιστες καινοτοµίες η
αναθεώρηση του 2001 ήταν στραµµένη περισσότερο προς το παρελθόν παρά προς το
µέλλον.

ΙΙΙ. Η ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2008 26
1. ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Σύνταγµα του 1975 αναθεωρήθηκε για τρίτη φορά το 2008 έπειτα από
αναγγελία του Κωνσταντίνου Καραµανλή το ∆εκέµβριο του 2005. Η αναθεώρηση του
2008 χαρακτηρίζεται ως ατελής, αφού από το σύνολο των προτεινόµενων προς
αναθεώρηση διατάξεων τελικώς αναθεωρήθηκαν µόνον τέσσερις. Πιο συγκεκριµένα, τα
βασικά σηµεία της πρότασης αναθεώρησης του 2008 αφορούσαν τα ακόλουθα άρθρα:
(α) το άρθρο 14 παρ. 9 για το ασυµβίβαστο της παράλληλης επιχειρηµατικής
26

Πηγές ιστορικής αναδροµής: Tο επίσηµο site της Βουλής των Ελλήνων
http://www.hellenicparliament.gr, www.Aegean Times.gr, ∆ηµοσίευση 28/5/2008, Η
Συνταγµατική Ιστορία της Ελλάδας, http://thesecretrealtruth.blogspot.com, Νίκος
Αλιβιζάτος, Το Σύνταγµα και οι εχθροί του…, ό.π., σελ. 557 επ.
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δραστηριότητας στον τοµέα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και τον τοµέα των
δηµοσίων συµβάσεων,
(β) το άρθρο 16 παρ. 5,6,7 και 8 για τη δυνατότητα ίδρυσης µη κρατικών ΑΕΙ,
(γ) το άρθρο 24 που διέπει την προστασία του περιβάλλοντος, των δασών και των
δασικών εκτάσεων και τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό,
(δ) το άρθρο 28, προκειµένου αυτό να καταστεί θεµέλιο για τη συµµετοχή της χώρας
στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να απαιτείται µόνον η πλήρωση των
όρων της παραγράφου 3 για την κύρωση διεθνών συνθηκών, δηλαδή µε απόλυτη
πλειοψηφία και όχι µε αυξηµένη πλειοψηφία των 3/5 που ορίζει το άρθρο 2,
(ε) το άρθρο 57 για την κατάργηση του επαγγελµατικού ασυµβιβάστου των βουλευτών
που είχε θεσπισθεί µε την αναθεώρηση του 2001, και
(στ) το άρθρο 100 προκειµένου να µετατραπεί το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο σε
Συνταγµατικό ∆ικαστήριο.
2. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΚΑΙ

Η

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΜΟΝΟ

Η αναθεώρηση του 2008 διενεργήθηκε σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση και
προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις ως προς την νοµιµότητα και συνταγµατικότητά της,
ιδιαίτερα µε την πρόταση της αναθεώρησης του άρθρου 16 για τη δυνατότητα ίδρυσης
µη κρατικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, και του άρθρου 24
σχετικά µε τη δυνατότητα αποχαρακτηρισµού ορισµένων εκτάσεων ως δασικών.
Τελικά, από τις προτεινόµενες διατάξεις αναθεωρήθηκε µόνον το άρθρο 57 παρ.
1 σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο των βουλευτών, το οποίο ορίζει ότι µε
ειδικό νόµο µπορούν να αναφέρονται οι επαγγελµατικές δραστηριότητες που είναι
ασυµβίβαστες µε την βουλευτική ιδιότητα. Επιπροσθέτως, προστέθηκαν 2 εδάφια στην
παράγραφο 1 του άρθρου 79 σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης, ψήφισης και
παρακολούθησης της διαδικασίας εκτέλεσης του προϋπολογισµού της βουλής, καθώς
και η παράγραφος 4 στο άρθρο 101 σχετικά µε τη µέριµνα του νοµοθέτη και της
διοίκησης όταν δρουν κανονιστικά για την ανάπτυξη των ορεινών και νησιωτικών
περιοχών. Τέλος, καταργήθηκαν οι παράγραφοι 2, 6 και 7 του άρθρου 115 του
προηγούµενου Συντάγµατος.
Από τα ανωτέρω συνάγεται το συµπέρασµα ότι το ισχύον Σύνταγµα
διαµορφώθηκε κυρίως µέσω της αναθεώρησης του 2001. Άλλωστε, η αναθεώρηση του
2008 είναι µία ελάσσονος σηµασίας παρέµβαση στο συνταγµατικό κείµενο, η πιο µικρή
σε έκταση στη συνταγµατική ιστορία της χώρας. Το γεγονός δε ότι η αναθεωρητική
συναίνεση µεταξύ της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και της ελάσσονος
αντιπολίτευσης επιτεύχθηκε µόνο γύρω από ένα ζήτηµα που αφορά το προσωπικό
καθεστώς των βουλευτών δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την ποιότητα της σχέσης
των κοινοβουλευτικών και αντιπροσωπευτικών θεσµών µε την κοινωνία των πολιτών.
Η συγκεκριµένη αναθεώρηση του Συντάγµατος κατά το έτος 2008
χαρακτηρίσθηκε ως «κρίσιµο κοµβικό σηµείο», «κορυφαία κοινοβουλευτική
διαδικασία», «κατεξοχήν πολιτική διαδικασία». Είναι γεγονός πως κρινόµενη εκ του
αποτελέσµατος δεν απέδωσε τους καρπούς που θα µπορούσε να αποδώσει. Παρά ταύτα
πράγµατι αποτέλεσε κρίσιµο στοιχείο για τη διεύρυνση της δηµοκρατίας και µια
κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία όπως και κάθε αναθεώρηση πρέπει να αποτελεί.
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IV. ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΤΗ

Α. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 62 (ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ) ΚΑΙ 86 ΣΥΝΤ
(ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ).

Το ελληνικό πολιτικό σύστηµα φαίνεται ότι έχει ανάγκη από θεσµικές αλλαγές.
Οι αλλαγές όµως αυτές και οι µεταρρυθµίσεις µπορούν να επιτευχθούν ευχερώς και µε
νοµοθετικά και διοικητικά µέσα, εφόσον συνοδευτούν µε τη δηµιουργία κλίµατος
εµπιστοσύνης στους θεσµούς και στους φορείς τους και κυρίως µε την καλλιέργεια
πολιτικού ήθους σε άρχοντες και αρχόµενους.
Μια εντοπισµένη συνταγµατική αναθεώρηση, µε αντικείµενο τις αποδεδειγµένα
προβληµατικές διατάξεις του Συντάγµατος, ναι µεν δεν µπορεί να εγγυηθεί από µόνη
της την ανάκαµψη αλλά θα συνέβαλλε και αυτή στον µείζονα αυτό σκοπό. Αρκεί να
ανταποκρινόταν σε πραγµατικά προβλήµατα και να ήταν καλά σχεδιασµένη. Στον
σκοπό αυτό αποβλέπουν και οι προτάσεις που διατυπώνονται σε αυτό το κείµενο
θέσεων, θέλοντας να συµβάλουν θετικά σε µια συζήτηση για τη δηµοκρατία που µόλις
τώρα αρχίζει. Σε κάθε τέτοια στιγµή της συνταγµατικής ιστορίας είναι ανάγκη να
συνειδητοποιεί κανείς το νόηµα και τη σηµασία τόσο της αναθεώρησης συντάγµατος
όσο και της αναθεωρητικής διαδικασίας, όπως έχουν διαµορφωθεί ιστορικά µέσα στην
πολιτειακή και πολιτική πραγµατικότητα. Άλλωστε η αναθεώρηση του Συντάγµατος
προϋποθέτει ανοικτή συζήτηση και ευρηµατική αναζήτηση λύσεων που θα συνέβαλαν
στην ανανέωση των θεσµών αλλά και στην καλύτερη προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.
Τα τελευταία χρόνια το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσµου επεσήµανε την
αναγκαιότητα νέας, τολµηρής Συνταγµατικής αναθεώρησης που µεταξύ άλλων θα
καθιέρωνε την κατάργηση της ατιµωρησίας των πολιτικών µέσω της σύντοµης
παραγραφής και την τροποποίηση του άρθρου 62 Συντ. για την άρση της βουλευτικής
ασυλίας. Με την κατάθεση των προτάσεων των πολιτικών κοµµάτων άρχισε η
διαδικασία της πρώτης από τις δύο φάσεις αναθεώρησης του Συντάγµατος
Κατά τη διάρκεια του 2013-2014, η N∆, το ΠAΣOK, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΟΤΑΜΙ
καθώς επίσης οι ΑΝΕΛ και το ΚΚΕ στο προγραµµατικό τους πρόγραµµα είχαν
διατυπώσει προτάσεις, σε πολλές από τις οποίες -σε επίπεδο «επικεφαλίδων»
τουλάχιστον- έδειχναν ότι µπορούν να συγκλίνουν προκειµένου να υπάρξει µια
ουσιώδης αλλαγή στον συνταγµατικό χάρτη της χώρας.
Η σύνδεση του υπουργού Γεώργιου Παπακωνσταντίνου µε τη λίστα Λαγκάρντ
επανέφερε εκ νέου επιτακτικά το αίτηµα για άµεση αλλαγή εκείνων των συνταγµατικών
άρθρων που οχύρωναν επί δεκαετίες το πολιτικό προσωπικό της χώρας, αποτρέποντας
έτσι την απόδοση της δικαιοσύνης όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους «κοινούς»
θνητούς. Είναι αλήθεια ότι τα πολιτικά κόµµατα άφηναν για αργότερα την έναρξη της
συζήτησης, αφού ούτως ή άλλως η διαδικασία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα επίκειται
να ξεκινήσει αργότερα. Ωστόσο ο ισχυρός κρότος που προκάλεσε ο φάκελος Λαγκάρντ
σήµανε συναγερµό στα πολιτικά στελέχη.
Οι δεσµεύσεις των πολιτικών στελεχών για ριζική διαγραφή όλων εκείνων των
νοσηρών φαινοµένων που οδήγησαν το πολιτικό σύστηµα σε απαξίωση και τέλµα, αλλά
και οι υποσχέσεις για την εγκαθίδρυση νέου θεσµικού πλαισίου που θα οδηγήσει στην
ανασυγκρότηση της χώρας, επίκειται να τεθούν σε νέα διαβούλευση. Νωπές είναι
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άλλωστε οι µνήµες της ηµιτελούς προηγούµενης αναθεώρησης που ολοκληρώθηκε τον
Ιούνιο του 2008. 27
Αν και όλοι απεύχονται µια παρόµοια κατάληξη, γεγονός είναι ότι ενόψει της
συζήτησης για µία νέα συνταγµατική µεταρρύθµιση, όλα τα παραπάνω κόµµατα είχαν
ταχθεί µεταξύ άλλων, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, υπέρ της επανεξέτασης των
διατάξεων που αφορούν τον νόµο περί ευθύνης των υπουργών και την ασυλία των
βουλευτών. Πέρα από την φαινοµενική σύµπτωση όµως, παρουσιάζουν και αρκετές
αποκλίσεις.

1. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγµατος αποτελούσε
διακηρυγµένο στόχο του πρώην Πρωθυπουργού κ. Αντωνίου Σαµαρά ενώ, σε
προηγούµενο διάστηµα, υπήρξαν και σχετικές συνεννοήσεις µε τον τότε κυβερνητικό
του εταίρο, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο κ. Σαµαράς υπογράµµισε ότι η θεσµική αλλαγή
στη χώρα και η αναθεώρηση του συντάγµατος είναι αναγκαίες προϋποθέσεις όχι µόνον
για τη θεραπεία πολλών από τα κακώς κείµενα του πολιτικού συστήµατος αλλά και για
την απελευθέρωση των δηµιουργικών δυνάµεων της χώρας. Έτσι τέθηκε η
αναγκαιότητα των θεσµικών αλλαγών µε στόχο να ανοίξει ο αναγκαίος διάλογος
(καθώς αναγνωρίζεται ως χαµένη ευκαιρία η προσπάθεια που έγινε προ 7 ετών) αλλά
και να διευρυνθεί η ατζέντα του πολιτικού διαλόγου σε πεδία πέραν της οικονοµίας.
Με πρώτο υπογράφοντα τον κ. Σαµαρά, η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
∆ηµοκρατίας κατέθεσε στον Πρόεδρο της Βουλής τις προτάσεις της για την
Συνταγµατική Αναθεώρηση.
Υπενθυµίζεται ότι για να εκκινήσουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, θα πρέπει
η σχετική πρόταση να κατατεθεί υποστηριζόµενη από τουλάχιστον 50 βουλευτές. Την
πρόταση της Ν.∆, την οποία υπέγραψαν σύσσωµοι οι 127 βουλευτές της Ν∆, κατέθεσε
ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, Αθανάσιος Μπούρας.
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα αποφασίσει πότε θα εισαχθεί για
συζήτηση και ψήφιση από την Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου η πρόταση. Αµέσως µετά,
θα συγκροτηθεί Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή µε την συµµετοχή εκπροσώπων
όλων των κοµµάτων που θα αποφασίσει ποιες θα είναι οι διατάξεις που χρήζουν
αναθεώρησης.
Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της οµάδας που επεξεργάστηκε τις προτάσεις της
Ν∆ κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, η όλη διαδικασία αναµενόταν αναµένεται να διαρκέσει 5
µε 6 µήνες.
Μετά την κατάθεση, µε απόφαση της Ολοµέλειας, θα συγκροτηθεί
διακοµµατική επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι η συµφωνία επί των διατάξεων
εκείνων του Συντάγµατος που θα πρέπει να αλλάξουν. Το περιεχόµενο των αλλαγών,
ωστόσο, θα αποφασιστεί από την νέα Βουλή, µε τη νέα της σύνθεση. 28
Οι προτάσεις της Ν.∆ εκτίθενται εκτενώς, αναλυτικά, ειδικά και
εµπεριστατωµένα µέσα από την αιτιολογική έκθεση που υπέβαλε το κόµµα στην Βουλή
των Ελλήνων επί της πρότασης των Βουλευτών της Ν.∆. για την αναθεώρηση
διατάξεων του Συντάγµατος.
27
28

Πηγή: www.enet.gr/20-4-2015.
Πηγή: www.antenna.gr/6-12-2014.
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Οι θέσεις της Ν∆ και του κ. Σαµαρά για τη συνταγµατική αναθεώρηση είναι
συνολικά 31. Στον πυρήνα της πρότασης περιλαµβάνονται και οι διατάξεις των άρθρων
62 και 86 Συντ.29
Τα στελέχη της παράταξης επεξεργάστηκαν και κατέθεσαν τις παρακάτω
προτάσεις:
α) Ως προς το ζήτηµα της βουλευτικής ασυλίας, στο άρθρο 62, εισάγεται µια
προνοµιακή, σε σχέση µε τους λοιπούς πολίτες, αντιµετώπιση του Βουλευτή, και
µάλιστα για αδικήµατα που δεν συνδέονται ευθέως µε την βουλευτική ιδιότητα.
“Το γεγονός αυτό διαµορφώνει ένα υπέρµετρα ευρύ κι αδικαιολόγητα ευνοϊκό
καθεστώς ασυλίαςγια τους Βουλευτές κατά την διάρκεια της θητείας τους –ακόµη και
προκειµένου για αδικήµατα του κοινού ποινικού δικαίου- η οποία δεν συνάδει µε το
κοινό περί δικαίου αίσθηµα ούτε µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης των ουσιωδώς
όµοιων περιπτώσεων. Παράλληλα, απαξιώνει το βουλευτικό αξίωµα στα µάτια των
πολιτών, δηµιουργώντας σκιές κι εντυπώσεις εξυπηρέτησης συντεχνιακών
συµφερόντων. Για όλους αυτούς τους λόγους η Ν.∆ τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης
του άρθρου 62, προκειµένου να προβλεφθεί ρητώς ότι η Βουλή µπορεί ν’ αρνηθεί την
άρση της βουλευτικής ασυλίας µόνον εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτή ζητείται για
πολιτικούς λόγους, ιδίως δε για λόγους σχετικούς µε την εν γένει κοινοβουλευτική
δράση του Βουλευτή. Και αυτό ώστε να περιορισθεί αποκλειστικά στα όρια της
άσκησης των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους και να µην υποθάλπεται η
ατιµωρησία των Βουλευτών ούτε να προσφέρεται η ασυλία ως ασπίδα για την
συλλήβδην αποφυγή της δικαστικής τους δίωξης. Αυτή, άλλωστε, η αντιµετώπιση
επιβάλλεται και στο πλαίσιο σεβασµού του δικαιώµατος της δικαστικής προστασίας, το
οποίο κατοχυρώνεται τόσο στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 20 του Συντάγµατος,
όσο και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Το
γεγονός, δηλαδή, ότι ο πολίτης που θεωρεί ότι θίγεται από την συµπεριφορά ενός
Βουλευτή και ζητά δικαστική προστασία προσκρούει στην άρνηση της Βουλής να
χορηγήσει την σχετική άδεια, προσβάλλει τον πυρήνα του δικαιώµατός του γι’
αποτελεσµατική δικαστική προστασία. Επισηµαίνεται και η σχετική νοµολογία του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, το οποίο, σε παρόµοια
περίπτωση, έχει καταδικάσει κράτη-µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, µεταξύ των
οποίων δυστυχώς και την Ελλάδα. Μια πιο ριζοσπαστική –και, µάλλον, περισσότερο
σύµφωνη µε το πνεύµα των αρχών που προεκτέθηκαν ως προς το βουλευτικό αξίωµααναθεωρητική παρέµβαση στο άρθρο 62 είναι εκείνη, κατά την οποίαν η Βουλή
επιλαµβάνεται του θέµατος της άρσης ή µη της ασυλίας Βουλευτή µόνον εφόσον εκείνος
το ζητήσει –µε σχετική αίτηση στη Βουλή για χορήγηση ασυλίας- µέσα σε συγκεκριµένη
προθεσµία. Ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση η δίωξη του Βουλευτή εξελίσσεται χωρίς
καµία, απολύτως, παρέµβαση της Βουλής.” 30
Προτάθηκε επίσης η τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 86 για την
αποσβεστική προθεσµία ως προς την ποινική ευθύνη των Υπουργών και ιδίως η
κατάργησή της όπως ισχύει σήµερα.
Η διαπίστωση της ανάγκης ύπαρξης αυξηµένης διαφάνειας κυρίως ως προς την
διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος, και η νέα οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα
δεν επιτρέπουν την διατήρηση ενός καθεστώτος ποινικής ευθύνης, το οποίο επιφυλάσσει
στο µέλος της Κυβέρνησης ή στον Υφυπουργό ένα, ιδιαίτερα µάλιστα, προνοµιακό
29

Πηγή: www.kathimerini.gr, «Οι 31 θέσεις της Ν.∆ για τη συνταγµατική αναθεώρηση»,
28-4-2014
30
Βλ. αιτιολογική έκθεση της Ν.∆ ως παράρτηµα στο τέλος.
19

καθεστώς. Όλως αντιθέτως, επιβάλλουν την ριζική του αναµόρφωση. Η πρόταση της
αναθεώρησης του συνόλου του άρθρου 86, κινείται πάνω στους εξής άξονες:
-

“Πρώτον31 αυστηρή οριοθέτηση -κι ανάλογος δραστικός περιορισµός- των ποινικών
αδικηµάτων των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών που θεωρείται ότι τέλεσαν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Έτσι ώστε σ’ αυτά να µην περιλαµβάνονται,
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τα ποινικά αδικήµατα που τελέσθηκαν απλώς επ’ ευκαιρία
άσκησης των καθηκόντων αυτών.

-

∆εύτερον, ολοκληρωτική κατάργηση του θεσµού της αποσβεστικής προθεσµίας. µε ρητή
πρόβλεψη ότι ως προς τα ποινικά αδικήµατα τα οποία τέλεσαν, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί υπόκεινται στους κοινούς
περί παραγραφής κανόνες, που εφαρµόζονται έναντι όλων κατά τις ισχύουσες κάθε φορά
ποινικές διατάξεις.

-

Τρίτον, πλήρης αποσύνδεση της διαδικασίας δίωξης των µελών της Κυβέρνησης και των
Υφυπουργών για τα προαναφερόµενα αδικήµατα από οποιαδήποτε παρέµβαση της
Βουλής. Έτσι ώστε η ∆ικαστική Εξουσία ν’ ασκεί την δίωξη αυτή ανεµπόδιστη κι
ανεπηρέαστη, χωρίς κοινοβουλευτικά προσκόµµατα, ξένα προς την ιδιοσυστασία της
συνταγµατικώς κατοχυρωµένης ανεξαρτησίας της.

-

Τέταρτον, διατήρηση, τουλάχιστον κατά βάση, του ισχύοντος σήµερα συστήµατος του
∆ικαστικού Συµβουλίου και του Ειδικού ∆ικαστηρίου, ως προς την τελική εκδίκαση των
κατά περίπτωση υποθέσεων που αφορούν –όπως είναι αυτονόητο, αφού για όλα τα λοιπά
εγκλήµατα θα ισχύει η κοινή ποινική νοµοθεσία- ποινικά αδικήµατα των µελών της
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Και τούτο
διότι, λόγω της φύσης των ποινικών αδικηµάτων των µελών της Κυβέρνησης και των
Υφυπουργών και της επιρροής τους στην δηµόσια ζωή, παρίσταται αναγκαία η κατά το
δυνατόν ταχύτερη περαίωση των υποθέσεων τούτων, χωρίς βεβαίως οποιαδήποτε
έκπτωση ως προς το βάθος της αντίστοιχης ποινικής έρευνας. Άλλωστε και µόνον το
γεγονός ότι, όπως ήδη διευκρινίσθηκε, καταργείται η αποσβεστική προθεσµία και ισχύει
εν προκειµένω η παραγραφή κατά τις κοινές ποινικές διατάξεις, διασφαλίζει την άνεση
χρόνου για την ενδελεχή δικαστική διερεύνηση των κατά τ’ ανωτέρω ποινικών
αδικηµάτων.”
Στη συνέχεια ακολουθεί µία συνοπτική παρουσίαση των προτάσεων και των θέσεων των
πολιτικών κοµµάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝΕΛ και ΚΚΕ ειδικά για τις προς
αναθεώρηση διατάξεις των άρθρων 62 και 86 Συντ.

31
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2. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 32

Στο πλαίσιο του δηµοσίου διαλόγου για την προσεχή αναθεώρηση του
Συντάγµατος, το ΙΣΤΑΜΕ «Ανδρέας Παπανδρέου» διοργάνωσε στις 19 και 20
Φεβρουαρίου 2013 διηµερίδα µε θέµα «Η πρόκληση της Αναθεώρησης του
Συντάγµατος». Η έναρξη της διηµερίδας πραγµατοποιήθηκε µε τη γενική εισήγηση του
πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου.
«Η συνταγµατική αναθεώρηση πρέπει να είναι ριζοσπαστική και να γίνει µέσα σε πνεύµα
συνεργασίας και συναινέσεων µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων και δεν είναι κοµµατικό
θέµα», τόνισε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Βενιζέλος.
Μάλιστα, ο κ. Βενιζέλος µίλησε για ευρύτερες συναινέσεις και πρότεινε τον όρο
«συνεργατικός κοινοβουλευτισµός» ο οποίος θα ενισχυθεί από συνταγµατικές διατάξεις
που θα επηρεάζουν τον σχηµατισµό κυβέρνησης. Επανέλαβε, δε, την πάγια θέση του ότι
για µεγάλο χρονικό διάστηµα θα έχουµε κυβερνήσεις συνεργασίας, ο σχηµατισµός των
οποίων πρέπει να διευκολύνεται και από το εκλογικό σύστηµα και από τις
συνταγµατικές προβλέψεις.
Παρόλα αυτά, όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο σύγχρονα
συνταγµατικά κείµενα. Ωστόσο, υπογράµµισε την απουσία «συνταγµατικού
πατριωτισµού» κι αυτό «παρά τη µεγάλη συναίνεση» κατά την αναθεώρηση του 2001.
Ο κ. Βενιζέλος ανέφερε ότι η αναθεωρητική διαδικασία πρέπει να αρχίζει και να
ολοκληρώνεται στη διάρκεια της θητείας δύο διαδοχικών Βουλών, µε την πρώτη να
διαπιστώνει την ανάγκη αναθεώρησης µε λιγότερες των 180 ψήφων. Και σε αυτό πρέπει
να συµφωνήσουν όλα τα κόµµατα του «συνταγµατικού τόξου» καθώς δεν µπορεί να
είναι θέµα µόνο της κυβερνητικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Θεώρησε επίσης ότι
το ΠΑΣΟΚ είχε την υποχρέωση να διαµορφώσει την πρότασή του προς τους
κυβερνητικούς εταίρους, προς τα άλλα κόµµατα και προς την κοινωνία.
Επισήµανε ότι πρέπει το Σύνταγµα να συνδεθεί µ' ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης
όχι µόνο της οικονοµίας αλλά και της κοινωνίας και του κράτους. Χρειάζεται ένα
Σύνταγµα που θα συντελέσει στην ανανέωση, ανασυγκρότηση και αναζωογόνηση του
πολιτικού συστήµατος, του συστήµατος διακυβέρνησης µε την ανάκτηση της πολιτικής
και θεσµικής αξιοπιστίας και µε την επανεγκαθίδρυση σχέσεων κοινωνικής και
πολιτικής εµπιστοσύνης.
Ο ίδιος, σε ό,τι αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών πρότεινε, τόσο η
προδικασία, όσο και η κυρίως δικαστική διαδικασία να διεξάγονται µε την άδεια της
Βουλής, ενώ για την άρση της βουλευτικής ασυλίας υποστήριξε να περιοριστεί και να
διατηρηθεί µόνο στο απολύτως αναγκαίο µέτρο το ακαταδίωκτο του βουλευτή.33
3. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Κατά την παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για το πολιτικό σύστηµα,
υπογραµµίστηκε η κεντρική θέση της συνταγµατικής αναθεώρησης. Παρουσιάστηκαν
32

Πηγή : www.in.gr, «Προτάσεις Βενιζέλου για τη συνταγµατική αναθεώρηση», 24-72013.
33
Ακριβοπούλου Xριστίνα – Παπαχρήστος Νίκος (επιµ.), Η πρόκληση της Αναθεώρησης
του Συντάγµατος, Γενική Εισήγηση Ευάγγελου Βενιζέλου στο Συνέδριο ΙΣΤΑΜΕ, 25-26
Φεβ.2013, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσ/νίκη, σελ.22.
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βασικές και ριζοσπαστικές αλλαγές ως προς τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού
συστήµατος, είτε µέσω της αλλαγής του Συντάγµατος είτε µέσω της νοµοθεσίας: «Οι
αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα είναι άµεσα συναρτηµένες -αν και όχι πάντοτε- µε µια
βαθιά τοµή στο επίπεδο του ισχύοντος Συντάγµατος. Απαιτείται µια πολιτική θεσµική
αλλαγή, η οποία αγγίζει τα όρια µιας µεγάλης συνταγµατικής αλλαγής, και η οποία θα
έχει στο επίκεντρό της την εµβάθυνση της πολιτικής και οικονοµικής ∆ηµοκρατίας, την
προστασία του δηµοσίου χώρου και των δηµοσίων αγαθών, την επέκταση των ατοµικών
και κοινωνικών δικαιωµάτων, την ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών βάσης».
Σύµφωνα όµως µε τον ΣΥΡΙΖΑ, «η πολιτικο-θεσµική αυτή αλλαγή δεν αποτελεί µια
από 'τα πάνω διαδικασία'». Για τον ΣΥΡΙΖΑ προϋπόθεση γι' αυτήν είναι «η δηµιουργία
ενός δηµοκρατικού κινήµατος πολιτικής και συνταγµατικής αλλαγής, µε τη συµµετοχή
των πολιτών και της κοινωνίας και την παράλληλη προώθηση νοµοθετικών αλλαγών
που αλλάζουν ριζικά το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της δηµοκρατίας. Ήδη όµως τα
τελευταία χρόνια της εφαρµογής των Μνηµονίων έχουν ωριµάσει κοινωνικά αιτήµατα
µέσα από διεργασίες βάσης. Μια ριζική εποµένως συνταγµατική αλλαγή, µε
δηµοκρατικό προσανατολισµό και µε έµφαση στην προστασία των κοινωνικών και
οικονοµικών δικαιωµάτων, έχει αρχίσει να τίθεται σε ηµερήσια διάταξη».34
Ανάµεσα στις προτάσεις που κατέθεσε ανεπίσηµα ο ΣΥΡΙΖΑ περιλαµβάνεται
και ο τερµατισµός του νόµου περί ευθύνης υπουργών. Έγινε εισήγηση να δοθεί τέλος
στην ανισότητα απέναντι στο νόµο ανάµεσα στο βουλευτή και τον απλό πολίτη και να
τεθεί δραστικός περιορισµός χρήσης της βουλευτικής ασυλίας, που θα χρησιµοποιείται
µόνον σε περιπτώσεις πολιτικών διώξεων. Τα ποινικά αδικήµατα υπουργών δεν θα
πρέπει να έχουν χρόνο παραγραφής και προτείνεται να µπορούν να διερευνηθούν
οποτεδήποτε προκύψουν αποδεικτικά στοιχεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτάσσει ως στόχο στην
περίπτωση που η ∆ικαιοσύνη διερευνά ποινικές υποθέσεις στις οποίες εµπλέκονται
Υπουργοί να µην αποστέλλεται ο φάκελος στη Βουλή, ώστε αυτή να αποφασίσει την
πορεία της υπόθεσης αλλά η δικαιοσύνη να είναι αυτή που θα συνεχίζει κανονικά το
έργο της και θα απαγγέλλει κατηγορίες, εφόσον θεµελιώνει ανάλογη άποψη.
4. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 35

Η θέση που υποστηρίζει το ΠΟΤΑΜΙ είναι ότι το Σύνταγµα της Ελλάδος δεν
έγινε για να αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια ούτε προσφέρεται για κοµµατικά παιχνίδια
και για ασκήσεις πολιτικού βερµπαλισµού. Βασική αποστολή του είναι να εγγυάται τη
σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας και να εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία του
πολιτεύµατος και της έννοµης τάξης. Αυτός είναι και ο λόγος που το περιεχόµενό του
πρέπει να διαµορφώνεται µε τη µέγιστη δυνατή συναίνεση, περιοριζόµενο στα βασικά
και θεµελιώδη του πολιτεύµατος και της έννοµης ρύθµισης των κοινωνικών σχέσεων.
Για το ΠΟΤΑΜΙ η ευθύνη των πολιτικών προσώπων και, συγκεκριµένα, των
βουλευτών και των Υπουργών αποτελεί ένα κεφάλαιο, για το οποίο οι ρυθµίσεις του
ισχύοντος συντάγµατος έχουν κατά γενική οµολογία αποδειχθεί προβληµατικές και η
ιδέα της συνταγµατικής αναθεώρησης είναι επιβεβληµένη. Αυτό εντοπίζεται στις ίδιες
τις κρίσιµες διατάξεις:
34

Πηγή: www.newsbomb.gr, «Τολµηρές προτάσεις Τσίπρα για συνταγµατική
αναθεώρηση», 29-6-2013.
35
Πηγή: www.topotami.gr, «Η πρότασή µας για τη συνταγµατική αναθεώρηση», 11-52014.
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«Βουλευτική ασυλία: Η βουλευτική ασυλία είναι ένας θεσµός που υφίσταται
στις σύγχρονες δηµοκρατίες, περιορίζεται όµως µόνο σε όσα αδικήµατα σχετίζονται µε
την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων και δεν εκτείνεται σε κάθε έγκληµα του
κοινού ποινικού δικαίου. Επιπλέον, σύµφωνα µε το ισχύον Σύνταγµα, η βουλευτική
ασυλία µπορεί µεν να αρθεί µε άδεια της Βουλής, πλην όµως αυτή θεωρείται πως δεν
δόθηκε, «αν η Βουλή δεν αποφανθεί µέσα σε τρεις µήνες». Καθιερώνεται έτσι ένα
«τεκµήριο µη άρσεως», αφού, µε συστηµατική κωλυσιεργία, ο εγκαλούµενος βουλευτής
µπορεί να αποφύγει τη δίωξη. Το κόµµα στο σηµείο αυτό προτείνει σαν λύση το
τεκµήριο αυτό να αντιστραφεί, ώστε σε περίπτωση που η Βουλή δεν αποφανθεί, να
συνεχίζεται κανονικά η ποινική διαδικασία.
Ποινική ευθύνη Υπουργών: Σχετικά µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος για την
ποινική ευθύνη των Υπουργών. πρόκειται για νέα ρύθµιση, που µπήκε στο Σύνταγµα µε
την αναθεώρηση του 2001, για να θεραπεύσει, υποτίθεται, τις αδυναµίες της παλιάς.
Βάσει της ισχύουσας ρύθµισης, µόνο η Βουλή έχει αρµοδιότητα να ασκεί δίωξη
(αποκλειστική αρµοδιότητα), απαιτείται η αυξηµένη πλειοψηφία των 151 βουλευτών
(και όχι απλώς των παρόντων), µεσολαβεί η κρίση του πενταµελούς δικαστικού
συµβουλίου (που µπορεί να θέσει την υπόθεση στο αρχείο) και εισάγεται βραχύτατη
αποσβεστική προθεσµία ως προς τη δίωξη. ∆ιατυπώνει την άποψη ότι πρόκειται για
προνοµιακό καθεστώς οιονεί ατιµωρησίας που πρέπει άµεσα να καταργηθεί. Προστασία
των Υπουργών πρέπει βέβαια να υπάρχει, αλλά θα πρέπει να είναι περιορισµένη και
αντίστοιχη µε εκείνη των βουλευτών.”
5. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛ

Σε οµιλία στη Βουλή ο συνδυασµός των ΑΝΕΛ και συγκεκριµένα η βουλευτής
Μαγνησίας κα. Μαρία Χρυσοβελώνη επιχείρησε να σχολιάσει τελείως ενδεικτικά
ελάχιστα µόνο σηµεία από τη πρόταση της Ν∆, κατά τη συζήτηση στην Ολοµέλεια για
τη συνταγµατική αναθεώρηση.36
Σχολιάζοντας τον νόµο περί ευθύνης Υπουργών υπενθυµίζει πως το Σύνταγµα που
προβλέπει την αποσβεστική προθεσµία και το µη ιδιώνυµο των υπουργικών αδικηµάτων,
ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ και την Ν.∆ όπως και ο ισχύων νόµος που προβλέπει
αποκλειστικά ποινική ευθύνη και όχι διοικητική ή αστική ευθύνη υπουργού. ∆ιαχωρίζει
τη θέση του από τα άλλα κόµµατα και τονίζει µεταξύ άλλων ότι θα µπορούσαν τα
κόµµατα που κυβερνούσαν επί δεκαετίες την Ελλάδα να προβλέψουν και να ψηφίσουν
υπέρ της π.χ. αστικής και διοικητικής ευθύνης των Υπουργών.

36

Πηγή: www.parliament.gr, ∆ελτίο τύπου 17/12/2014. Από την οµιλία της
κοινοβουλευτικής εκπροσώπου των ΑΝΕΛ βουλευτού Μαγνησίας Μαρίνας
Χρυσοβελώνη κατά τη συζήτηση στην Ολοµέλεια για τη συνταγµατική αναθεώρηση.
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6. Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ 37

Τέλος, για τα στελέχη του ΚΚΕ η συνταγµατική αναθεώρηση αποτελεί
συµµετοχή σε µια διαδικασία µε προδιαγεγραµµένο το αποτέλεσµα. Επισηµαίνεται ότι
τα περιθώρια συνεργασίας του κόµµατος µε τα υπόλοιπα κόµµατα είναι µικρά, καθώς
στην πλειοψηφία τους µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο υποστηρίζουν και υπηρετούν την
υφιστάµενη οικονοµική και κοινωνική κατάσταση. Παρόλα αυτά το ΚΚΕ τάσσεται
υπέρ των αλλαγών που έχουν σχέση µε το νόµο περί ευθύνης υπουργών χωρίς να
καταθέτει συγκεκριµένες προτάσεις και προβληµατισµούς.

Β. ΟΙ ∆ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1. Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ38

Με άρθρο του στην εφηµερίδα «Καθηµερινή της Κυριακής», ο διακεκριµένος
καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών Νίκος Αλιβιζάτος
υπενθυµίζει την ανάγκη άµεσης αναθεώρησης του Συντάγµατος. Ο ίδιος χαρακτηρίζει
«πλήγµα» τη µη έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας πριν τη διάλυση της Βουλής
και υποστηρίζει µια άµεση και ρεαλιστική συνταγµατική αναθεώρηση ορισµένων
διατάξεων. Μεταξύ άλλων υποστηρίζει την αναθεώρηση του άρθρου 86 του
Συντάγµατος, ώστε να αφαιρεθεί από τη Βουλή η αρµοδιότητα για τη δίωξη των
υπουργών, και να ανατεθεί σε συλλογικό όργανο αποτελούµενο π.χ. από ανώτατους
δικαστές (όπως στη Γαλλία) ή από µέλη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Αυτό θα
επιτευχθεί µε ταυτόχρονη κατάργηση της σύντοµης παραγραφής, που σήµερα
προβλέπεται για τα υπουργικά αδικήµατα. και προτείνει την χορήγηση βουλευτικής
ασυλίας µόνο µε απόφαση της Βουλής, ύστερα από αίτηµα του εγκαλούµενου
βουλευτή, σύµφωνα µε το βρετανικό µοντέλο. Και τούτο, µε αναθεώρηση του άρθρου
62 του Συντάγµατος.
Τέλος, τάσσεται υπέρ της αλλαγής του τρόπου αναθεώρησης του Συντάγµατος
ώστε η πενταετής απαγόρευση της αναθεώρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 110, να
περιορίζεται στη διάταξη που αναθεωρήθηκε τελευταία (και όχι σε ολόκληρο το
Σύνταγµα, όπως σήµερα). Ταυτόχρονα, θα µπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόµενο να
είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση και από µία και µόνο Βουλή, αν
συµφωνούν τα 2/3 ή τα 4/5 του όλου αριθµού των βουλευτών. Έτσι, η αναθεωρητική
διαδικασία θα διορθώσει τυχόν σφάλµατά της και θα αποκτήσει το νόηµα που έχει σε
όλες τις συνταγµατικά ώριµες δηµοκρατίες.
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Πηγή: www.enet.gr, «Παίρνουν θέση τα κόµµατα για τις αλλαγές στο Σύνταγµα», 13-12013
38

Πηγή: www.parapolitiki.com/22-9-2014
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2. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΕΛΗ

Για το ΙΓ΄Συνέδριο του Οµίλου Μάνεση µε αντικείµενο ”1975-2010:
Συνταγµατική Θεωρία και Πράξη. Αποτίµηση και προοπτικές” που διεξήχθη στον Βόλο
στις 25 και 26 Μαρτίου 2011 εξέφρασε την άποψή του ο καθηγητής Συνταγµατικού
∆ικαίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεώργιος Σωτηρέλης λέγοντας ότι είχε πληρότητα
συµµετοχής και θεµάτων εισηγήσεων και εστιάσθηκε στην ανάδειξη θεµάτων που
επηρέασαν την εξέλιξη της συνταγµατικής ιστορίας και τα αίτια της κοινοβουλευτικής
και συνταγµατικής κρίσης. Προσδιορίζει την κατεύθυνση µιας νέας συνταγµατικής
πολιτικής στην ευρύτατα αποδεκτή πρόταση της κατάργησης των συνταγµατικών
προνοµίων των βουλευτών και των υπουργών ως προς την ποινική τους αντιµετώπιση, η
οποία, πλέον, έχει εξελιχθεί σε πολιτική αντιµετώπιση, όσο αφορά στην βουλευτική
ασυλία καθώς και στο καθεστώς της ποινικής δίωξης των υπουργών.39
Για τις διατάξεις περί ασυλίας υπουργών και βουλευτών διατείνεται πως είναι
ώριµη η σκέψη για την κατάργησή τους – αλλά προτείνει αλλαγή του νοµικού πλαισίου
µε την ταυτόχρονη πρόβλεψη, ως προς αυτούς, κάποιας πρόσθετης δικαστικής
ασφαλιστικής δικλείδας (π.χ χρειάζεται κατά τη γνώµη του να αποφασίζουν για την
παραποµπή σε δίκη µόνον εφέτες και σε σοβαρές περιπτώσεις να αποφασίζει για την
ποινική δίωξη η Ολοµέλεια Εφετών). Οι αλλαγές, βέβαια, πρέπει να γίνουν µε
αυτοσυγκράτηση, διότι η δικοµανία και η ροπή προς την υπερβολή µπορεί να
οδηγήσουν στο αντίθετο αποτέλεσµα. Ως προς τις εξεταστικές επιτροπές υποστηρίζει
ότι θα ήταν µάλλον χρήσιµο να συµµετέχουν και ορισµένες ανεξάρτητες
προσωπικότητες εκτός Βουλής, ώστε να περιορισθούν τα περιθώρια µικροκοµµατικών
επιλογών.
Παρουσιάζεται άµεσα η συνταγµατική ευκαιρία για την αντιµετώπιση της
κρίσης των θεσµών που επιβάλλεται να αξιοποιηθεί αµέσως, κατά το µέγιστο δυνατό
τρόπο και µε τη µέγιστη εφικτή συναίνεση, για να ακολουθήσει αργότερα µία θεσµικά
πρόσφορη συνταγµατική αναθεώρηση.
Επίσης ο ίδιος σχολιάζει συνοπτικά ορισµένα βασικά σηµεία για τις
αναθεωρητέες διατάξεις που προτάσσονται ολοκληρωµένα στο βιβλίο του καθηγητή
Νίκου Αλιβιζάτου: Ποια δηµοκρατία για την Ελλάδα µετά την κρίση, Εκδόσεις Πόλις,
Αθήνα 2013, που έγινε στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης, στις 20.11.2013, στο
βιβλιοπωλείο «Ιανός» διατυπώνοντας την αντίστοιχη παραπάνω πρόταση.40
3. Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΙΛΙΩΤΗ
Μία πρόταση41 για την αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου της ποινικής ευθύνης
39

Σωτηρέλης Γεώργιος, «Σύνταγµα και πολιτική υπό το φως των νέων δεδοµένων: Τα
διακυβεύµατα, οι δυνατότητες, τα όρια», άρθρο δηµοσιευµένο στις 22-5-2011 στην
ιστοσελίδα www.constitutionalism.gr του Οµίλου Αριστόβουλου Μάνεση.
40
Σωτηρέλης Γ., «Τα όρια και οι προοπτικές του δηµοκρατικού διαλόγου για την
συνταγµατική αναθεώρηση», άρθρο δηµοσιευµένο στις 4-1-2014 στην ιστοσελίδα
www.constitutionalism.gr του Οµίλου Αριστόβουλου Μάνεση.
41
Πρβλ. στη µελέτη του Χ. Τσιλιώτη, «Μία συγκεκριµένη πρόταση για την αναθεώρηση
του άρθρου 86 Συντ.», ό.π, σελ. 27-28.
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των µελών της Κυβέρνησης διατυπώνεται επίσης από τον κ. Χαράλαµπο Μ. Τσιλιώτη,
επικ. καθηγητή Συνταγµατικού ∆ικαίου:
Οι βασικές κατευθύνσεις µιας µελλοντικής αναθεώρησης του άρθρου 86 Σ είναι
αφενός η καταρχήν απεµπλοκή της Βουλής από την προκαταρκτική εξέταση καθώς και
την άσκηση, ανάκληση ή αναστολή της ποινικής δίωξης κατά µέλους της Κυβέρνησης
(άρθρο 86 παρ. 1-3 του ισχύοντος Συντάγµατος) µε την ανάθεση των σχετικών
αρµοδιοτήτων (της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης και της άσκησης ποινικής
δίωξης) στις κατά νόµο εισαγγελικές αρχές, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η αρχή της
διάκρισης των εξουσιών κατ' άρθρο 26 Σ, η οποία δοκιµάζεται από την διασταύρωση
της νοµοθετικής µε την δικαστική εξουσία στο προκείµενο ζήτηµα και αφετέρου η
κατάργηση κάθε ευνοϊκής σε σχέση µε τα λοιπά φυσικά πρόσωπα ρύθµισης που αφορά
τα ζητήµατα της αποσβεστικής προθεσµίας των δύο τακτικών Συνόδων της επόµενης
βουλευτικής περιόδου από τον χρόνο της φερόµενης τέλεσης του αδικήµατος (άρθρο 86
παρ. 3 Σ). Προκρίνεται όµως κατά την άποψή του η διατήρηση της ειδικής δωσιδικίας
από ∆ικαστικό Συµβούλιο και από Ειδικό ∆ικαστήριο, αποτελούµενο από δικαστές
υψίστης εµπειρίας, το οποίο συνάδει µε την συνταγµατική µας παράδοση, ή
εναλλακτικά από Πενταµελές Εφετείο µε δυνατότητα αναίρεσης στον Άρειο Πάγο.
Με την πρότασή του αναθέτει την παραγγελία για την διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης και την άσκηση ποινικής δίωξης στον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, στον οποίο θα παραπέµπεται η υπόθεση, εάν υφίστανται ενδείξεις τελέσεως
ποινικού αδικήµατος από µέλος ή πρώην µέλος της Κυβέρνησης, ενώ την
προκαταρκτική εξέταση θα διενεργεί Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που θα
ορίζεται από τον Εισαγγελέα. Εν συνεχεία η υπόθεση θα παραπέµπεται σε δικαστικό
συµβούλιο, το οποίο µπορεί να έχει τη σύνθεση και τις αρµοδιότητες του υπάρχοντος
∆ικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παρ. 4 Σ, ή να αποτελείται µόνο από
Αρεοπαγίτες, προεδρευοµένου όµως εξ ενός εκ των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου
κατόπιν κληρώσεως, το οποίο αφού διεκπεραιωθεί η ανάκριση από µέλος του,
προερχόµενο από τον Άρειο Πάγο και µε την παρουσία ενός εκ των Αντεισαγγελέων
του ΑΠ, θα αποφαίνεται µε βούλευµα εάν ο κατηγορούµενος (πρώην) Υπουργός θα
πρέπει να παραπεµφθεί στο Ειδικό ∆ικαστήριο ή να απαλλαγεί της κατηγορίας. Το
Ειδικό ∆ικαστήριο µπορεί να έχει τη σηµερινή του σύνθεση ή να αποτελείται µόνο από
µέλη του Αρείου Πάγου, προεδρευοµένου εκ του Προέδρου του Αρείου Πάγου ή ενός
εκ των Αντιπροέδρων του κατόπιν κληρώσεως και µε την παρουσία του Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου ή του νοµίµου αναπληρωτή του, ο οποίος και θα υποστηρίζει την
κατηγορία.
Ως εναλλακτική πρόταση θα µπορούσε να εφαρµοσθεί εν προκειµένω το
σύστηµα που καθιερώνει το άρθρο 29 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, η εφαρµογή
του οποίου στις κοινές υποθέσεις θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχής µέχρι τώρα. Σε
περίπτωση ενδείξεων τελέσεως ποινικού αδικήµατος από µέλος ή πρώην µέλος της
Κυβέρνησης η υπόθεση θα παραπέµπεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο
οποίος, εάν κρίνει ότι συντρέχουν όντως ενδείξεις τελέσεως αδικήµατος, θα
παραγγέλλει στον Προϊστάµενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών να ζητήσει την
σύγκληση της Ολοµέλειας Εφετών Αθηνών, η οποία και θα ορίζει ειδικό Ανακριτή εκ
των µελών της (Πρόεδρο Εφετών ή Εφέτη). Σε περίπτωση ορισµού ειδικού Ανακριτή, ο
τελευταίος θα διενεργεί την ανάκριση υπό την εποπτεία Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος
θα εισαγάγει την υπόθεση στο Συµβούλιο Εφετών που θα αποφαίνεται επί της
παραποµπής ή όχι. Αρµόδιο δικαστήριο πρέπει να είναι το Ειδικό ∆ικαστήριο µε την
ανωτέρω σύνθεση.
Όσον αφορά το ζήτηµα της παραγραφής αυτή πρέπει να είναι η προβλεπόµενη
από τα άρθρα 111 επ. ΠΚ παραγραφή του κοινού Ποινικού ∆ικαίου, χωρίς την
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οποιαδήποτε ευνοϊκή ρύθµιση περί βραχύτερης παραγραφής ή ειδικής αποσβεστικής
προθεσµίας.
Η παραπάνω πρόταση ισορροπεί µεταξύ του σηµερινού συστήµατος της
εξαιρετικά ευνοϊκής µεταχείρισης των Υπουργών που έχει οδηγήσει ουσιαστικά στο
ακαταδίωκτο και εν τέλει την ατιµωρησία και της πλήρους ποινικής δικονοµικής
εξίσωσης των Υπουργών µε τα υπόλοιπα πρόσωπα42, «η οποία ενέχει κινδύνους
προσχηµατικής στοχοποίησης Υπουργών από πολιτικά κατευθυνόµενες ή παντελώς
αβάσιµες µηνύσεις».

Γ. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ43

Χωρίς ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης του
Συντάγµατος. Στις 30 Ιουνίου 2015 η προθεσµία για την έκθεση της αρµόδιας
επιτροπής.
Στις 16-12-2014 συνεκλήθη σε σώµα η Επιτροπή της Βουλής για την
αναθεώρηση του Συντάγµατος, χωρίς συµµετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της
Χρυσής Αυγής. Τα κόµµατα αυτά δεν συµµετείχαν τότε στην Επιτροπή, λόγω της µη
ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκλογής του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και λόγω των
ενδεχόµενων εκλογών όπως και πραγµατοποιήθηκαν αργότερα στις 25-1-2015.
H Βουλή στην Ολοµέλεια πήρε απόφαση για σύγκληση της επιτροπής για την
αναθεώρηση του Συντάγµατος, όπως αποφάσισε και η ∆ιάσκεψη των Προέδρων και της
δόθηκε η προθεσµία κατάθεσης του πορίσµατος στις 30 Ιουνίου 2015.
Η σχετική πρόταση για τη σύγκληση της επιτροπής υπερψηφίστηκε από τη Νέα
∆ηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τη ∆ηµοκρατική Αριστερά. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
ψήφισαν «παρών», καθώς όπως είπε η εισηγήτρια τους επί της αναθεώρησης και ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
προτείνουν εκλογές και τη σύγκληση Συνταγµατικής Εθνοσυνέλευσης για ένα «εξ’
απαρχής Σύνταγµα». Η κ. Κόλλια-Τσαρουχά µίλησε για συνεννόηση όλων των
πολιτικών δυνάµεων και εθνική συναίνεση, η οποία δεν είναι µόνο η «ψήφος για εκλογή
Προέδρου».
Ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Παυλόπουλος, πρότεινε τη διάρθρωση
της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγµατος σε δέκα ενότητες στις οποίες
περιλαµβάνονται και οι διατάξεις για την ασυλία βουλευτών και την ποινική ευθύνη
υπουργών στα πλαίσια της οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και της κυβέρνησης.
Θεώρησε ωστόσο απαραίτητο να υπάρξουν και άλλες, διαφορετικές εισηγήσεις από
άλλα κόµµατα και υπογραµµίζει ότι «όλοι οµολογούν ότι η αναθεώρηση είναι απολύτως
αναγκαία, αλλά την θυσιάζουν στο βωµό πολιτικών σκοπιµοτήτων», εκτιµώντας πως «η
σηµερινή εικόνα της Βουλής δείχνει ανάγλυφα πως η κρίση του πολιτικού συστήµατος
µετατρέπεται σε κρίση των θεσµών». Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης τεκµηριώθηκε
από τον κ. Παυλόπουλο λόγω κόπωσης που έχουν υποστεί ορισµένες διατάξεις, τις
αποτυχηµένες αναθεωρήσεις του παρελθόντος, κυρίως του 1975 και 1986 και λόγω της
ανάγκης θωράκισης των θεσµών εξ αιτίας της βαθιάς οικονοµικής κρίσης.
42

Χαραλαµπάκης Αριστοτέλης, «Η ποινική ευθύνη των Υπουργών», Ποιν. Χρ 2009,
ό.π, σελ. 777.
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Πηγές :www.capital.gr, www.naftemporiki.gr/16-12-2014.
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Η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη εκ µέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, διαβεβαίωσε
πως οι ΑΝΕΛ θα συµµετάσχουν στην Επιτροπή εφόσον η διαδικασία προχωρήσει,
καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις.
«Για µια Συνταγµατική αναθεώρηση που είναι αναγκαία στην προσπάθεια να
βγει η χώρα από την κρίση αλλά και να αποφευχθεί µελλοντική κρίση», µίλησε ο
εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Τριαντάφυλλος. Σχετικά µε τη διάταξη περί ευθύνης
υπουργών είπε πως θα πρέπει να είναι ενιαία η αντιµετώπιση της ευθύνης, ενώ σχετικά
µε τη βουλευτική ασυλία, ζήτησε αναθεώρηση της διάταξης που αφορά στο διαχωρισµό
της ποινικής ευθύνης. Σηµείωσε ότι η προηγούµενη αναθεώρηση εκ του αποτελέσµατος
δεν λειτούργησε προοδευτικά. και έκανε λόγο για τις διατάξεις που προβλέπουν τη
διαδικασία της αναθεώρησης, µιλώντας για τις αγκυλώσεις που προκαλούν.
Για πολιτικό συµβιβασµό µε στόχο την επικύρωση της ενότητάς µας», έκανε
λόγο ο κ. Ιωάννης Πανούσης από τη ∆ηµοκρατική Αριστερά, επισηµαίνοντας ότι
«µπορεί η εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και η αναθεώρηση να εφάπτονται, αλλά
δε µπορεί να πηγαίνουν παράλληλα», καθώς αυτό σηµαίνει ότι οι θεσµοί
αλληλοαναιρούνται, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο αναθεώρησης σε κλίµα
ακραίας αντιπαλότητας και ανελαστικών θέσεων για τη θωράκιση της διαδικασίας. «Το
νέο Σύνταγµα πρέπει να ανοιχτεί στην Κοινωνία των Πολιτών», είπε. Ζήτησε περαιτέρω
ενίσχυση θεσµών που στηρίζουν το Κράτος ∆ικαίου, λέγοντας «όχι στην οπισθοχώρηση
από το κεκτηµένο της µεταπολιτευτικής ∆ηµοκρατίας». Ανέπτυξε θέσεις για
αναθεώρηση προς την κατεύθυνση διεύρυνσης και όχι µείωσης της προστασίας των
δικαιωµάτων του ανθρώπου, κάνοντας λόγο για τη µη στατική τους διάσταση.
Κλείνοντας, είπε πως δεν πρέπει να υπάρχει «δεύτερο κρυφό Σύνταγµα εκτάκτων
συνθηκών, στο όνοµα µιας µνηµονιακής ή αντιµνηµονιακής προσαρµογής».”

∆. Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ44
Τί προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής, άρθρο 119

«1. Oι πρoτάσεις για την αναθεώρηση τoυ Συντάγµατoς υπoβάλλoνται γραπτώς στη
Boυλή από πενήντα τoυλάχιστoν Boυλευτές, πρoσδιoρίζoυν τις αναθεωρητέες διατάξεις
και συνoδεύoνται από αιτιoλoγική έκθεση.
2. Mετά την υπoβoλή τoυς oι πρoτάσεις για την αναθεώρηση τoυ Συντάγµατoς
ανακοινώνονται στη Bουλή, κατόπιν τυπώνoνται, διανέµoνται στoυς Boυλευτές και
παραπέµπoνται για εξέταση σε Eπιτρoπή Aναθεώρησης τoυ Συντάγµατoς, πoυ
συνιστάται από τoν Πρόεδρo της Boυλής.
3. Για τη σύσταση, τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη λειτoυργία της Eπιτρoπής
Aναθεώρησης τoυ Συντάγµατoς εφαρµόζoνται αναλόγως oι διατάξεις των άρθρων 31
έως 41, εκτός από τη διάταξη τoυ άρθρoυ 37 παρ. 2.
4. H Boυλή µε απόφασή της, πoυ λαµβάνεται µετά πρόταση τoυ Πρoέδρoυ της και µε
τη συνήθη πλειoψηφία τoυ άρθρoυ 67 τoυ Συντάγµατoς, oρίζει πρoθεσµία για την
44
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υπoβoλή της έκθεσης της Eπιτρoπής Aναθεώρησης. H πρoθεσµία αυτή µπoρεί να
παρατείνεται µε νεότερες απoφάσεις της Boυλής. Συζήτηση γίνεται κατά τoν oρισµό της
αρχικής πρoθεσµίας και τερµατίζεται σε µία συνεδρίαση.
5. Mετά την υπoβoλή ή την πάρoδo της πρoθεσµίας για την υπoβoλή της έκθεσης της
Eπιτρoπής για την αναθεώρηση τoυ Συντάγµατoς oι σχετικές πρoτάσεις εγγράφoνται σε
ειδική ηµερήσια διάταξη και συζητoύνται από την Oλoµέλεια της Boυλής µε ανάλoγη
εφαρµoγή των διατάξεων των άρθρων 95 έως 104. H συζήτηση αναφέρεται
απoκλειστικά στην ανάγκη της αναθεώρησης και στις αναθεωρητέες διατάξεις.
6. H απόφαση της Boυλής πoυ διαπιστώνει την ανάγκη αναθεώρησης τoυ Συντάγµατoς
και καθoρίζει ειδικά τις αναθεωρητέες διατάξεις λαµβάνεται µε δύo oνoµαστικές
ψηφoφoρίες, πoυ απέχoυν µεταξύ τoυς έναν τoυλάχιστo µήνα και µε τις πλειoψηφίες
πoυ oρίζoνται από τo άρθρo 110 παρ. 2 και 4 τoυ Συντάγµατoς. H δεύτερη ψηφoφoρία
αφoρά τις ίδιες διατάξεις πoυ εγκρίθηκαν κατά την πρώτη ψηφoφoρία.
7. Kαθεµιά από τις oνoµαστικές ψηφoφoρίες της πρoηγoύµενης παραγράφoυ διεξάγεται
µετά την oλoκλήρωση της συζήτησης και για όλες τις αναθεωρητέες διατάξεις
ταυτoχρόνως µε σηµείωση της ψήφoυ των Boυλευτών χωριστά για κάθε διάταξη.
8. Aν η Boυλή έχει αποφασίσει την αναθεώρηση, o Πρόεδρoς της επόµενης Boυλής
στην αρχή της πρώτης συνόδoυ συνιστά Eπιτρoπή Aναθεώρησης τoυ Συντάγµατoς για
την επεξεργασία τoυ περιεχoµένoυ των αναθεωρητέων διατάξεων πoυ έχoυν καθoριστεί
από την απόφαση της Boυλής την αναφερόµενη στην παράγραφο 6.
9. Για τη σύσταση της Eπιτρoπής της πρoηγoύµενης παραγράφoυ, την πρoθεσµία
υπoβoλής της έκθεσής της και την εγγραφή τoυ θέµατoς στην ηµερήσια διάταξη
εφαρµόζoνται αναλόγως oι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 τoυ παρόντoς άρθρoυ. H
συζήτηση αναφέρεται στo περιεχόµενo των αναθεωρητέων διατάξεων.
10. H απόφαση της Boυλής πoυ περιέχει τις αναθεωρoύµενες διατάξεις λαµβάνεται µε
µία και µόνη oνoµαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφoυ 7 τoυ άρθρoυ αυτoύ και µε τις πλειoψηφίες πoυ πρoβλέπoνται από τo
άρθρo 110 παρ. 3 και 4 τoυ Συντάγµατoς.».
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V. H ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ45
1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ

∆εν χωρεί αµφιβολία ότι η κοινοβουλευτική δηµοκρατία βρίσκεται στην καρδιά
όχι µόνο του πολιτικού συστήµατος της χώρας µας, αλλά και ολόκληρης της
Ευρωπαϊκής ηπείρου. Η καίρια σηµασία του κοινοβουλευτισµού εξηγεί τις εναντίον του
επιθέσεις, ευθείες και άµεσες κατά την πρώτη ιστορική περίοδο της διαµόρφωσής του,
έµµεσες και έτσι συχνά περισσότερο επικίνδυνες µέχρι σήµερα.
Αποτελεί γεγονός ότι οι ασυλίες των βουλευτών αποτελούν λυδία λίθο της
ποιότητας της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας. Η βουλή, ο άµεσος και µοναδικός
αυτός φορέας της λαϊκής κυριαρχίας του λαού, δοκιµάζεται, σε σηµαντικό βαθµό, για
την οµαλή λειτουργία της, το πολιτικό ήθος των µελών της και την αξιοπιστία της µε
την απάντηση που δίνει το Σύνταγµα και η κοινοβουλευτική πρακτική στο ζήτηµα
ασυλίας των αντιπροσώπων του έθνους.
Έτσι η µελέτη αυτή θίγει το πρόβληµα της ασυλίας των βουλευτών που
απασχολεί ιδιαίτερα τη Βουλή κατά τις σχετικές συζητήσεις επί αιτήσεων εισαγγελικών
αρχών για άρση ασυλιών, ένα από τα κακώς κείµενα του κοινοβουλευτικού µας
πολιτεύµατος και ίσως δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να µεταβληθεί η
απαράδεκτη-πλην όµως πάγια µέχρι σήµερα- τακτική της Βουλής.
Με τον όρο ασυλία χαρακτηρίζεται γενικά το προνοµιακό καθεστώς ελευθερίας
συγκεκριµένων προσώπων όπου παρέχεται επίσηµη προστασία από καταδίωξη. Τα
πρόσωπα που απολαµβάνουν του καθεστώτος αυτού χαρακτηρίζονται ακαταδίωκτα. Με
την ίδια ονοµασία χαρακτηρίζεται και ο χώρος ή ο τόπος εντός του οποίου παρέχεται
περιοριστικά το οµώνυµο δικαίωµα.46
Το Σύνταγµα στις διατάξεις των άρθρων 60-63, προστατεύει το φορέα του
βουλευτικού λειτουργήµατος κατά την άσκηση των έργων του, παρέχοντάς του
εγγυήσεις για την ανεξαρτησία του και την επιτέλεση της λειτουργικής του αποστολής.
Συγκεκριµένα, ο βουλευτής κατά τη διάρκεια της θητείας του περιβάλλεται από
δύο κλασικές θεσµικές εγγυήσεις, που συνδέονται µε την ιστορική εξέλιξη και τη
θεσµική διαµόρφωση του κοινοβουλευτισµού: πρόκειται για το ανεύθυνο και το
ακαταδίωκτο του βουλευτή που συνθέτουν το νοµικό καθεστώς της βουλευτικής
ασυλίας.
Ειδικότερα, το ανεύθυνο του βουλευτή κατά την άσκηση του λειτουργήµατός
του διασφαλίζεται από το συνδυασµό των άρθρων 60 παρ. 1 και 61 παρ. 1 και 2 του
Συντάγµατος. Το ακαταδίωκτο του βουλευτή ρυθµίζεται στο άρθρο 62 παρ. 1 του
Συντάγµατος. Τέλος, η διαδικασία µε την οποία η Βουλή συναινεί κατά περίπτωση στην
άρση της ασυλίας συγκεκριµένου βουλευτή περιγράφεται στο άρθρο 83 του ισχύοντος
κανονισµού της βουλής.
Στο Σύνταγµά κατοχυρώνεται το ακαταδίωκτο των βουλευτών κατά τη διάρκεια
της θητείας τους για όλα τα ποινικά αδικήµατα (µε εξαίρεση τα αυτόφωρα
κακουργήµατα). Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή (αρθρ.62) κατά τη διάρκεια της
βουλευτικής περιόδου, προβλέπεται µια ειδική προστασία του Βουλευτή από ποινικές
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διώξεις, που θα ήταν δυνατόν να ασκηθούν εναντίον του. Η ρύθµιση αυτή του παρόντος
άρθρου 62 Σ, όπως ισχύει σήµερα, αναφέρεται σε δραστηριότητες του βουλευτή, που
δεν σχετίζονται µε την άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων, διότι τότε
εφαρµόζονταν οι διατάξεις του άρθρου 61 που θεσπίζει το ανεύθυνο του βουλευτή. Για
τις πράξεις αυτές εποµένως, ο βουλευτής διώκεται κατά τη διάρκεια της θητείας του
µόνον αν η Βουλή δώσει σχετική άδεια.
2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
1) Το ανεύθυνο του βουλευτή
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 καθιερώνεται το ανεύθυνο του βουλευτή
για πράξεις που συνάπτονται µε την άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων.
Γενικότερα δε, µαζί µε τις διατάξεις του άρθρου 62 του Συντάγµατος του 2001,
προβλέπεται για τους βουλευτές ένα ειδικό προστατευτικό καθεστώς. Πρόκειται
ειδικότερα περί κανόνων που καθιερώνουν µια προνοµιακή δικονοµική µεταχείριση του
βουλευτή σε περίπτωση που θα ήταν δυνατό να κινηθούν εις βάρος του λόγω ενεργειών
του, νόµιµες διαδικασίες επιβολής πάσης φύσεως κυρώσεων.
Ο κανόνας του ανεύθυνου έχει ληφθεί από το άρθρο 44 του ισχύοντος βελγ. Σ.
του 1831. Ως θεσµός, όµως προέρχεται από το αγγλικό πολίτευµα, όπου αρχικά
αποτυπώθηκε γραπτώς στο άρθρο 9 της «∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων» του 1689.
Ο κανόνας του ανεύθυνου υπήρχε και στα προηγούµενα ελληνικά Συντάγµατα:
1) Σύνταγµα του 1911
Το ανεύθυνο του βουλευτή προβλέπεται στο άρθρο 62: «Βουλευτής δεν
καταδιώκεται ουδ’ οπωσδήποτε εξετάζεται ένεκα γνώµης ή ψήφου δοθείσης παρ’ αυτού
κατά την ενέργειαν των βουλευτικών του καθηκόντων».
2) Σύνταγµα του 1925
Εδώ, το αντίστοιχο άρθρο είναι το άρθρο 54.
3) Σύνταγµα του 1927
Σύµφωνα µε το άρθρο 56 «Βουλευτής δεν καταδιώκεται ουδ’ οπωσδήποτε
εξετάζεται ένεκα γνώµης ή ψήφου, την οποίαν έδωσε κατά την ενέργειαν των
βουλευτικών του καθηκόντων».
4) Σύνταγµα του 1952
Το άρθρο 62 του Συντάγµατος αυτού έχει το ίδιο περιεχόµενο.
5) Σύνταγµα του 1968
Το αντίστοιχο είναι το άρθρο 67.
6) Σύνταγµα του 1968/1973
Κι εδώ το άρθρο 67 έχει το ίδιο περιεχόµενο. Η αναθεώρηση του 1973 δεν
άλλαξε τίποτα.
7) Σύνταγµα του 1975
Εδώ, το ανεύθυνο του βουλευτή διατυπώνεται στο άρθρο 61.
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8) Σύνταγµα του 1975/1986
Το άρθρο 61 παραµένει το ίδιο.
9) Σύνταγµα του 2001

Σύµφωνα µε το άρθρο 61:
«1. Ο βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται µε οποιονδήποτε τρόπο για
γνώµη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των Βουλευτικών καθηκόντων.
2. Ο βουλευτής διώκεται µόνο για συκοφαντική δυσφήµηση, κατά το νόµο ύστερα
από άδεια της Βουλής. Αρµόδιο για την εκδίκαση είναι το Εφετείο. Η άδεια θεωρείται
ότι οριστικά δεν δόθηκε αν η Βουλή δεν αποφανθεί µέσα σε σαράντα πέντε ηµέρες
αφότου η έγκριση περιήλθε στον Πρόεδρο της Βουλής. Αν η Βουλή αρνηθεί να δώσει
την άδεια ή αν περάσει άπρακτη η προθεσµία, η πράξη θεωρείται ανέγκλητη. Η
παράγραφος αυτή έχει εφαρµογή από την προσεχή Βουλευτική περίοδο.
3. Ο Βουλευτής δεν έχει υποχρέωση µαρτυρίας για πληροφορίες που περιήλθαν σ’
αυτόν ή δόθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ούτε για πρόσωπα
που του εµπιστεύθηκαν τις πληροφορίες ή στα οποία αυτός τις έδωσε.».
Η αναθεώρηση του 2001 δεν µετέβαλε τη διάταξη.
2) Το ακαταδίωκτο του βουλευτή
Με το άρθρο 62 καθιερώνεται, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου, το
λεγόµενο ακαταδίωκτο του βουλευτή, δηλαδή προβλέπεται µια ειδική προστασία του
βουλευτή από ποινικές διώξεις που θα ήταν δυνατόν να ασκηθούν εναντίον του. Οι
διατάξεις αναφέρονται σε δραστηριότητα του βουλευτή που δεν σχετίζεται µε την
άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων, διότι τότε θα ίσχυε το κατ’ άρθρο 61
ανεύθυνο αυτού.
Ο θεσµός του ακαταδίωκτου δεν προέρχεται ιστορικώς, όπως το κατά άρθρο 61
ανεύθυνο, από το αγγλικό πολίτευµα, αλλά εµφανίσθηκε στο ηπειρωτικό δίκαιο και
καθιερώθηκε αρχικώς στο γαλλικό σύνταγµα του 1791 και στη συνέχεια εισήχθη και
στα Συντάγµατα των άλλων Κρατών.
Ο κανόνας του ακαταδίωκτου υπήρχε και στα προηγούµενα ελληνικά
Συντάγµατα:
1) Σύνταγµα του 1911
Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του τότε ισχύοντος Συντάγµατος, «Βουλευτής
διαρκούσης της Βουλευτικής συνόδου, δεν καταδιώκεται ουδέ συλλαµβάνεται ή
φυλακίζεται άνευ αδείας του σώµατος. τοιαύτη άδεια δεν απαιτείται εις τα επ’
αυτοφώρω κακουργήµατα.
Προσωπική Κράτησις δεν ενεργείται κατά Βουλευτού διαρκούσης της
βουλευτικής συνόδου, τέσσαρας εβδοµάδας προ της ενάρξεως και τρεις µετά την
αποπεράτωσιν αυτής.
Εάν ο βουλευτής τύχη διατελών υπό προσωπικήν κράτησιν, απολύεται
ανυπερθέτως τέσσαρας εβδοµάδας προ της ενάρξεως της συνόδου».
2) Σύνταγµα του 1925
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Το ακαταδίωκτο προβλέπεται στο άρθρο 54 ως εξής: «Ο Βουλευτής δεν
καταδιώκεται ουδ’ οπωσδήποτε εξετάζεται ένεκα γνώµης ή ψήφου, την οποίαν έδωσε
κατά την ενέργεια των βουλευτικών του καθηκόντων.
Βουλευτής διαρκούσης της βουλευτικής περιόδου, δεν καταδιώκεται ουδέ
συλλαµβάνεται ή φυλακίζεται άνευ αδείας του σώµατος. Τοιαύτη άδεια δεν απαιτείται
εις τα επ’ αυτοφώρω κακουργήµατα. Εις την περίπτωσιν όµως αυτήν η Βουλή
ειδοποιουµένη αµέσως, αποφασίζει περί παροχής ή µη αδείας προς εξακολούθησιν της
καταδιώξεως κατά την διάρκειαν της περιόδου».
3) Σύνταγµα του 1927
Στο σύνταγµα αυτό, το αντίστοιχο είναι το άρθρο 56.
4) Σύνταγµα του 1952
Σύµφωνα µε το άρθρο 63: «Βουλευτής διαρκούσης της βουλευτικής περιόδου,
δεν καταδιώκεται ουδέ συλλαµβάνεται ή φυλακίζεται άνευ αδείας του Σώµατος.
τοιαύτη άδεια δεν απαιτείται εις τα επ’ αυτοφώρω κακουργήµατα. Προσωπική
Κράτησις δεν ενεργείται κατά βουλευτού διαρκούσης της βουλευτικής περιόδου και
τέσσαρας εβδοµάδας µετά την λήξιν αυτής.
Εάν ο βουλευτής τύχη διατελών υπό προσωπικήν κράτησιν απολύεται
ανυπερθέτως τέσσαρας εβδοµάδας προ της ενάρξεως της περιόδου».
5) Σύνταγµα του 1968
Στο Σύνταγµα αυτό, το ακαταδίωκτο προβλεπόταν στο άρθρο 68 σύµφωνα µε το
οποίο: «∆ιαρκούσης της βουλευτικής συνόδου βουλευτής δεν διώκεται ουδέ
συλλαµβάνεται ή φυλακίζεται, άνευ αδείας του Σώµατος. Η άδεια θεωρείται
παρασχεθείσα, εάν η βουλή δεν αποφανθεί εντός τεσσαράκοντα πέντε ηµερών από της
διαβιβάσεως της αιτήσεως του Εισαγγελέως εις τον πρόεδρον αυτής. Άδεια δεν
απαιτείται δια τα επ’ αυτοφώρω κακουργήµατα, ως και δι’ εξύβρισιν ή απλήν
συκοφαντικήν δυσφήµησιν».
6) Σύνταγµα του 1968/1973
Εδώ το άρθρο 68 έχει το ίδιο περιεχόµενο. Η αναθεώρηση του 1973 δεν άλλαξε
τίποτα.
7) Σύνταγµα του 1975
Στο Σύνταγµα αυτό, το ακαταδίωκτο προβλεπόταν στο άρθρο 62.
8) Σύνταγµα του 1975/1986
Το άρθρο 62 παραµένει το ίδιο και µετά την αναθεώρηση του 1986.
9) Σύνταγµα του 2001
Σύµφωνα µε το άρθρο 62 :
«1. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε
συλλαµβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε µε άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του
Σώµατος. Eπίσης, δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήµατα βουλευτής της Bουλής που
διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας
Bουλής.
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H άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Bουλή δεν αποφανθεί µέσα σε τρεις
µήνες αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της
Bουλής.
H τρίµηνη προθεσµία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Bουλής.
∆εν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήµατα».

3. Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΚΑΤΑ∆ΙΩΚΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Το ακαταδίωκτο του βουλευτή δε σηµαίνει ότι ο βουλευτής παραµένει
ανεύθυνος για τις πράξεις του, απαγορεύει απλώς την ποινική δίωξη του κατά τη
διάρκεια της βουλευτικής περιόδου. Απαγορεύεται δηλαδή η δίωξη, σύλληψη,
φυλάκιση ή ο µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο περιορισµός του βουλευτή χωρίς άδεια της
βουλής. Η άδεια αυτή θεωρείται ότι δεν παρέχεται αν η βουλή δεν αποφανθεί σχετικά
εντός τριών µηνών αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον
Πρόεδρο της βουλής. Η τρίµηνη προθεσµία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της
διακοπής εργασιών της βουλής. Ως µοναδική εξαίρεση στον κανόνα της προηγούµενης
άδειας της βουλής, προβλέπεται, στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 62 του Συντάγµατος,
η επ' αυτοφώρω τέλεση κακουργήµατος, κατά την έννοια του άρθρου 242 του Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας. Στην περίπτωση αυτή, ο λόγος προστασίας του βουλευτή παύει να
είναι υφιστάµενος και καθίστανται ανενεργό το ειδικό καθεστώς που τον διέπει.
Η βούληση του συνταγµατικού νοµοθέτη είναι η προσωρινή προστασία του
βουλευτή από ποινική δίωξη, όχι όµως και η οριστική µαταίωση της δίωξης, η οποία
ενεργοποιείται από τη στιγµή που θα απολεσθεί η βουλευτική ιδιότητα. Οι εγγυήσεις
του άρθρου 62 του Συντάγµατος έχουν θεσπισθεί µε σκοπό την εξασφάλιση της
εύρυθµης λειτουργίας του Κοινοβουλίου και την απρόσκοπτη άσκηση του βουλευτικού
αξιώµατος. ∆εν αποτελούν έτσι δικαίωµα του βουλευτή, από το οποίο µπορεί αυτός
οικειοθελώς να παραιτηθεί, αλλά αντιθέτως συνιστούν προνόµιο της βουλής ως
πολιτειακού οργάνου, από το οποίο δεν χωρεί παραίτηση.
Η απαγόρευση δίωξης, σύλληψης ή περιορισµού του βουλευτή µε οποιοδήποτε
τρόπο αναφέρεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του και καλύπτει όχι µόνο την κύρια
ποινική διαδικασία, αλλά και την προδικασία. Απαγορεύεται δηλαδή η προφυλάκιση ή
η προσωρινή κράτηση του βουλευτή είτε η επιβολή κάθε άλλου περιοριστικού µέτρου
όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Ωστόσο, παραµένει πάντα ενεργή η έγερση αγωγής εναντίον του βουλευτή ή η
άσκηση πειθαρχικής εξουσίας. Γίνεται επίσης δεκτό ότι µπορεί να εγερθεί κατά
βουλευτή, χωρίς προηγούµενη άδεια της βουλής, αγωγή αποζηµίωσης από ποινικώς
αξιόµεµπτη συµπεριφορά. Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται η διεξαγωγή των απαραίτητων
ανακριτικών πράξεων για τη συγκέντρωση του σχετικού αποδεικτικού υλικού της
υπόθεσης, στην οποία ως δράστης φέρεται ο βουλευτής εφόσον αυτές οι ανακριτικές
πράξεις γίνονται στο µέτρο που δεν θίγουν το πρόσωπο του βουλευτή. Επιπλέον, πρέπει
να σηµειωθεί ότι δεν παρακωλύεται η σύλληψη ή φυλάκιση τυχών συµµέτοχων-µη
βουλευτών στην εγκληµατική πράξη όπου δεν χρειάζεται άδεια της βουλής. Επίσης,
είναι δυνατή η εξέταση του βουλευτή ως µάρτυρα αλλά απαγορεύεται η βίαιη
προσαγωγή του.
Η διάρκεια του ακαταδίωκτου του βουλευτή ταυτίζεται µε τη διάρκεια της
βουλευτικής περιόδου, όπως ρητώς ορίζεται στο άρθρο 62 του Συντάγµατος. Η ειδική
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αυτή προστασία του βουλευτή ισχύει για όλη τη βουλευτική περίοδο και όχι µόνο κατά
τη διάρκεια κάθε συνόδου της βουλής. Εποµένως, η ειδική προστασία ισχύει και για το
χρονικό διάστηµα µεταξύ των συνόδων. Αντίθετα, δεν προστατεύονται οι υποψήφιοι
βουλευτές, οι οποίοι δεν ήταν βουλευτές της τελευταίας βουλής.
Η διάταξη του β’ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 62 αποτελεί επέκταση
της ισχύος της προστασίας των βουλευτών µόνο στην περίπτωση των πολιτικών
εγκληµάτων και µόνο έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας βουλής. Η
συγκεκριµένη διάταξη απαγορεύεται τη δίωξη του βουλευτή της διαλυόµενης βουλής,
από τη διάλυσή της µέχρι την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας βουλής, µόνο για
πολιτικά και όχι για κοινά εγκλήµατα.
Το ακαταδίωκτο των βουλευτών διαφέρει σηµαντικά από το ανεύθυνο των
άρθρων 60 και 61. Αρχικά, το ανεύθυνο αναφέρεται σε λόγους, πράξεις ή παραλείψεις
που βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση προς το βουλευτικό λειτούργηµα. Ενώ το
ακαταδίωκτο αναφέρεται σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη του βουλευτή που δεν
σχετίζεται µε το λειτούργηµά του. Εξαίρεση αποτελούν τα αυτόφωρα κακουργήµατα
(άρθρο 62 εδάφιο 4).
Θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να διευκρινιστεί ότι οι βουλευτές δεν έχουν και δεν
είχαν ποτέ ποινική ασυλία, γενικά, για τις αξιόποινες πράξεις που διαπράττουν. Είναι
ποινικά υπεύθυνοι και οφείλουν να λογοδοτούν στη ∆ικαιοσύνη, όπως όλοι οι κάτοικοι
τούτης της επικράτειας, για ό,τι κάνουν και είναι κολάσιµο ποινικά, πταίσµα ή
κακούργηµα. Η ιδιότητα του βουλευτή δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να
υπόκεινται στον νόµο και να λογοδοτούν, να δικάζονται και να τιµωρούνται όταν τον
παραβιάζουν.
Μόνο για ένα πράγµα είναι απολύτως ποινικά ανεύθυνοι: για ό,τι πουν και ό,τι
ψηφίσουν κατά την άσκηση των βουλευτικών τους καθηκόντων. Το ποινικά ανεύθυνο
(αρ. 61 εδ. 1 Συντ.) ισχύει άρα µόνον για ψήφο ή γνώµη που έδωσε ο βουλευτής, και
µόνον ενώ ασκεί και εφόσον ασκεί τα βουλευτικά του καθήκοντα. Σε αυτήν και µόνον
την περίπτωση έχουν το ποινικά ανεύθυνο και δεν µπορούν να διωχθούν ούτε βέβαια να
καταδικαστούν, ακόµη και αν έχουν διαπράξει το αδίκηµα της εξύβρισης ή ακόµη και
της συκοφαντικής δυσφήµησης, υπό προϋποθέσεις που προβλέπει το Σύνταγµα. Αλλά
και εκεί υπάρχει ένα όριο: το παραπάνω προνόµιο ισχύει, κατά το Σύνταγµα, µόνον για
την άσκηση και «κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».
Άλλη βασική διαφορά είναι ότι το ανεύθυνο των βουλευτών δεν έχει χρονικό
περιορισµό ενώ το ακαταδίωκτο διαρκεί όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος. Το
ανεύθυνο καλύπτει το βουλευτή και µετά τη λήξη της βουλευτικής περιόδου. Ενώ στο
ακαταδίωκτο µόλις λήξει η βουλευτική περίοδος ή διαλυθεί πρόωρα η βουλή ή
παραιτηθεί ο βουλευτής ή κηρυχθεί έκπτωτος αµέσως δύναται να κινηθούν εναντίον του
οι σχετικές καταδιωκτικές ενέργειες.
Επιπλέον, διαφέρουν στο ότι στο ανεύθυνο του άρθρου 61 δεν δύναται να αρθεί
ούτε µε άδεια της βουλής ενώ στο ακαταδίωκτο που θεσπίζεται µε το άρθρο 62 δεν είναι
απόλυτο, µπορεί να αρθεί αν η βουλή επιτρέψει την ποινική δίωξη.
Τέλος, το ανεύθυνο αναφέρεται σε κάθε µορφή δίωξης (ποινικής, αστικής,
πειθαρχικής και διοικητικής) καθώς και την αδυναµία διενέργειας οποιασδήποτε άλλης
µορφής εξέτασης, ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης, διοικητικής
εξέτασης ή εξέτασης στο πλαίσιο ποινικής αστικής ή διοικητικής δίκης. Αντίθετα, το
ακαταδίωκτο των βουλευτών αναφέρεται µόνο στην ποινική δίωξη.
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4. Η ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΩΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο θεσµός του ακαταδίωκτου του βουλευτή ρυθµίστηκε για πρώτη φορά στο
Σύνταγµα της Επιδαύρου (1822) και στο Σύνταγµα του Άστρους (1823) όπου
απαγορευόταν η φυλάκιση του βουλευτή πριν από την έκπτωση του που την αποφάσιζε
το βουλευτικό σώµα. Το Σύνταγµα της Τροιζήνας (1827) απαγόρευε τη φυλάκιση του
Αντιπροσώπου αλλά επέτρεπε την ποινική του δίωξη.
Το Ηγεµονικό Σύνταγµα του 1832 επαναλάµβανε τη ρύθµιση των δύο πρώτων
συνταγµάτων και που επαναλήφθηκαν και στο Σύνταγµα του 1864. Το Σύνταγµα του
1927 επεξέτεινε την προστασία του βουλευτή σε όλη τη βουλευτική περίοδο.
Το σκεπτικό της συνταγµατικής αυτής ρύθµισης είναι διπλό. Η πρώτη κατεύθυνση
είναι ότι, η διαρκής άσκηση προσχηµατικών διώξεων κατά βουλευτών θα παρακώλυε το
κοινοβουλευτικό έργο, αφού θα αποµάκρυνε τους βουλευτές από την άσκηση των
καθηκόντων τους, υποχρεώνοντάς τους να σύρονται συνεχώς στα δικαστήρια στο
πλαίσιο ατέρµονων δικαστικών διαµαχών. Η δεύτερη σκέψη είναι ότι δεν πρέπει ο
βουλευτής κατά τη διάρκεια της θητείας του να τελεί υπό καθεστώς φόβου διώξεων που
εξυπηρετούν αθέµιτες πολιτικές σκοπιµότητες, µε αποκλειστικό σκοπό να τον πλήξουν
και να τον σπιλώσουν προσωπικά (ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο). Τούτο έχει
ακόµα µεγαλύτερη σηµασία προκειµένου για την ελληνική πραγµατικότητα, στην οποία
η είδηση και µόνο ότι ένας βουλευτής κατηγορείται ή καταγγέλλεται, ταυτίζεται µε την
έννοια ότι έχει καταδικαστεί ήδη από πλευράς ηθικού στιγµατισµού, πράγµα που
λειτουργεί, όχι µόνον εις βάρος του ίδιου ως προσώπου, αλλά και ενάντια στο κύρος του
βουλευτικού αξιώµατος και του θεσµού του Κοινοβουλίου (έτσι εξηγείται γιατί ο
βουλευτής δεν µπορεί να παραιτηθεί από την ασυλία του ακόµα και αν το επιθυµεί,
αφού η διάταξη δεν έχει τεθεί για την προσωπική του προστασία).
Η βουλευτική ασυλία λοιπόν και συγκεκριµένα ο θεσµός του ακαταδίωκτου δεν
πρόκειται για «προνόµιο» ή ατοµικό δικαίωµα του βουλευτή αλλά συνιστά θεσµική
εγγύηση που αποβλέπει στην εύρυθµη και ανεπηρέαστη εκτέλεση των καθηκόντων του
και δεν χωρεί παραίτηση.
5. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το σύστηµα των ασυλιών της χώρας µας είναι το πιο
καθυστερηµένο από τα συστήµατα όλων των λοιπών κρατών-µελών της Ένωσης. Η
διαπίστωση αυτή δε στηρίζεται µόνο στις απαρχαιωµένες συνταγµατικές ρυθµίσεις,
αλλά κυρίως στην πρακτική που ακολουθεί η Βουλή των Ελλήνων, η οποία απορρίπτει
συστηµατικά κάθε αίτηση άδειας για άσκηση δίωξης κατά βουλευτή λόγω τέλεσης
αδικηµάτων του κοινού ποινικού δικαίου. Όπως είναι γνωστό, ο Κανονισµός της
Βουλής και ιδίως µετά την Αναθεώρηση, για το θέµα αυτό, του 2001, προβλέπει ειδική
διαδικασία άρσης της βουλευτικής ασυλίας στο άρθρο 83, αλλά, στην πράξη, σπανίως
αίρεται αυτή, µε αποτέλεσµα, ο βουλευτής να µη µπορεί, σχεδόν ποτέ, να διωχθεί, έστω
και εάν πρόκειται για αδίκηµα, που τελέστηκε από δραστηριότητες εκτός των
βουλευτικών του καθηκόντων και έτσι πολίτες που έχουν ζηµιωθεί χάνουν το δικαίωµα
της δικαστικής προστασίας. Κάποιες παρήγορες εξαιρέσεις ευαισθησίας του τελευταίου
καιρού δεν ανατρέπουν την πολύ κακή εικόνα. Είναι αναµφισβήτητο ότι τα κίνητρα µε
τα οποία τα µέλη του Κοινοβουλίου ψηφίζουν για άρση της ασυλίας συναδέλφου τους
είναι ποικίλα, συχνά προσωπικά και συχνότερα αυστηρά κοµµατικά. Ανεξάρτητα όµως
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από τα αίτια που τον δηµιούργησαν, ο κανόνας σήµερα στην ελληνική κοινοβουλευτική
πρακτική είναι να µην αίρεται η βουλευτική ασυλία, αφού τελικά απορρίπτονται
συλλήβδην και αθρόως όλες οι αιτήσεις για άρση της βουλευτικής ασυλίας για όλα
ανεξαιρέτως τα αδικήµατα, ακόµη και για εκείνα που καµία σχέση δεν µπορεί να έχουν
µε την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων. Έχουν έτσι απορριφθεί αιτήσεις για την
άρση της βουλευτικής ασυλίας σε περιπτώσεις έκδοσης ακάλυπτων επιταγών,
παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της εργατικής νοµοθεσίας, ανέγερσης
αυθαίρετης οικοδοµής, παράνοµης κατάληψης αιγιαλού κλπ.
Για το θέµα αυτό, η Ελλάδα καταδικάστηκε δύο φορές από το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο, διότι δια της υφιστάµενης βουλευτικής ασυλίας και της µη άρσης από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο (ανεξάρτητα προς την ουσία των δύο αυτών υποθέσεων)
αποστερήθηκαν, κατά τις σχετικές αποφάσεις, οι ενδιαφερόµενοι Έλληνες πολίτες της
δικαιούµενης δικαστικής προστασίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ από το 1974 έως και σήµερα, υποβλήθηκαν στη
Βουλή περισσότερες από 700 αιτήσεις για την άρση της ασυλίας βουλευτών, ελάχιστες
µόνο από αυτές έγιναν δεκτές. Σε ολόκληρη τη µεταπολεµική περίοδο, η Βουλή
συναίνεσε στην άρση της ασυλίας βουλευτών σε 10 συνολικά περιπτώσεις.
∆ηµιουργείται έτσι ένα τεκµήριο υπέρ της απορρίψεως της σχετικής αιτήσεως, αφού η
προστασία τεκµαίρεται υπάρχουσα και χωρίς ακόµη να προηγηθεί καµία σχετική
συζήτηση στο Σώµα.
Η Βουλή οφείλει να παρέχει κατά κανόνα την άδεια, εκτός και αν διαπιστώσει πως
η δίωξη είναι καταχρηστική.
Η εξάρτηση της ποινικής δίωξης από την άδεια της Βουλής έχει ωστόσο
περιορισµένο χαρακτήρα και ειδικό σκοπό: αποσκοπεί στο να διακριβωθεί,
αποκλειστικά και µόνον, µήπως η σύλληψη ή η ποινική δίωξη είναι καταχρηστική. Και
είναι τέτοια όταν έχει ή υποκρύπτει πολιτικά κίνητρα ή αποσκοπεί στο να εκφοβίσει τον
βουλευτή µε την απειλή ποινικής δίωξης ή στο να τον παρεµποδίσει να συµµετάσχει σε
κρίσιµες και αµφίρροπες ψηφοφορίες, και γενικά να επιτελεί κανονικά τα καθήκοντά
του. ∆εν εξαρτάται δηλαδή η χορήγηση της άδειας από τον ποινικό χαρακτηρισµό της
πράξης ή από την ενοχή ή µη του κατηγορουµένου. ∆εν δικαιούται εξάλλου να
υπεισέλθει η Βουλή στην ποινική ουσία της δίωξης ούτε µπορεί να υποκαταστήσει τον
δικαστή στην κρίση του.
∆υστυχώς, η κοινοβουλευτική πρακτική στη χώρα µας εφάρµοσε ως κανόνα
αυτό που έπρεπε να είναι η εξαίρεση: τη µη χορήγηση κατά κανόνα άδειας, και έτσι
δηµιούργησε την εντύπωση και σε πολλούς την πεποίθηση ότι οι βουλευτές έχουν
γενικά το ποινικά ακαταδίωκτο. Η κάκιστη αυτή κοινοβουλευτική πρακτική έβλαψε,
φυσικά, ανεπανόρθωτα το κύρος του βουλευτή και συνέβαλε και αυτή στην απαξίωση
της εικόνας του ελληνικού Κοινοβουλίου.
«Αυτή η εντύπωση είναι που όπλισε, κατά τη γνώµη του καθηγητή Α. Μανιτάκη
τους βουλευτές της Χ.Α µε αυτό το απύθµενο θράσος και τους οδήγησε σε
συµπεριφορές βίαιες, περιφρονητικές και απαξιωτικές του Κοινοβουλίου.
Η ύβρις ωστόσο που έδειξαν απέναντι στο Κοινοβούλιο τους τύφλωσε και δεν τους
επέτρεψε να εκτιµήσουν σωστά ότι κατά το Σύνταγµα το ακαταδίωκτο δεν ισχύει για τα
αυτόφωρα κακουργήµατα. ∆εν πρόσεξαν, όσο έπρεπε, ότι η συνειδητή ένταξή τους σε
οργάνωση, σε πυρήνα π.χ. τριών και περισσοτέρων ατόµων, µε σκοπό τη διάπραξη
ορισµένων εγκληµάτων συνιστά εγκληµατική οµάδα και µάλιστα έγκληµα διαρκές. Και,
τέλος, ούτε ότι δεν καλύπτονται για τις παράνοµες πράξεις τους, από το γεγονός ότι
αποτελούν ή ανήκουν σε ένα κοινοβουλευτικό κόµµα. Ούτε ότι δεν είναι ανάγκη να
χαρακτηριστεί προηγουµένως το κόµµα τους εγκληµατική οργάνωση ή να τεθεί εκτός
νόµου για να διωχθούν ποινικά. Η Βουλή µπορεί, πάντως να λειτουργεί κανονικά, µε
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βάση σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, µε βουλευτές που βρίσκονται στη
φυλακή ή είναι υπόδικοι. Ως υπόδικοι και προσωρινά κρατούµενοι δεν χάνουν ως την
τελεσίδικη καταδίκη τους τη βουλευτική τους ιδιότητα.
Το γεγονός αυτό είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό µιας ατελείωτης κρίσης αξιοπιστίας
και εµπιστοσύνης του αντιπροσωπευτικού µας συστήµατος.».47
Φαίνεται, όµως, ότι στην Ελληνική Κοινωνία ωρίµασε η ιδέα και υπάρχει αξίωση,
ότι για κάθε Βουλευτή, όταν φέρεται, ότι υπέπεσε σε ποινικό αδίκηµα για
δραστηριότητες, εκτός των αυστηρώς βουλευτικών του καθηκόντων, να µην ισχύει η
ασυλία, και εποµένως, να ασκείται κατά αυτού δίωξη και να δικάζεται κανονικά, όπως
οι άλλοι πολίτες.
Θα µπορούσαν, ασφαλώς, και πρέπει να προβλεφθούν προϋποθέσεις και όροι,
ώστε και περισσότερες εγγυήσεις να υπάρχουν, για να µη γίνονται οι Βουλευτές έρµαια
των πολιτικών αντιδικιών ή βορά των δικοµανών πολιτών ή και εκδικητικών διαθέσεων,
και, επίσης, χρονικά να εκδικάζονται και να εκκαθαρίζονται οι υποθέσεις αυτές πολύ
σύντοµα. Πέραν αυτών, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι στον πολίτη υπάρχει και η
δυνατότητα της αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια, για την οποία δεν υπάρχει κανένας
απολύτως περιορισµός και ούτε απαιτείται άρση της βουλευτικής ασυλίας.
Έτσι, οι πολίτες, συνήθως, καταφεύγουν (όπου είναι εκ του νόµου εφικτό) στη
λύση αυτή κατά Βουλευτών, που φέρονται, ότι τέλεσαν ένα ποινικό αδίκηµα, αλλά η
διαδικασία αυτή δεν έχει καµία απολύτως σχέση µε τον ποινικό κολασµό, διότι αφορά
µόνο σε αποζηµιώσεις.
6. Η ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο θεσµός του ανεύθυνου και ακαταδίωκτου των βουλευτών που προβλέπεται
στο Σύνταγµα (άρθρα 61 και 62) συνιστά στην ουσία έναν περιορισµό του ατοµικού
δικαιώµατος για παροχή δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1 Σ.). ∆ιότι ο πολίτης
όταν έχει θιγεί από κάποιον που απέκτησε τη βουλευτική ιδιότητα, δεν µπορεί να έχει
δικαστική προστασία εάν προηγούµενως η Βουλή δεν δώσει την σχετική άδεια. Αυτός ο
κανόνας όµως δεν µπορεί να είναι ανεξαίρετος, δεδοµένου ότι πρόκειται για περιορισµό
ατοµικού δικαιώµατος.
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 148 Συντάγµατος οι περιορισµοί των ατοµικών
δικαιωµάτων πρέπει να προβλέπονται από το Σύνταγµα (ή το νόµο) και «να σέβονται
47

Μανιτάκης Αντώνης, οµότιµος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, «Βουλευτική ασυλία και δικαστική ευθύνη», άρθρο δηµοσιευµένο στην
εφηµερίδα «Το Βήµα», 6-10-2013, www.tovima.gr.
48
Η σχετική εξισορρόπηση επιτυγχάνεται µε το άρθρο 25 Συντ. στο οποίο
προβλέπονται τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 25 ΣΥΝΤ:
1. Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και
η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα
κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική
άσκηση τους. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες
προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα να
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την αρχή της αναλογικότητας». Εποµένως ακόµα και οι συνταγµατικά προβλεπόµενοι
περιορισµοί ατοµικών δικαιωµάτων, όπως εν προκειµένω η βουλευτική ασυλία, πρέπει
να εξετάζονται κατά περίπτωση, ως προς τη συµβατότητά τους προς την αρχή της
αναλογικότητας.
∆ιότι η ορθή εφαρµογή του Συντάγµατος επιβάλλει, όταν οι διατάξεις του – που
έχουν όλες τις ίδια τυπική ισχύ, άρα δεν επιτρέπεται ο πλήρης εξοβελισµός της µίας
υπέρ της άλλης – έρχονται σε “σύγκρουση”, να επιδιώκει ο ερµηνευτής τη διάσωση του
περιεχοµένου, µε σκοπό την ισόρροπη συνεφαρµογή τους.
Η αρχή αυτή θεµελιώνεται στις ακόλουθες διατάξεις του εσωτερικού µας
δικαίου:
Α. Στη διάταξη του άρθρου 25 § 1 περ. δ’ του Συντάγµατος, όπως διατυπώθηκε
κατά τη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 και στις διατάξεις της ΕΣ∆Α για την
προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, που έχει
κυρωθεί από τη χώρα µας µε το Ν. 53/1974 και δυνάµει του άρθρου 28 § 1 του
Συντάγµατος έχει υπερνοµοθετική ισχύ και έχει τύχει εκτεταµένης επεξεργασίας από το
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ), ως αρχή του κοινοτικού δικαίου, που
περιλαµβάνεται και στη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος και
Β. Στα άρθρα 6 § 1, 8 § 2, 9 § 2 και 10 § 2 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως της Ρώµης
για τα δικαιώµατα του ανθρώπου (ΕΣ∆Α), που ενσωµατώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο ως
ν.δ. 53/1974.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας49 ο περιορισµός κάποιου ατοµικού
δικαιώµατος για να είναι κατάλληλος, πρέπει να επιφέρει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα,
δεν πρέπει να είναι επαχθέστερος από το αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόµενου
αποτελέσµατος µέτρο, αλλά πρέπει να επιλέγεται το λιγότερο επαχθές µέσο για τον
θιγόµενο αποδέκτη του µέτρου , ενώ µεταξύ του µέτρου και του επιδιωκόµενου σκοπού
πρέπει να υφίσταται µία εύλογη σχέση. Ένας περιορισµός και όταν ακόµη είναι
κατάλληλος ή αναγκαίος, δεν πρέπει να συνεπάγεται περισσότερα µειονεκτήµατα για τα
δικαιώµατα του πολίτη, παρά πλεονεκτήµατα για τα δηµόσια ή ιδιωτικά συνταγµατικά
συµφέροντα, στην προστασία των οποίων αποβλέπει.
Ο εφαρµοστής του δικαίου, όταν καλείται να εφαρµόσει διαφορετικές διατάξεις
ίσης τυπικής ισχύος, ως είναι οι διατάξεις του Συντάγµατος, που θεσπίζουν ατοµικά
δικαιώµατα και την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας , σε σχέση µε τη θέσπιση της
Βουλευτικής ασυλίας, δεν έχει το δικαίωµα να θεωρήσει κάποια εξ αυτών υποδεέστερης
αξίας κάποιας άλλης, αλλά ελέγχοντας τα συγκρουόµενα έννοµα αγαθά θα πρέπει να
επιδιώξει την ισόρροπη συνεφαρµογή τους. Ο θεσµός της βουλευτικής ασυλίας αφορά
την προστασία του κύρους του πολιτεύµατος -στην Κοινοβουλευτική του διάστασηαπό καταχρηστικές ποινικές διώξεις, που µπορεί να υποκρύπτουν αθέµιτες πιέσεις κατά

επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το
Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την
αρχή της αναλογικότητας.
2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεµελιωδών και απαράγραπτων δικαιωµάτων του
ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγµάτωση της κοινωνικής προόδου
µέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.
3. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος δεν επιτρέπεται.
Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους
της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.
49
Άρθρο στον ιστότοπο www.olympia.gr του Κυριάκου Κόκκινου, δικηγόρου, «Ο
θεσµός της βουλευτικής ασυλίας στην Ελλάδα», 16-6-2010.
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των Βουλευτών κατατείνοντας στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική εξάντληση και
εξόντωσή τους.
Ωστόσο, για τις παράνοµες πράξεις που τέλεσε Βουλευτής πριν λάβει τη
βουλευτική του ιδιότητα ή ακόµη και όταν είχε µεν αυτή, πλην όµως οι πράξεις του δεν
συνδέονται µε πολιτικές επιλογές του σχετικές µε τη Βουλευτική του ιδιότητα, ο σκοπός
προστασίας του κύρους του πολιτεύµατος παύει να υπηρετείται από την βουλευτική
ασυλία.
Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί µάλιστα δύο φορές από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, επειδή η άκαµπτη εφαρµογή του θεσµού της
βουλευτικής ασυλίας οδήγησε σε παραβίαση του δικαιώµατος πρόσβασης σε
δικαστήριο, όπως το ανθρώπινο αυτό δικαίωµα κατοχυρώνεται από το άρθρο 6 της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Πρόκειται για την
αντανάκλαση του άρθρου 20 του δικού µας Συντάγµατος, στην ορολογία του
ευρωπαϊκού δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα50
Συγκεκριµένα, στην υπόθεση “Τσαλκιτζής κατά Ελλάδας”, το Ε∆∆Α ανέφερε
στην απόφασή του:
«48. Εν προκειµένω, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι η αίτηση προκειµένου να
ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του Κ.Τ., υπεβλήθη για τα αδικήµατα της εκβιάσεως, της
παραβάσεως καθήκοντος και της δωροδοκίας. Τα αδικήµατα αυτά διαπράχθηκαν,
σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του προσφεύγοντος, το 1997, δηλαδή πριν από την εκλογή,
το 2000, του Κ.Τ. ως βουλευτή. Έτσι, οι αποδιδόµενες στον Κ.Τ. πράξεις τελέσθηκαν
περίπου τρία χρόνια πριν από την εκλογή του ως βουλευτή. Ως εκ τούτου, οι επίµαχες
πράξεις δεν ηδύναντο να σχετίζονται µε την άσκηση, από τον Κ.Τ., κοινοβουλευτικών
καθηκόντων. Τέλος, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι η αποδιδόµενη στον Κ.Τ. συµπεριφορά
µάλλον εµπίπτει στο πεδίο του ποινικού σκέλους διαφοράς µεταξύ ιδιωτών, σχετικά µε την
τέλεση αδικηµάτων µε ιδιαιτέρως άνοµο περιεχόµενο. Ως εκ τούτου, η συµπεριφορά του
Κ.Τ. προδήλως δεν ενέπιπτε στο πεδίο των βουλευτικών καθηκόντων του. Ωστόσο, σε
παρόµοια περίπτωση, δεν θα ήταν δυνατό να δικαιολογηθεί άρνηση προσβάσεως στη
δικαιοσύνη ακόµα και στην υποθετική περίπτωση που η διαφορά µεταξύ του
προσφεύγοντος και του Κ.Τ. θα εντασσόταν σε πολιτικό πλαίσιο (βλ., προς την
κατεύθυνση αυτή, Cordova κατά της Ιταλίας (no 1), προαναφερθείσα, § 62).
Κατά το ∆ικαστήριο, η απουσία προφανούς σχέσεως µε βουλευτική δραστηριότητα απαιτεί
µία κατά γράµµα ερµηνεία της έννοιας της αναλογικότητας ανάµεσα στον επιδιωκόµενο
σκοπό και στα χρησιµοποιούµενα µέσα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση κατά την
οποία οι περιορισµοί στο δικαίωµα προσβάσεως απορρέουν από µία απόφαση πολιτικού
οργάνου. Ένα διαφορετικό συµπέρασµα θα ισοδυναµούσε µε περιορισµό, κατά τρόπο
ασυµβίβαστο µε το άρθρο 6 § 1 της Συµβάσεως, του δικαιώµατος προσβάσεως των
ιδιωτών σε δικαστήριο κάθε φορά που οι καταγγελλόµενες ενώπιον της δικαιοσύνης
πράξεις έχουν τελεσθεί από βουλευτή (mutatis mutandis, Cordova κατά της Ιταλίας (no
1), προαναφερθείσα, § 63).
50. Τέλος, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι η Κυβέρνηση δεν αναπτύσσει επαρκώς το
επιχείρηµά της, σύµφωνα µε το οποίο ο προσωρινός χαρακτήρας της βουλευτικής ασυλίας
δεν θα εµπόδιζε τον προσφεύγοντα να ανανεώσει το αίτηµά του, προκειµένου να ασκηθεί
ποινική δίωξη, µετά τη λήξη της θητείας του Κ.Τ. Πράγµατι, το επιχείρηµα αυτό ερείδεται
επί της υποθέσεως ότι ο Κ.Τ. θα έπαυε πλέον να είναι βουλευτής. Ωστόσο, η Κυβέρνηση
50

Πηγή: www.elawyer.blogspot.gr/14-2-2010.
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δεν παρέχει κάποιο στοιχείο ως προς την ισχύουσα κατάσταση του Κ.Τ. Σε κάθε
περίπτωση, το ελληνικό Σύνταγµα δεν προβλέπει περιορισµό ως προς την ανανέωση της
κοινοβουλευτικής θητείας. Ως εκ τούτου, µπορούσε ο Κ.Τ. να εκλέγεται συνεχώς
βουλευτής στο µέλλον, αποστερώντας έτσι οριστικώς τον προσφεύγοντα από το δικαίωµά
του να αιτηθεί την άσκηση ποινικής διώξεως. Τέλος, το ∆ικαστήριο φρονεί ότι η αναστολή
πάσης ποινικής διώξεως σε βάρος βουλευτού κατά την κοινοβουλευτική θητεία του, θα
είχε ως συνέπεια την παρέλευση σηµαντικού χρονικού διαστήµατος ανάµεσα στην τέλεση
των επίµαχων πράξεων και στην έναρξη της ποινικής διώξεως, καθιστώντας την ποινική
δίωξη αβέβαιη, ειδικότερα όσον αφορά την απόδειξη. Όπως έχει ήδη διαπιστώσει το
∆ικαστήριο σε άλλη περίπτωση, ο χρόνος ο οποίος απαιτείται για την εξέταση προσφυγής,
µπορούσε να διακυβεύσει την αποτελεσµατικότητά της (βλ., mutatis mutandis, Ganci κατά
της Ιταλίας, no 41576/98, § 30, CEDH 2003-XI).
51. Εν όψει των όσων εκτίθενται ανωτέρω, το ∆ικαστήριο άγεται στο συµπέρασµα ότι η
άρνηση του Προέδρου της Βουλής να άρει τη βουλευτική ασυλία του Κ.Τ. παραβίασε το
δικαίωµα προσβάσεως του προσφεύγοντος σε δικαστήριο. Υπήρξε, εποµένως, παραβίαση
του άρθρου 6 § 1 της Συµβάσεως.»
Επιπλέον, στην πρόσφατη απόφαση “Συγγελίδης κατά Ελλάδας”, το Ε∆∆Α έκρινε ότι η
ασυλία πρέπει να αφορά πράξεις που συνδέονται µε την άσκηση των βουλευτικών
καθηκόντων. Αναφέρει λοιπόν:
«46. Σε σχέση µε αυτό, το ∆ικαστήριο σηµειώνει πως, αν ερµηνευθεί σωστά στα
πλαίσια του Άρθρου 6.1, το Άρθρο 62 του Συντάγµατος της Ελλάδας επιτρέπει στη Βουλή
των Ελλήνων να αρνείται τη χορήγηση άδειας για ποινική δίωξη µόνο όταν οι ενέργειες
στις οποίες βασίζεται η δίωξη έχουν εµφανή σχέση µε τα βουλευτικά καθήκοντα.»
Καθίσταται έτσι σαφές ότι η ορθή εφαρµογή του Συντάγµατος επιβάλλει αυτό
τον έλεγχο αναλογικότητας έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο το κύρος του
πολιτεύµατος, όσο και η ενάσκηση του ανθρώπινου δικαιώµατος πρόσβασης σε
δικαστήριο. H βουλευτική ασυλία δεν είναι λοιπόν ανεξαίρετος κανόνας, πράγµα που ο
εφαρµοστής του δικαίου στην ολότητά του (Σύνταγµα + ΕΣ∆Α) δεν µπορεί πλέον να
εξακολουθεί να παραβλέπει χωρίς να οδηγείται σε αντιεπιστηµονικά συµπεράσµατα που
θίγουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
1. Ανάγκη Εκσυγχρονισµού του Ακαταδίωκτου
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγµατος, έγιναν
µακρές συζητήσεις σχετικά µε την ανάγκη αναµόρφωσης του ισχύοντος µέχρι σήµερα
καθεστώτος και την ανατροπή του τεκµηρίου υπέρ της κατάφασης της βουλευτικής
ασυλίας, ακόµη και σε περιπτώσεις που προδήλως δεν εµπίπτουν στον προστατευτικό
σκοπό του θεσµού. Είναι ίσως χαρακτηριστικό και αυτής της χαµένης ευκαιρίας για τον
εκσυγχρονισµό του πολιτικού µας συστήµατος το γεγονός ότι τελικά δεν εγκρίθηκε από
την Ολοµέλεια της Αναθεωρητικής Βουλής καµία τροποποίηση των σχετικών
διατάξεων η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει στην εξάλειψη του νοσηρού συντεχνιακού
κλίµατος για την αναβάθµιση του πολιτικού µας συστήµατος γενικότερα. Αντιθέτως, η
κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής προτίµησε να παραµείνει προσκολληµένη σε µία
παρωχηµένη αντίληψη της προστασίας της βουλευτικής ιδιότητας, αγνοώντας τόσο τη
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σύγχρονη δυναµική του θεσµού, όσο και τις απαιτήσεις της κοινωνικής
πραγµατικότητας.
Γιατί ασφαλώς δεν αρκεί σήµερα απλώς να δηλώνει κανείς ότι βουλευτές που
παραβαίνουν τον ποινικό νόµο είναι ανάξιοι της βουλευτικής τους ιδιότητας, αλλά
πρέπει να λαµβάνει και µέτρα, ώστε αφενός η απαξία της προσωπικής συµπεριφοράς,
να µην έχει επιπτώσεις στο κύρος του Κοινοβουλίου και αφετέρου να µην απασχολείται
το σώµα είτε µε αµελητέα πταίσµατα είτε µε περιπτώσεις προφανούς ευθύνης του
βουλευτή. ∆ιότι, το συνήθως γινόµενο είναι να θεσπίζονται εξαιρέσεις από την
κοινοβουλευτική ασυλία για ελαφρότερα αδικήµατα. Σε όλα τα Συντάγµατα ενυπάρχει
η τάση να εξαιρεθούν τα αδικήµατα αυτά από το πεδίο εφαρµογής της
κοινοβουλευτικής ασυλίας.
Υπογραµµίζεται, εποµένως, η ανάγκη εκσυγχρονισµού του συστήµατος των
βουλευτικών ασυλιών, κυρίως του θεσµού του ακαταδίωκτου και προσαρµογής του στα
σηµερινά δεδοµένα.
Με βάση τα ανωτέρω, είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί και η διάταξη αυτή (αρθρ.
62 Σ) και να µην υπάρχει για τους βουλευτές καµία ασυλία, σχετικά µε πράξεις, που
φέρονται ότι τελέστηκαν από αυτούς εκτός των καθαρώς βουλευτικών τους
καθηκόντων.
2. Μια στοχευµένη πρόταση αναθεώρησης
Κατά την άποψη που διατύπωσε ο καθηγητής Αντώνιος Μακρυδηµήτρης στο
Συνέδριο που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων στις 5 και 6 Φεβρουαρίου
2014 στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, επιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα «Συνταγµατική
Αναθεώρηση», ως προς τη βουλευτική ασυλία ή, αλλιώς, το ακαταδίωκτο των
βουλευτών για αξιόποινη πράξη για όσο διάστηµα διαρκεί η βουλευτική περίοδος, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 62 του Συντάγµατος51, είναι αναγκαία η αναδιατύπωση της
συναφούς διάταξης.52 Και τούτο διότι στην πράξη η συνταγµατική ρήτρα για το
ακαταδίωκτο και τη δικαστική προστασία των βουλευτών καλύπτει οποιαδήποτε
αξιόποινη πράξη ή παράλειψη, ακόµα και αν δεν σχετίζεται µε τα βουλευτικά τους
καθήκοντα, µε την εξαίρεση των αυτόφωρων κακουργηµάτων, όχι όµως και των
πληµµεληµάτων. Καταλήγει, έτσι, να ισχύει πλήρως το ακαταδίωκτο των βουλευτών
και να διαιωνίζεται ένα καθεστώς εξαιρετικής προστασίας -'ασυλίας'- τους.
Για τον λόγο αυτόν ενδείκνυται να καταργηθεί, αν όχι το ίδιο το προνόµιο,
τουλάχιστον το τεκµήριο υπέρ της σιωπηρής απόρριψης του αιτήµατος άρσης της
βουλευτικής ασυλίας και η Βουλή να καλείται αντιθέτως σε κάθε περίπτωση να
51

Πρβλ. Μακρυδηµήτρη Α., «Μια στοχευµένη πρόταση αναθεώρησης» άρθρο στο
βιβλίο «Συνταγµατική Αναθεώρηση», σειρά ∆ιοίκηση και Κοινωνία, Τόµος 10
(επιµέλεια Βασίλης Γ. Τζέµος-Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα), σελ. 164, Εκδόσεις Σάκκουλα
Αθήνα-Θεσ/νίκη 2015
52
«Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαµβάνεται
ούτε φυλακίζεται ούτε µε άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώµατος. Επίσης δεν
διώκεται για πολιτικά εγκλήµατα βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυση
της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής. Η άδεια θεωρείται ότι δεν
δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί µέσα σε τρεις µήνες αφότου η αίτηση του εισαγγελέα
για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής. Η τρίµηνη προθεσµία αναστέλλεται
κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής. ∆εν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα
κακουργήµατα».
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αποφασίσει σχετικά, αναλαµβάνοντας και την αντίστοιχη ευθύνη. Εποµένως, η διάταξη
θα µπορούσε να διατυπωθεί κατά τον ακόλουθο τρόπο: «Όσο διαρκεί η βουλευτική
περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαµβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε µε άλλο
τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώµατος. Επίσης δεν διώκεται για πολιτικά
εγκλήµατα βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυση της και έως την
ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής. ∆εν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα
κακουργήµατα».
3. Το µέλλον της βουλευτικής ασυλίας-Τάσεις και προοπτικές
Χωρίς αµφιβολία, οι ενδείξεις της ιστορίας είναι εµφανείς τόσο στη ρύθµιση των
κοινοβουλευτικών προνοµίων όσο και στην πρακτική τους εφαρµογή. Η βουλευτική
ασυλία ταυτίζεται περίπου µε την προστασία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Όσο λιγότεροι είναι οι πραγµατικοί και πιθανοί κίνδυνοι αποσταθεροποίησης
του κοινοβουλευτικού συστήµατος, τόσο πιο περιορισµένη είναι η προστασία του
βουλευτικού αξιώµατος. Αντιθέτως, οι νέες δηµοκρατίες έχουν την τάση να
αντιµετωπίζουν κάθε πιθανή δίωξη του βουλευτή, για οποιοδήποτε λόγο, περίπου ως
ευθεία επίθεση κατά του ευάλωτου ακόµη κοινοβουλευτισµού τους.
Σε κάθε περίπτωση, αρχίζει να γίνεται αντιληπτό ότι ο θεσµός της βουλευτικής
ασυλίας συνιστά ένα από τα εργαλεία εµπέδωσης της δηµοκρατίας και δεν αποτελεί
µέσο για τη δηµιουργία µιας νέας τάξης προνοµιούχων πολιτών. Καθολική είναι σε όλη
την Ευρώπη η τάση περιορισµού της βουλευτικής ασυλίας στο πραγµατικό πεδίο
εφαρµογής της: στη συµµετοχή του βουλευτή στις κοινοβουλευτικές εργασίες, όπου και
όπως αυτές γίνονται κατά την εθνική πρακτική.
Κατά τα λοιπά, γίνεται πλέον αποδεκτό ότι ο βουλευτής υπόκειται κι αυτός
στους πολύπλοκους κανόνες της καθηµερινής πραγµατικότητας και όπως κάθε άλλος
πολίτης, µπορεί να διαπράξει τροχαία, παράβαση ή να εµπλακεί σε µία αστική διαφορά.
Η υλοποίηση των γενικών αυτών τάσεων δεν απαιτεί υποχρεωτικά την
τροποποίηση των συνταγµατικών κειµένων. Συχνά, οι ίδιες διατάξεις που ίσχυαν από
την αρχή του κοινοβουλευτικού βίου της χώρας ερµηνεύονται και εφαρµόζονται µε
άλλο πρίσµα, απαλλάσσοντας το Κοινοβούλιο από την εξέταση ελασσόνων ζητηµάτων
και επιτρέποντας την πλήρη ανάπτυξη του προστατευτικού πλαισίου του θεσµού, όταν
αυτό πράγµατι απαιτείται.
Αυτή είναι, χωρίς αµφιβολία, η ενδεδειγµένη οδός αντιµετώπισης του συνολικού
ζητήµατος της βουλευτικής ασυλίας. Και είναι πράγµατι κρίµα που η πρόσφατη
αναθεώρηση του συντάγµατος ολοκληρώθηκε χωρίς να έχουµε προσαρµόσει τη
θεσµική προστασία του κοινοβουλευτισµού στην πραγµατική κατάσταση της
δηµοκρατίας µας.
Κοινή είναι η διαπίστωση ότι η κοινοβουλευτική δηµοκρατία συνιστά ιστορική
κατάκτηση των ευρωπαϊκών λαών. Εντασσόµενη σ’ αυτό το πολιτικό πλαίσιο, η
κοινοβουλευτική προστασία αποτελεί ένα ουσιώδες εργαλείο για την επίτευξη ενός
ευρύτερου σκοπού. Συχνά, όµως, αποτελεί, δυστυχώς, αυτοσκοπό, δηµιουργεί προνόµια
για µια τάξη προσώπων και –µε το άλλοθι της προστασίας των λαϊκών αντιπροσώπωναναιρεί την απαίτηση για ίση µεταχείριση των πολιτών. Όµως, η σύγχρονη δηµοκρατία
έχει ανάγκη από µία πνοή φρέσκου αέρα, µία αίσθηση διαφάνειας και ανανέωσης. Οι
θεσµοί είναι πλέον σαφείς και ασφαλείς µε ξεκάθαρους ρόλους. Είναι ήδη καιρός να
µεταφέρουµε το βάρος στους φορείς τους και να εξασφαλίσουµε την καλύτερη δυνατή
στελέχωσή τους από πολίτες που εναλλάσσονται στους ρόλους του άρχοντα και του
αρχόµενου. Η διάδραση αυτή µεταξύ των πολιτικών και της κοινωνίας των πολιτών δεν
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µπορεί να εξασφαλιστεί, αν χρειαζόµαστε το βάρος της θεσµικής προστασίας για να
καλύψουµε ιδιωτικές απαξίες. Μόνο τότε, ωστόσο, η κοινοβουλευτική προστασία θα
καταστεί ισχυρή και αποτελεσµατική, όταν οι εκπρόσωποί της συνειδητοποιήσουν ότι
δεν έχουν ανάγκη προνοµιακής µεταχείρισης και όταν ο στόχος τους γίνει να
παράσχουν τις εγγυήσεις εκείνες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ενός κλίµατος
ελευθερίας, διαφάνειας και ώριµης ανταλλαγής απόψεων και ιδεών.
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VI. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

1. ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Σύνταγµα δεν καθορίζει περιοριστικά τα είδη της ευθύνης των µελών της
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών. Αυτό καθιερώνει τη συλλογική και την ατοµική
ευθύνη γενικά. Θεσπίζει την κοινοβουλευτική ευθύνη (αρ. 84 Συντ) και προβλέπει κατ'
αρχήν την ποινική ευθύνη (αρ. 86 Συντ.), αφήνοντας στον κοινό νοµοθέτη την εγγύτερη
ρύθµιση της και την καθιέρωση οποιασδήποτε άλλης ευθύνης των µελών της
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών. Τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί
υπέχουν κατά το ισχύον ελληνικό δίκαιο, όπως και κατά το προϊσχύσαν, τριπλή ευθύνη:
κοινοβουλευτική, ποινική και αστική.53
2. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Το ζήτηµα της ποινικής ευθύνης των µελών της Κυβέρνησης και των
Υφυπουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έχει αναχθεί σε κεντρικό ζήτηµα
της συζήτησης για επικείµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος, εάν και όποτε αυτή
πραγµατοποιηθεί. Είναι ίσως από τα λίγα, εάν όχι το µοναδικό ζήτηµα, στο οποίο
υπάρχει απόλυτη ή σχεδόν απόλυτη οµοφωνία, ότι η σχετική διάταξη που αναφέρεται
στην ποινική ευθύνη των µελών της Κυβέρνησης, το άρθρο 86 Συντ. 1975, όπως αυτό
αναθεωρήθηκε και ισχύει µετά την αναθεώρηση του 2001, πρέπει να αναθεωρηθεί54.
∆ιαφωνίες υπάρχουν µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων και της επιστήµης ως προς το
περιεχόµενο της αναθεώρησης και τις λύσεις που προτείνονται για την αντιµετώπιση
του.
Βέβαια, θα πρέπει εξ υπαρχής να διευκρινιστεί ότι το ζήτηµα αυτό που
ρυθµίζεται από το άρθρο 86 Σ, τον εκτελεστικό αυτού Ν. 3126/2003, όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάµει του Ν. 3961/2011, και τα άρθρα 153 επ. ΚτΒ, δεν
αφορά την ποινική ευθύνη καθεαυτή, η οποία ρυθµίζεται από το κοινό Ποινικό ∆ίκαιο
(ΠΚ και ειδικούς ποινικούς νόµους), αλλά την αποκλειστική διαδικασία για την έρευνα,
την δίωξη και την ενδεχόµενη κατάγνωση της ποινικής ευθύνης του µέλους της
Κυβέρνησης για την αξιόποινη πράξη που του αποδίδεται (δηλ. προκαταρκτική
εξέταση, ποινική δίωξη, κύρια ανάκριση, παραποµπή στο ακροατήριο, κύρια
διαδικασία, ενδεχόµενη καταδίκη, ύπαρξη ή ανυπαρξία ενδίκων µέσων.55
Επίσης θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο λόγος γίνεται όχι για όλα τα αδικήµατα
53

Ράϊκος Αθανάσιος, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τόµος Α’ , Εισαγωγή - Οργανωτικό Μέρος,
τεύχος Β', εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 1990, σελ. 400.
54
Πρβλ. την σχετικά πρόσφατη µελέτη που τάσσεται σε περίπτωση µελλοντικής
αναθεώρησης υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 86 Σ του Α. Χαραλαµπάκη, «Η
ποινική ευθύνη των Υπουργών», ό.π., σελ. 769 επ.
55
Πρβλ. την µελέτη του Χ. Τσιλιώτη, «Μία συγκεκριµένη πρόταση για την αναθεώρηση
του άρθρου 86 Συντ.», Συνταγµατική Αναθεώρηση, σειρά ∆ιοίκηση και Κοινωνία, Τόµος
10, (επιµέλεια Βασίλης Τζέµος-Μαρία - Ηλιάνα Πραβίτα), Εκδόσεις Σάκκουλα ΑθήναΘεσ/νίκη 2015, σελ. 11
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τα οποία τέλεσαν ή µπορούν να τελέσουν οι Υπουργοί κατά την διάρκεια της θητείας
τους αλλά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έννοια βέβαια αµφιλεγόµενη αλλά
καθοριστική τόσο για την ποινική διαδικασία όσο και για την εξάλειψη του αξιοποίνου
λόγω παραγραφής των αδικηµάτων ή της πλήρωσης της αποσβεστικής προθεσµίας της
Βουλής για άσκηση της ποινικής δίωξης 56.
Το προκείµενο θέµα έχει αναχθεί σε µείζον ζήτηµα της συζητούµενης
συνταγµατικής αναθεώρησης λόγω του ότι έχει κριθεί από τους πολιτικούς, τον τύπο
και την ίδια την κοινωνία ότι το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο είναι υπαίτιο για την
ανεπάρκεια του πολιτικού µας συστήµατος, το οποίο συντέλεσε στην δηµιουργία της
πολυπαραγοντικής κρίσης στον δηµόσιο βίο. Η ισχύουσα ειδική νοµοθεσία για την
υπουργική ποινική ευθύνη, πέρα από ασάφειες και αντιφάσεις που την διακρίνουν,
οδηγεί κατ’ αποτέλεσµα σε απαράδεκτη ατιµωρησία των παρανοµούντων Υπουργών
και των συµµετόχων τους αλλά και σε αναστάτωση της πολιτικής ζωής του τόπου.57Σε
αυτό το σηµείο η διορθωτική παρέµβαση του νοµοθέτη είναι πράγµατι επειγόντως
αναγκαία για να ανατραπεί η συνολική απαξίωση των πολιτικών προσώπων αλλά και
του ίδιου του πολιτικού συστήµατος ώστε να τεθούν υγιή θεµέλια ώστε να
πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες µεταρρυθµίσεις για ένα κράτος δικαίου και την
ανάκτηση της εµπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο θεσµικό σύστηµα και τα
πρόσωπα που το αντιπροσωπεύουν.
Η µελέτη θα περιστραφεί στους εξής άξονες: Στην αρχή θα γίνει µία σύντοµη
καταγραφή του ιστορικού και συγκριτικού πλαισίου που διέπει το υπό συζήτηση θέµα,
εν συνεχεία θα εκτεθεί το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο ορισµένων κρίσιµων σηµείων µε
µία σύντοµη αξιολόγηση και στο τέλος θα καταγραφούν συγκεκριµένες προτάσεις για
την αναθεώρηση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου µε κέντρο βάρους βεβαίως την
αναθεώρηση του άρθρου 86 Σ.
3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ IMPEACHMENT - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
∆ΙΚΑΙΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ58

«Στα σύγχρονα δηµοκρατικά πολιτεύµατα ανεξαρτήτως της µορφής διακυβέρνησης
τους (κοινοβουλευτικά ή προεδρικά) η πολιτική και η ποινική ευθύνη είναι θεσµοί
διακριτοί µεταξύ τους. τόσο ως προς το σκοπό που επιδιώκουν, όσο και ως την
διαδικασία. Η πολιτική ευθύνη αφορά στις πράξεις και παραλείψεις των µελών της
κυβέρνησης που ελέγχονται από την Βουλή µε τα µέσα του κοινοβουλευτικού ελέγχου
για βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος ενώ αντίθετα στην ποινική ευθύνη διερευνάται η
διάπραξη αξιόποινων πράξεων καταρχήν από τις δικαστικές αρχές και κατόπιν από την
Βουλή µε την ειδική διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγµα και ο νόµος περί ευθύνης
υπουργών. Ωστόσο, ιστορικά µεταξύ των δύο µορφών ευθύνης υπάρχει µια άρρηκτη
σχέση, καθώς στις συνθήκες της βρετανικής κοινοβουλευτικής πρακτικής, όπου
πρωτοεµφανίστηκε η νοµική ευθύνη των υπουργών, δεν υπήρχαν µηχανισµοί
ανανέωσης της πολιτικής εντολής και συνεπώς λογοδοσίας του βασιλέα (κληρονοµικός
56

Πρβλ. Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε., «Τα όρια εφαρµογής των ειδικών διατάξεων για
την ποινική ευθύνη των Υπουργών», Ποιν.∆ικ 2011, σελ. 496 επ.
57
Ανδρουλάκης Ν., Γύρω από την ποινική ευθύνη των Υπουργών, Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1989.
58
Λοβέρδος Α. , Η ποινική ευθύνη των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών στο
Κοινοβουλευτικό πολίτευµα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1995, σελ. 46, 96-97
46

άρχοντας), παρά µόνο αναζήτηση ευθύνης των υπουργών έναντι του κοινοβουλίου µε το
θεσµό του impeachment.59 Εξ αρχής λοιπόν η απόδοση ποινικής ευθύνης ήταν µια
διαδικασία που περιλάµβανε την πολιτική αξιολόγηση του έργου των υπουργών, είχε
εποµένως έκδηλα πολιτικά στοιχεία και ως εξαιρετική διαδικασία διαφοροποιούνταν
σαφώς από την ποινική ευθύνη των απλών πολιτών.»60
Στον θεσµό αυτό συγκεραίνονταν η πολιτική µε την ποινική ευθύνη του
Υπουργού, η αντιµετώπιση της οποίας είχε ανατεθεί και στα δύο κοινοβουλευτικά
σώµατα. Η αναζήτηση της υπουργικής ποινικής ευθύνης από τη λαϊκή αντιπροσωπεία
λειτουργούσε ως υποκατάστατο της ελλείπουσας κοινοβουλευτικής ευθύνης. Η µεν
Βουλή των Κοινοτήτων ήταν αρµόδια για την δίωξη του Υπουργού, η δε Βουλή των
Λόρδων για την εκδίκαση των ποινικών κατηγοριών και την επιβολή ποινών, εάν
αποφαινόταν ότι ο κατηγορούµενος Υπουργός θα πρέπει να καταδικασθεί. Πάντως ο
θεσµός του impeachment ως προς την ποινική ευθύνη των Υπουργών, αν και ακόµη
υφίσταται, έχει στην πράξη αδρανοποιηθεί από το 1804 και οι υπουργοί δικάζονται
κατά τις κοινές διατάξεις, παραµένει, όµως, στην πράξη ακέραια η πολιτική ευθύνη της
Κυβέρνησης και των Υπουργών.61
Το ίδιο συµβαίνει και στην Ιρλανδία. Για να µεταφερθούµε στο πεδίο της
ηπειρωτικής Ευρώπης ο Θεµελιώδης Νόµος της Βόννης δεν περιέχει ειδική διάταξη για
την ποινική ευθύνη των υπουργών. Στην Ισπανία οι διατελέσαντες υπουργοί διώκονται
κατά τις κοινές διατάξεις εκτός ορισµένων περιπτώσεων πολιτικών εγκληµάτων. Στη
Γαλλία, η ποινική δίωξη χωρεί πλέον χωρίς άδεια της Βουλής ενώ στην Ιταλία η ποινική
δίωξη ασκείται από τη δικαστική εξουσία και ο ρόλος του Κοινοβουλίου περιορίζεται
στη δυνατότητα να σταµατήσει τη διαδικασία «αν κρίνει ότι ο υπουργός έδρασε για την
προστασία ενός συνταγµατικού κρίσιµου κρατικού ή δηµοσίου συµφέροντος».62 Σε
αντίθεση εποµένως µε µια ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη, η συγκριτική θεώρηση µας
αποδεικνύει ότι ο ευρωπαϊκός νοµικός πολιτισµός κινείται στην κατεύθυνση της
αποσύνδεσης της υπουργικής ευθύνης από τη λαϊκή αντιπροσωπεία.
Σε όλα τα δυτικά συντάγµατα προβλέπονται ρυθµίσεις για την ποινική ευθύνη
των υπουργών παρέχοντας αποφασιστική αρµοδιότητα στα κοινοβούλια, ενώ
συγκροτείται «ειδικό δικαστήριο». Στη Γαλλία µάλιστα, το «ειδικό δικαστήριο»
συγκροτείται από πολιτικά πρόσωπα. Στις ΗΠΑ, η ίδια η Γερουσία µετατρέπεται σε
ειδικό δικαστήριο όταν παραπέµπεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και το Κοινοβούλιο είναι
αρµόδιο όχι µόνο για την κίνηση της σχετικής διαδικασίας αλλά και για την εκδίκαση
της υπόθεσης ως δικαστήριο. Η Ελλάδα ανήκει συνεπώς στο κεντρικό ρεύµα των
δυτικών χωρών από την άποψη αυτή. Ιστορικά, στην Ευρώπη, ο νόµος περί ευθύνης
υπουργών διαµορφώθηκε τον 18ο αιώνα για να προστατεύονται οι υπουργοί απέναντι
στο µονάρχη.
Το «πνεύµα του νόµου» αφορούσε στην προσπάθεια να µη µετατρέπεται η
υπουργική πράξη ή παράλειψη σε ποινική δίωξη, µε κίνδυνο να υποκαθίσταται η
διακυβέρνηση της χώρας από µια «κυβέρνηση των δικαστών», αλλά και να
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προστατεύονται οι υπουργοί της προηγούµενης κυβέρνησης από τον πολιτικό
ανταγωνισµό της νέας κυβέρνησης.
Στην Ελλάδα οι ρυθµίσεις αυτές ισχύουν ήδη από τα επαναστατικά Συντάγµατα
του 1822, 1823 και 1827 και προβλεπόταν το καθεστώς εκδίκασης των ποινικών
κατηγοριών κατά των Γραµµατέων της Επικράτειας, όπως ονοµάζονταν τότε οι
Υπουργοί. Αρµόδιο όργανο ήταν το Βουλευτικό. Εν συνεχεία στα Συντάγµατα του
1864, 1911 και 1952 προβλεπόταν στο άρθρο 80 αυτών ότι την έρευνα και την δίωξη
κατά Υπουργού ασκούσε η Βουλή, οι δε κατηγορούµενοι Υπουργοί έχαιραν ειδικής
δωσιδικίας από Ειδικό ∆ικαστήριο, το λεγόµενο Υπουργοδικείο, το οποίο αποτελείτο
από Αρεοπαγίτες και Προέδρους Εφετών και του οποίου προήδρευε ο εκάστοτε
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Το σύστηµα αυτό ακολούθησε εν πολλοίς και το άρθρο
86 Σ 75 στην προ της αναθεώρησης του µορφή µε την µετονοµασία του
Υπουργοδικείου σε Ειδικό ∆ικαστήριο. Εξαίρεση στο παραπάνω καθεστώς εισήγαγαν
τα Συντάγµατα του 1844 (άρθρο 83 Σ 1844), 1925 (άρθρο 90 του θνησιγενούς Σ 1925)
και 1927 (άρθρο 93 Σ 1927), τα οποία ήταν τα µόνα που προέβλεπαν ως δεύτερο
νοµοθετικό Σώµα την Γερουσία. Κατά τα Συντάγµατα αυτά, η Βουλή ήταν αρµόδια για
την δίωξη και η Γερουσία για την εκδίκαση των αδικηµάτων των Υπουργών. Σε κανένα
από τα παραπάνω Συντάγµατα δεν γινόταν λόγος περί παραγραφής ή ειδικής
αποσβεστικής προθεσµίας των αδικηµάτων ούτε για την κατηγορούσα αρχή. Τα
ζητήµατα αυτά ρύθµιζαν οι κατά καιρούς νόµοι περί ευθύνης Υπουργών 63.
Το παραπάνω ιστορικό συνταγµατικό πλαίσιο συµπλήρωνε το ειδικό κοινό
νοµοθετικό πλαίσιο, των εκάστοτε εκτελεστικών του Συντάγµατος νόµων περί ευθύνης
των Υπουργών. Το θέµα ρύθµισε υπό το καθεστώς του άρθρου 80 Σ 1864 ο Ν.
ΦΠΣΤ/1876, ο οποίος τροποποιήθηκε εν µέρει µε το Ν. ΧΕ/1877 και ίσχυσε µέχρι την
κατάργηση του από το δικτατορικό καθεστώς µε το Ν∆ 802/1971. Αυτό µε την σειρά
του ίσχυσε µέχρι την κατάργηση του από το Ν. 2507/1997. Οι διατάξεις όµως εκείνες
είχαν επικριθεί έντονα και έτσι κρίθηκε η ανάγκη τροποποιήσεώς τους όπως και έγινε
µε την αναθεώρηση του άρθρου 86 Συντ. το 2001 στη συνέχεια.
4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ

Καταρχήν η συνταγµατική πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος για την ποινική
ευθύνη των µελών της κυβέρνησης παρατηρείται στις περισσότερες σύγχρονες
κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες64 κυρίως ως µορφή θεσµικής εγγύησης που προστατεύει
τους κυβερνητικούς φορείς από άστοχες διώξεις που θα τους δυσχέραναν στην
επιτέλεση των καθηκόντων τους.
Υπό το βάρος του πολιτικού απόηχου που δηµιούργησε η συζήτηση για
παραποµπή και η παραποµπή καθεαυτή την περίοδο 1989-1995 µελών της κυβέρνησης
των δύο µεγάλων κοµµάτων της εποχής σε δίκες ενώπιον του Ειδικού ∆ικαστηρίου του
άρθρου 86 Συντ. 1975, για τρεις διαφορετικές υποθέσεις που ονοµάστηκαν «σκάνδαλα»
(υπόθεση του καλαµποκιού, υπόθεση της Τράπεζας Κρήτης ή υπόθεση Κοσκωτά και
υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών), στις οποίες κάποιοι εξ αυτών καταδικάστηκαν,
και της οξύτατης πολιτικής αντιπαράθεσης σε βαθµό πόλωσης που δηµιούργησαν, όπως
και µε αφορµή τις πρόσφατες διώξεις κατά των Υπουργών Άκη Τσοχατζόπουλου και
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Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι επίσης καταδικάστηκαν, εξετάσθηκε από
πολλές πλευρές η ανάγκη τροποποίησης σε πρώτη φάση του νοµοθετικού πλαισίου και
εν συνεχεία αναθεώρησης του άρθρου 86 Συντ. 65
Τα πολλά ερµηνευτικά προβλήµατα που προέκυψαν κατά την εφαρµογή του Ν.∆
802/1971, οδήγησαν σε µια πρώτη µεταβολή του µε τον Ν. 2507/1997 και σε νέα
ρύθµιση µε τον Ν. 3126/2003 ώστε ο τελευταίος να είναι συµβατός µε την
αναθεωρηµένη συνταγµατική διάταξη.
Ωστόσο µε την συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 και την τροποποίηση του
άρθρου 86 Συντ., το νέο άρθρο 86 Συντ. διατήρησε το σύστηµα των προηγουµένων
Συνταγµάτων ως προς το καθεστώς της έρευνας και δίωξης αποκλειστικά από την
Βουλή και εκδίκασης των υπουργικών αδικηµάτων από Ειδικό ∆ικαστήριο,
αποτελούµενο από ανώτατους δικαστές, έγινε, όµως, υπερβολικά λεπτοµερειακό66
υιοθετώντας ορισµένες αλλαγές που επέφερε ο Ν. 2507/1997, τόσο ως προς την
διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης και άσκησης ποινικής δίωξης όσο και ως προς τον
ορισµό της παραγραφής ή της ειδικής αποσβεστικής προθεσµίας για την άσκηση της
δίωξης.
Η αναθεώρηση του 2001 ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1995, µετά το
πρωτοχρονιάτικο µήνυµα του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, που
ταυτόχρονα ανακοίνωσε την πρόθεση της τότε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του
ΠΑΣΟΚ να αναστείλει τις ποινικές διαδικασίες που είχαν κινηθεί, σύµφωνα µε το
άρθρο 86 του Συντάγµατος, κατά του πρώην πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και
υπουργών της κυβέρνησής του. Το άρθρο 86 αποτελεί µία από τις 89 συνολικά
διατάξεις που κατέστησαν αντικείµενο της αναθεωρητικής διαδικασίας, η οποία
ολοκληρώθηκε επτά χρόνια αργότερα.
Με την αναθεώρηση του 2001, εισηγητής της οποίας από την πλευρά της
πλειοψηφίας ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος67, οι σχετικές ρυθµίσεις αυστηροποιήθηκαν:
Η αρµοδιότητα της Βουλής να κινεί τη διαδικασία, επεκτάθηκε από το τέλος της πρώτης
τακτικής συνόδου της περιόδου που ακολουθεί την τέλεση της πράξης στο τέλος της
δεύτερης συνόδου, δηλαδή διπλασιάστηκε ουσιαστικά η χρονική αρµοδιότητα της
Βουλής. Η Βουλή περιορίζεται τώρα στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ η
ανάκριση και κυρίως η παραποµπή στο ακροατήριο ανατίθεται πλέον σε πενταµελές
δικαστικό συµβούλιο. Παράλληλα εκσυγχρονίστηκε η σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου
µε τη συµµετοχή αρεοπαγιτών και συµβούλων επικράτειας και επιπλέον ρυθµίστηκε η
µεταχείριση των συµµετόχων, έτσι ώστε αυτοί να µην µπορούν να διαφύγουν από τη
δικαιοδοσία της κοινής ποινικής ∆ικαιοσύνης, καταργήθηκαν οι κατήγοροι βουλευτές
και η εισαγγελική αρµοδιότητα ανατέθηκε σε µέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου
που κληρώνεται. Όλα αυτά ψηφίστηκαν πράγµατι το 2001 από τους 268 βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆. Για την αναθεώρηση του 2001 χρειάζονταν 180 ψήφοι, άρα ήταν
αναγκαία η ψήφος της Ν∆ που τελικά υπερψήφισε και τη διάταξη. Όταν όµως δύο
χρόνια αργότερα ήλθε ο εκτελεστικός νόµος «Περί ευθύνης υπουργών» (νόµος
3126/2003) µε εισήγηση του τότε υπουργού ∆ικαιοσύνης και µετέπειτα προέδρου της
Βουλής Φίλιππου Πετσάλνικου, αυτός υπερψηφίστηκε από όλα τα κόµµατα: Όχι µόνο
από το ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆, αλλά και από τον τότε Συνασπισµό και το ΚΚΕ
Το 2001 ο δηµόσιος βίος βρισκόταν ακόµη µέσα στο κλίµα της περιόδου 198965

Βλ. την µελέτη του Χ. Τσιλιώτη , ό.π, σελ. 17-18.
Βενιζέλος Ε, Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου, Αναθεωρηµένη έκδοση, Αθήνα –
Κοµοτηνή 2008, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 563
67
Βενιζέλος Ε., «Εύκολοι µύθοι και δύσκολες αλήθειες για το άρθρο 86 του Συντάγµατος
και την ποινική ευθύνη υπουργών», Ελευθεροτυπία 30-4-2011, www.enet.gr.
66

49

1994. Το ζήτηµα τότε ήταν η νέα κυβέρνηση να µην ποινικοποιεί τις επιλογές της
προηγούµενης κυβέρνησης για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας. Από το 2007, µε το
ξέσπασµα του σκανδάλου της µονής Βατοπεδίου, η ίδια η κοινοβουλευτική πλειοψηφία
αρνήθηκε να αξιολογήσει ποινικά στοιχεία που παρέπεµψε ενώπιον της Βουλής η
∆ικαιοσύνη και που αφορούσαν στελέχη της τότε κυβέρνησης. Τελικά αυτό οδήγησε
στην τεχνητή διαµόρφωση των προϋποθέσεων παραγραφής αδικηµάτων µε την πρόωρη
διάλυση της Βουλής. Η τότε κοινοβουλευτική πλειοψηφία παραβίασε ευθέως το άρθρο
86 του Συντάγµατος. Όπως ήταν φυσικό η κοινή γνώµη συγκλονίστηκε και
δηµιουργήθηκε ένα νέο δεδοµένο που αφορούσε στον τρόπο µε τον οποίο κάθε
κυβέρνηση και κάθε κοινοβουλευτική πλειοψηφία αντιλαµβάνεται το Σύνταγµα και την
ερµηνεία του. Αυτό κατέστησε συνεπώς αναγκαία τη θέσπιση πρόσθετων εγγυήσεων.
Ήδη από το 2007 ο κ. Βενιζέλος πρότεινε στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της
Βουλής διάταξη που θεσπίστηκε τελικά µε τον νόµο περί ευθύνης υπουργών που
εισηγήθηκε ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης: Τη συγκρότηση συµβουλίου
από δικαστικούς λειτουργούς για τον προκαταρκτικό έλεγχο της κατηγορίας και την
υποβοήθηση του έργου της Βουλής ήδη από το πρώτο στάδιο της προκαταρκτικής
εξέτασης. Κρίθηκε ωφέλιµη η αρµοδιότητα του πενταµελούς δικαστικού συµβουλίου να
ενεργοποιείται πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να υποβοηθείται η Βουλή αλλά και να
καθίσταται πρακτικά αδύνατη η καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων από µια
κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θέλει να προστατεύσει παραβατικά µέλη της. Η
συµπλήρωση ή τροποποίηση διατάξεων ήταν άλλωστε απαραίτητη επειδή όχι µόνον η
πολιτική αλλά και η δικαστική εξουσία τις παρερµήνευε ή τις καταστρατηγούσε.
Σχετικά πρόσφατα η Βουλή ψήφισε τροποποιήσεις του τελευταίου νόµου, µε τον
Ν. 3961/2011, καταργώντας τις σύντοµες παραγραφές, επιβάλλοντας περιοριστικούς
όρους και κατασχέσεις του οικονοµικού οφέλους που απέκτησε ο ποινικώς διωκόµενος
υπουργός µε απόφαση της επιτροπής της Βουλής που διενεργεί την προκαταρκτική
εξέταση, ενώ ιδρύεται, τριµελές δικαστικό γνωµοδοτικό συµβούλιο68 που προβαίνει σε
νοµικό έλεγχο των στοιχείων και αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιµότητας των
κατηγοριών, εφόσον ζητηθεί µε απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των βουλευτών,
προκειµένου η Βουλή να αποφασίσει, µε περισσότερες εγγυήσεις, για την αναγκαιότητα
σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής.69
Σε συµπλήρωση της συνταγµατικής διάταξης το άρθρο 3 Ν. 3126/2003 στην
αρχική του µορφή όριζε ότι οι αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση των
καθηκόντων των Υπουργών παραγράφονται 5 έτη µετά την ηµέρα που τελέστηκαν. Η
διάταξη αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 3961/2011, η οποία ορίζει ότι και
για τα αδικήµατα αυτά ισχύει η κοινή παραγραφή του άρθρου 111 ΠΚ. Παραµένει όµως
η ειδική αποσβεστική προθεσµία του άρθρου 86 παρ. 3 υποπαρ. 2 Σ, η διατήρηση της
οποίας αποδυναµώνει την πρακτική σηµασία της τροποποίησης του άρθρου 3 Ν.
3126/2003 και για να καταργηθεί απαιτείται συνταγµατική αναθεώρηση, κάτι το οποίο
δεν θα χρειαζόταν, εάν τα περί αποσβεστικής προθεσµίας δεν αποτελούσαν µέρος της
συνταγµατικής ύλης αλλά µόνο του (κοινού) Νόµου περί ευθύνης των µελών της
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
Περαιτέρω µε το άρθρο 2 παρ. 2 του πρόσφατου Ν. 3961/2011 τροποποιήθηκε τo
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άρθρο 5 του ισχύοντος νόµου 3126/2003 για την ποινική ευθύνη υπουργών
καθιερώνοντας την δυνατότητα, όχι όµως την υποχρέωση, της Βουλής µετά την
υποβολή πρότασης κατηγορίας από τριάντα τουλάχιστον Βουλευτές να αναθέτει µε την
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών σε γνωµοδοτικό Συµβούλιο
αποτελούµενο από έναν Αντεισαγγελέα του ΑΠ ως Πρόεδρο και δύο Εισαγγελείς
Εφετών, οι οποίοι ορίζονται µε κλήρωση, τον νοµικό έλεγχο των στοιχείων της
κατηγορίας και την αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιµότητάς της για την παραποµπή
σε δίκη υπουργών και υφυπουργών, άρα αµιγώς εντός της κοινοβουλευτικής ύλης.70
Λόγω του γνωµοδοτικού χαρακτήρα αυτού του Συµβουλίου η Βουλή δεν δεσµεύεται
από το πόρισµα του.
To συµβούλιο γνωµοδοτεί εάν συντρέχει περίπτωση για διερεύνηση τυχόν
ποινικής ευθύνης Υπουργού από την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, η δε γνωµοδότηση παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής,
ανακοινώνεται στην Ολοµέλεια και διανέµεται στους Βουλευτές.
Το συλλογικό όργανο αποτελείται από έναν αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
και δύο εισαγγελείς εφετών, οι οποίοι κληρώνονται, µε τους αναπληρωµατικούς τους,
σε δηµόσια συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µεταξύ όλων των αντεισαγγελέων
του Αρείου Πάγου και όλων των εισαγγελέων εφετών που υπηρετούν στην Εισαγγελία
Εφετών Αθηνών. Για τη διενέργεια της κλήρωσης ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αποστέλλει στον Πρόεδρο της Βουλής κατάλογο των
ανωτέρω δικαστικών λειτουργών οι οποίοι υπηρετούν στην Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3126/2003).
Ανεξαρτήτως του αν υφίσταται θέµα κατ' ουσίαν αντισυνταγµατικότητας της
νέας ρύθµισης, εκ του ότι στη σύνθετη κοινοβουλευτική ενέργεια της λήψης απόφασης
προστίθεται νέο όργανο αποτελούµενο από εξωκοινοβουλευτικά µέλη, το κρίσιµο για
την παρούσα µελέτη ζήτηµα είναι ότι ο κοινός νοµοθέτης ανέλαβε, όπως είχε την
αρµοδιότητα να το πράξει, χωρίς να εξαρτά την ισχύ της ρύθµισης από µελλοντική
τροποποίηση του Κανονισµού, να ρυθµίσει πεδίο κοινοβουλευτικής ύλης.
5. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 86§1 ΣΥΝΤ.: Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
«ΚΑΤΑ»
ΤΗΝ
ΑΣΚΗΣΗ
ΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΩΣ «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ».

Στο άρθρο 86 παρ. 1 ορίζεται ότι µόνο η Βουλή έχει την αρµοδιότητα να ασκεί
δίωξη κατά όσων διετέλεσαν µέλη της Κυβέρνησης ή υφυπουργοί για ποινικά
αδικήµατα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κρίσιµος, λοιπόν,
όρος για την εφαρµογή του άρθρου 86 του Συντάγµατος και την τήρηση της
κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αυτό προβλέπει είναι να έχει τελεσθεί η αξιόποινη
πράξη «κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων». Εδώ ο νοµοθέτης αναφέρεται
στις «πράξεις µε τις οποίες ο υπάλληλος εκπληρώνει τα καθήκοντα που του έχει
αναθέσει ο νόµος ή η αρµόδια αρχή». Ο νοµοθέτης χρησιµοποιεί επίσης τον όρο
«πράξεις που σχετίζονται µε τα καθήκοντα του υπαλλήλου», για να αναφερθεί σε
πράξεις που ο υπάλληλος εκτελεί επωφελούµενος από την ιδιότητα του, αλλά όχι
εκπληρώνοντας τα καθήκοντα του.
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Οριοθετώντας και ερµηνεύοντας στενότερα τη διάταξη του άρθρου 86§1 Συντ.,
τα «υπουργικά» αδικήµατα γίνονται συγκεκριµένα και πρόκειται µόνο για τα εγκλήµατα
εκείνα που πραγµατώνονται µε την ίδια την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων.71
Σε αυτά ανήκουν π.χ η έκδοση διαταγµάτων µε τα οποία αναστέλλεται η ισχύς
των ατοµικών ελευθεριών ή διαλύεται παράνοµα η Βουλή, µέσω των οποίων µπορεί να
τελείται το έγκληµα της εσχάτης προδοσίας (άρθρο 134 Π.Κ), η έκδοση ψευδών
βεβαιώσεων σχετικά µε την ποσότητα ή την ποιότητα ελληνικών προϊόντων (άρθρο 242
Π.Κ), η αγορά µετοχών συγκεκριµένων Τραπεζών ή επιχειρήσεων του ∆ηµοσίου σε
τιµές σηµαντικά υψηλότερες της πραγµατικής τους αξίας, η σύναψη συµβάσεων
δανειοδότησης της χώρας µε εξαιρετικά δυσµενείς όρους, η ανάθεση έργων όχι στους
µειοδότες, αλλά σε άτοµα που κάνουν ακριβότερες προσφορές, η παραχώρηση
δηµόσιας γης σε άτοµα που δεν τη δικαιούνται, η σύναψη συµβάσεων παροχής
υπηρεσιών του ∆ηµοσίου σε ιδιωτικές εταιρείες σε πολύ χαµηλές τιµές, η παράνοµη
διαχείριση κονδυλίων των Υπουργείων, η πώληση επιχειρήσεων του ∆ηµοσίου σε τιµή
κατώτερη της πραγµατικής τους αξίας και άλλες ανάλογες πράξεις που συγκεντρώνουν
τα στοιχεία του εγκλήµατος της απιστίας (άρθρο 390 Π.Κ) ή της απιστίας στην
υπηρεσία (άρθρο 256 Π.Κ).72 Για τα συγκεκριµένα αδικήµατα έχουν κατηγορηθεί,
παραπεµφθεί και καταδικασθεί υφυπουργοί, υπουργοί και πρώην πρωθυπουργοί ήδη
από το 18ο αιώνα µέχρι σήµερα.
Με βάση τα παραπάνω παραδείγµατα το περιεχόµενο των «υπουργικών
αδικηµάτων» αποσαφηνίζεται και έτσι απόλυτο χαρακτηριστικό που τα εντάσσει στην
ίδια κατηγορία είναι ότι όλα αποτελούν πράξεις άσκησης πολιτικής ή εναλλακτικά
πράξεις άσκησης της δηµόσιας εξουσίας που το Σύνταγµα παραχωρεί σε ορισµένα
πρόσωπα για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Κατά την ευρεία ερµηνεία του
συνταγµατικού κανόνα άλλες πράξεις, που όχι µόνο δεν τελούνται «κατά» την εκτέλεση
των υπουργικών καθηκόντων, αλλά µόνο σχετίζονται µε την άσκηση των καθηκόντων
αυτών ή προσβάλλουν ευθέως την ίδια τη λειτουργία του κράτους - όπως η απιστία, η
δωροληψία, η εκβίαση, η νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων κ.λπ. - διώκονται και
τιµωρούνται όπως και εκείνες που είναι παντελώς άσχετες µε τα υπουργικά
καθήκοντα73, δηλαδή µε βάση τους γενικά ισχύοντες κανόνες.
Γίνεται σαφές λοιπόν ότι µε την διαµόρφωση της ειδικής νοµοθεσίας για την
ποινική ευθύνη των υπουργών ο συνταγµατικός νοµοθέτης δεν αποσκοπεί στην
προστασία των ίδιων των υπουργών, αλλά στην διασφάλιση της λειτουργίας του
κράτους και της εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου θεσπίζοντας συνταγµατικές
δεσµεύσεις για την αποφυγή της ασύστολης προσαγωγής ενώπιον των δικαστηρίων
µέσω αυτοµατοποιηµένων και αβάσιµων µηνύσεων. Η πρακτική αυτή θα οδηγούσε
στην απόλυτη αδρανοποίηση των υπουργικών καθηκόντων. Αυτό αποτελεί µια επαρκή
νοµιµοποιητική βάση των ειδικών συνταγµατικών ρυθµίσεων παρόλο που θα
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µπορούσαν να προταθούν και επιπλέον βελτιωτικές παρεµβάσεις όπως για παράδειγµα
θα ήταν σκόπιµο να προστεθεί από το νοµοθέτη διευκρινιστική διάταξη74 στον
εκτελεστικό του Συντάγµατος Νόµο 3126/2003, ώστε να προβλεφθούν µε σαφήνεια και
ειδικότερα τα εγκλήµατα που θεωρεί ότι εµπίπτουν στην ρύθµιση του αρ. 86 Συντ.
6.
ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΗΣ

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ

Η ισχύουσα ρύθµιση του άρθρου 86 Σ. περί της ποινικής ευθύνης των
Υπουργών, συγκεντρώνει τρία κύρια χαρακτηριστικά. Πρώτον, την άσκηση της
ποινικής δίωξης από τη Βουλή, δεύτερον, την εκδίκαση της υπόθεσης από δικαστικό
συµβούλιο αρχικώς και, σε περίπτωση παραπεµπτικού βουλεύµατος από Ειδικό
∆ικαστήριο στη συνέχεια75και τρίτον την ειδική και σύντοµη αποσβεστική προθεσµία
που συνίσταται στο πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της επόµενης βουλευτικής
περιόδου.
Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι ως προς τα κρίσιµα αυτά σηµεία θα µπορούσε να
οργανωθεί εκ νέου η συνταγµατική τάξη.
7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΚΑΙΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΝ

ΤΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισµένες διαπιστώσεις προκειµένου να αναδειχθούν τα
βασικά σηµεία του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου.
1) Η πρώτη διαπίστωση που προκύπτει αβίαστα προσεγγίζοντας εγγύτερα τις
συνταγµατικές ρυθµίσεις είναι ότι η ποινική ευθύνη των µελών της κυβέρνησης είναι
ένας δικαιοκρατικός θεσµός, ο οποίος συνιστά απόκλιση από την αρχή της διάκρισης
των λειτουργιών, καθώς αναθέτει σε ένα πολιτικό όργανο, τη Βουλή, την άσκηση
αρµοδιοτήτων δικαστικού χαρακτήρα76
2) Η δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι η καθιέρωση της αρµοδιότητας ενός ειδικού
ποινικού δικαστηρίου που επιλαµβάνεται των συναφών υποθέσεων. Περαιτέρω,
τάσσεται υπέρ της ειδικής δωσιδικίας των µελών της Κυβέρνησης από Ειδικό
∆ικαστήριο αποτελούµενο από δικαστές υψίστης εµπειρίας, ανώτατους ή ανώτερους,
κατ' απόκλιση από την γενική δωσιδικία των κοινών ποινικών δικαστηρίων.77 Οι
δικαιοπολιτικοί λόγοι που συνηγορούν υπέρ των ειδικών ρυθµίσεων, συνδέονται µε την
αποτροπή χρησιµοποίησης της απειλής ποινικής δίωξης ως πολιτικό όπλο στα χέρια των
αντιπάλων, µε την γρήγορη εκκαθάριση των υποθέσεων προκειµένου να µην
επιβαρύνεται ο δηµόσιος βίος και µε την µη µετατροπή µιας υπουργικής πράξης µε
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διοικητικό συχνά χαρακτήρα σε ποινική υπόθεση78 µε µια απλή µηνυτήρια αναφορά.
3) Επιπρόσθετα µε το άρθρο 1 του Ν 3961/2011 «τροποποίηση του Ν.
3126/2003 για την ποινική ευθύνη Υπουργών και άλλες διατάξεις», το άρθρο 3 του Ν
3126/2003 αντικαταστάθηκε, διατηρώντας τον ίδιο τίτλο («παραγραφή - προθεσµία»),
κατά το περιεχόµενο του ως εξής: «1. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 1 (= πληµµελήµατα ή κακουργήµατα, που τελούνται από
Υπουργό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του) παραγράφονται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 111 και 112 του Ποινικού Κώδικα. Η προθεσµία
της παραγραφής αναστέλλεται, εκτός από της περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
113 παράγραφος 1 έως 3 του Ποινικού Κώδικα, και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όσο
διαρκεί η βουλευτική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας τελέστηκε η πράξη και β)
όσο ισχύει η απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την αναστολή της ποινικής
δίωξης, της προδικασίας ή της κύριας διαδικασίας». Με την τροποποίηση αυτή
τάσσεται υπέρ της αναγκαιότητας ταχείας εκκαθάρισης των ζητηµάτων, καθιερώνοντας
διατάξεις περί βραχύχρονης παραγραφής ή κατά το ακριβέστερο αποσβεστικής
προθεσµίας της Βουλής να ασκήσει ποινική δίωξη, ρύθµιση αµφίβολης
συνταγµατικότητας.79
Οι παραπάνω ρυθµίσεις επιτρέπουν µία συνοπτική αξιολόγηση, ορισµένες
ειδικές επισηµάνσεις, νέες σκέψεις και ορισµένες προτάσεις αναθεώρησης µε κεντρικό
άξονα την τροποποίηση του άρθρου 86 Συντ.
Αρχικά πρέπει να επισηµανθεί ότι τόσο οι πλειοψηφίες στη Βουλή όσο και η
σύντοµη προθεσµία καθιστούν αδύνατη την παραποµπή αν ο κατηγορούµενος υπουργός
ανήκει στο κόµµα που διαθέτει την πλειοψηφία της βουλής.80 Πρακτικά αν ένα κόµµα
κερδίσει δύο συνεχόµενες εκλογές, είναι πολύ δύσκολο να παραπέµψει υπουργό του για
αδικήµατα που έχουν διαπραχθεί εντός της πρώτης κυβερνητικής περιόδου µέχρι τις
επόµενες εκλογές, αν και δεν απουσιάζουν οι εξαιρέσεις (υποθέσεις Α. Τσοχατζόπουλου
και Γ. Παπακωνσταντίνου). Περιθώρια άσκησης δίωξης υπάρχουν κυρίως σε περίπτωση
ανατροπής του συσχετισµού δυνάµεων στις βουλευτικές εκλογές και κυβερνητικής
αλλαγής.
Ωστόσο αξιοµνηµόνευτες είναι και οι επικρίσεις που διατυπώθηκαν από
κορυφαία στελέχη της δικαιοσύνης: τόσο ο πρώην Πρόεδρος του ΑΠ κ. Νικόπουλος,
όσο και ο πρώην εισαγγελέας Κ. Σανίδας, υποστήριξαν ότι µε την συνταγµατική
ρύθµιση περί ευθύνης υπουργών, η περίπλοκη διαδικασία µε τις σύντοµες προθεσµίες η
οποία δύσκολα θα καταλήξει σε παραποµπή σε δίκη, εισάγει ευνοϊκή ρύθµιση υπέρ των
πολιτικών προσώπων και εις βάρος των απλών πολιτών που κατηγορούνται για τις ίδιες
εγκληµατικές πράξεις.81 Οι παραπάνω επικρίσεις υπονοούν ότι δεν είναι σκόπιµο να
υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς για τους υπουργούς και ειδικότερα δεν υπάρχουν ιστορικοί
και δογµατικοί λόγοι που να δικαιολογούν την άσκηση της ποινικής δίωξης από την
Βουλή. Σε αυτή την περίπτωση υποστηρίζεται το επιχείρηµα ότι η κατηγορία δεν έχει
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µόνο νοµικό αλλά και πολιτικό χαρακτήρα82και γι’ αυτό το λόγο συµµετέχει και η
Βουλή ως πολιτικό όργανο.83
Όµως ο συλλογισµός αυτός είναι εσφαλµένος διότι ο έλεγχος της συνδροµής των
προϋποθέσεων της αντικειµενικής και υποκειµενικής υπόστασης διάπραξης ενός
ποινικού αδικήµατος από ένα υπουργό δεν είναι πολιτικό ζήτηµα, απλά γίνεται πολιτικό
επειδή εµπλέκεται ένα πολιτικό όργανο, η Βουλή.
Στη συνέχεια, κατά µία άλλη άποψη, προτάσσεται η αναγκαιότητα της πλήρους
απεµπλοκής της Βουλής για λόγους που συνδέονται µε τα σύγχρονα πολιτικά µας ήθη
(συχνή µετατροπή πολιτικών διαφωνιών σε δικαστικές αντιδικίες και πολιτική
εξόντωση των αντιπάλων µε την σκανδαλολογία και το διασυρµό στα ΜΜΕ), από τη
σχετική προανακριτική διαδικασία µε την ανάθεση άσκησης δίωξης στην Ολοµέλεια
Εφετών Αθηνών και η κατάργηση της σηµερινής αποσβεστικής προθεσµίας καθώς και η
χρονική επέκταση της ισχύουσας παραγραφής κατά 5 χρόνια.
Η βραχεία αποσβεστική προθεσµία θα είχε νόηµα εάν η Βουλή έπραττε το
καθήκον της και ασκούσε δίωξη και η υπόθεση διεκπεραιωνόταν σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα και όχι όταν η Βουλή αδρανεί και καλύπτει τον ύποπτο για τέλεση ποινικών
αδικηµάτων Υπουργό.84
Η ισχύουσα ρύθµιση, κατά τους επικριτές της85, στηρίζεται σε µια βαθύτατη και
αδικαιολόγητη δυσπιστία απέναντι στη δικαστική λειτουργία και ειδικότερα προς τους
Εισαγγελείς για τους οποίους υπάρχει ο φόβος ότι εάν ανατεθεί η σχετική αρµοδιότητα
στους εισαγγελικούς λειτουργούς, αυτοί θα ασκούν αφειδώς και απερίσκεπτα ποινικές
διώξεις επηρεαζόµενοι από το πολιτικό και µιντιακό κλίµα της κάθε εποχής και θα
προκληθεί ένταση µεταξύ των σχέσεων πολιτικής και δικαστικής εξουσίας. Οι
Υπουργοί για τον λόγο αυτό θα κωλύονται να εκτελέσουν προσηκόντως τα καθήκοντά
τους και για να αποτραπεί αυτό θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφορετικό καθεστώς
ποινικής δίωξης από τους υπόλοιπους πολίτες. Κατά την άποψη που υποστηρίζεται εδώ
η ανάθεση της αρµοδιότητας της έρευνας, άσκησης της ποινικής δίωξης και εκδίκασης
ποινικών υποθέσεων στη τακτική δικαιοσύνη, σε ανώτερους εισαγγελικούς
λειτουργούς86 ή ακόµη και σε ένα συλλογικό όργανο αποτελούµενο από τέτοιους
εισαγγελείς αποκαθιστά την αρχή της ισότητας και εµπεδώνει το αίσθηµα ισονοµίας
στους πολίτες. ∆ιασφαλίζει όµως και το δικαίωµα στη δίκαιη δίκη που θίγεται από
αδικαιολόγητα προνόµια κρατικών λειτουργών.
Άλλη πρόταση87 υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί προηγούµενη άδεια από την
Βουλή για την ποινική δίωξη των υπουργών, η δίωξη όµως πρέπει να ασκηθεί από τις
εισαγγελικές αρχές όπως ισχύει για τους κοινούς πολίτες. Άλλωστε, η ίδια άποψη
υποστηρίζει ότι η έναρξη της διαδικασίας µε παρέµβαση πολιτικού οργάνου αποτελεί
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αρχαϊκό στοιχείο του κοινοβουλευτισµού που πλέον είναι ξεπερασµένο στις σύγχρονες
ρυθµίσεις για την ποινική ευθύνη στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.88
Επίσης κριτική89 έχει ασκηθεί και στην σύντοµη αποσβεστική προθεσµία ή στην
ιδιόµορφη παραγραφή στην οποία υπόκειται η αρµοδιότητα της Βουλής να ασκεί τη
δίωξη. Έχει προταθεί αναθεώρηση της συνταγµατικής ρύθµισης ώστε η προθεσµία
άσκησης δίωξης να επεκτείνεται σε δύο βουλευτικές περιόδους δηλαδή να καλύπτει δύο
εκλογικές αναµετρήσεις και να λήγει στο τέλος της πρώτης συνόδου της δεύτερης
βουλευτικής περιόδου έπειτα από εκείνη εντός της οποίας τελέστηκε η αξιόποινη πράξη
του µέλους της Κυβέρνησης. Κατά την άποψη αυτή δεν εξυπηρετείται καµία
σκοπιµότητα µε την πρόβλεψη απόκλισης από τις κοινές ποινικές διατάξεις ως προς το
θέµα της παραγραφής.
Κατά την οµιλία του πρώην Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων Χάρη Καστανίδη κατά τη συζήτηση στην Ολοµέλεια της
Βουλής του νοµοσχεδίου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ», την Τετάρτη 13 Απριλίου 2011, ο ίδιος υπενθύµισε ότι
µε την Αναθεώρηση του 2001 υπήρξαν βελτιώσεις στο καθεστώς στη δίωξη των
Υπουργών. Το πρόβληµα στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών Υπουργών και
Υφυπουργών είναι σύµφωνα µε αυτόν ότι επιχειρήθηκε στο παρελθόν και επιχειρείται
και τώρα να µετατραπεί µια κατεξοχήν κοινοβουλευτική, πολιτική διαδικασία σε
δικαστική. Οι Βουλευτές, δεν παύουν να είναι µέλη κοµµάτων και εξ αυτού του λόγου η
κοινοβουλευτική διαδικασία, όταν επιχειρείται να µετατραπεί σε δικαστική, ενέχει τον
κίνδυνο να πρυτανεύσει όχι το κριτήριο του κρίνοντος δικαστικού λειτουργού, αλλά του
κρίνοντος Βουλευτή που δεσµεύεται από την κοµµατική υποχρέωση. Κατά την άποψη
που διατυπώνει και ως προτεινόµενη λύση και κατευθυντήρια γραµµή, αυτό που πρέπει
να παραµείνει µελλοντικά είναι απλώς η έγκριση της Βουλής για την άσκηση δίωξης
όπως συµβαίνει µε την άρση της ασυλίας των Βουλευτών. Από τη στιγµή που θα
αποφασίσει η Βουλή των Ελλήνων άρση της ασυλίας και θα επιτρέψει την άσκηση
δίωξης, από εκεί και πέρα το δικαιοδοτικό καθήκον επανέρχεται στα αρµόδια δικαστικά
όργανα.
Τέλος, πρόταση για συνταγµατική αλλαγή του σχετικού άρθρου 86 είχε
διατυπωθεί και από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλο90 (που είχε δηµοσιευθεί στην
εφηµερίδα Το Βήµα, 10-5-2009) ο οποίος είχε προτείνει να κρατήσει η Βουλή την
απόφαση, µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (200 βουλευτές), επιλογής ενός
πενταµελούς δικαστικού οργάνου υψηλού κύρους το οποίο να αποφασίζει περαιτέρω
για τις προκαταρκτικές εξετάσεις και τις ποινικές διώξεις. Επιδιωκόµενος στόχος µε την
συγκεκριµένη πρόταση είναι η ενίσχυση του ρόλου της τακτικής δικαιοσύνης και ο
ανάλογος περιορισµός των σχετικών αρµοδιοτήτων του Κοινοβουλίου.
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Η ποινική ευθύνη των πολιτικών προσώπων συνιστά µείζονα πυλώνα του
κοινοβουλευτικού συστήµατος και εν δυνάµει πόλο διαρκούς έντασης.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η οποιαδήποτε συνταγµατική ή νοµοθετική
αλλαγή δεν συνεπάγεται ότι θα επιφέρει αυτόµατα αποκατάσταση του διαταραγµένου
κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτών και πολιτικού συστήµατος, ούτε βέβαια ότι θα
λύσει όλα τα συναφή προβλήµατα. Πρόκειται για ουσιώδη ζητήµατα που µπορούν να
συζητηθούν στον επιγενόµενο πολιτικό και επιστηµονικό διάλογο και να συνδυαστούν
µε προτάσεις αναθεώρησης άλλων διατάξεων του Συντάγµατος (άρθρο 90 παρ. 5 Σ για
τον τρόπο επιλογής των ανωτάτων ∆ικαστικών, άρθρο 62 Σ για την βουλευτική ασυλία
κ.α.) και να βρεθεί η κατά το δυνατόν ιδανική λύση, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα
επικρατήσουν κοµµατικές και προσωπικές σκοπιµότητες ή υστεροβουλίες. Πλέον δεν
µπορεί να διατηρηθεί το ισχύον σύστηµα, το οποίο είναι καταδικασµένο στη συνείδηση
των πολιτών αυτής της χώρας και έχει οδηγήσει µεταξύ άλλων σε µεγάλο βαθµό στην
απαξίωση του πολιτικού µας συστήµατος, της πολιτικής και των πολιτικών.
Σε αυτό το κλίµα απαξίωσης καθοριστικός υπήρξε και ο ρόλος της οικονοµικής
κρίσης σε συνδυασµό µε τις µεγάλου µεγέθους και αποδεδειγµένες περιπτώσεις
διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος (περίπτωση Α. Τσοχατζόπουλου) και την προφανή
καθυστέρηση στην εξιχνίασή τους από πολιτικές και δικαστικές αρχές. Σε κάθε
περίπτωση η διάπραξη αξιόποινων πράξεων από µέλη της κυβέρνησης συνιστά µια
ακραία περίπτωση κατάχρησης της κυβερνητικής εξουσίας την οποία συνοδεύει πάντα
ένα µεγάλο πολιτικό και κοινωνικό στίγµα µε την ταυτόχρονη συµβολή των ΜΜΕ.
Το πολιτικά προβληµατικό στοιχείο είναι ότι το πολιτικό µας σύστηµα και τα
κόµµατα θέτουν συχνά τον κοµµατικό πατριωτισµό υπεράνω του δηµοσίου
συµφέροντος και δεν έχουν την δύναµη να επιβάλλουν εξυγίανση του δηµοσίου βίου
και αυτοκάθαρση. Απουσιάζει εποµένως η πολιτική βούληση και συχνά υπερτερεί η
κοµµατική σκοπιµότητα και η λογική της συγκάλυψης.
Ενδεικτική στάση που απορρέει από την παραπάνω αντίληψη είναι το γεγονός
ότι ενώ η συνταγµατική διάταξη για την ποινική ευθύνη των Υπουργών κατακρινόταν
διότι διευκόλυνε τον πολιτικό στιγµατισµό των αντιπάλων και τον διασυρµό τους στα
ΜΜΕ, δηλαδή οδηγούσε στην «ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής»,εφόσον είχε
καταστεί πεδίο έντονης αντιπαράθεσης µεταξύ της εκάστοτε κυβέρνησης και της
εκάστοτε αντιπολίτευσης, όπου η αλλαγή των ρόλων οδηγούσε στην ποινική δίωξη της
αντιπολίτευσης για ευθύνες της δικής της κυβερνητικής θητείας, σήµερα στην ίδια
διάταξη αποδίδονται ευθύνες για το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι αποτελεί την βασική
τροχοπέδη στην απόδοση ποινικών ευθυνών στα πολιτικά πρόσωπα.
Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε διάφορα άλλα οδήγησαν στην απαξίωση του
πολιτικού συστήµατος και την εµφάνιση και ενδυνάµωση ακραίων αντισυστηµικών
πολιτικών δυνάµεων.
Ενόψει των παραπάνω παρατίθενται οι εξής προσωπικές επισηµάνσεις:
1) Επειδή υπό το ισχύον Σύνταγµα οι υπουργοί είναι συνήθως και βουλευτές θα πρέπει
να καταργηθεί το ακαταδίωκτο των βουλευτών κατά το άρθρο 62 Συντ. ή µια
εναλλακτική πρόταση είναι να διώκεται κανονικά ο βουλευτής εκτός εάν κατ' εξαίρεση
αποφασίσει διαφορετικά η Βουλή εντός συγκεκριµένης προθεσµίας. Ο βουλευτής
κινδυνεύει σε µικρότερο βαθµό από τον υπουργό και το ανεύθυνο για γνώµη ή ψήφο
κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων σύµφωνα µε το άρθρο 61 Συντ.,
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κρίνεται επαρκές .
2) Η διάταξη του άρθρου 86 παρ. 3 εδ. ε΄ Συντ. αναφέρεται γραµµατικά σε δύο
προϋποθέσεις για την διαδικασία ασκήσεως της ποινικής δίωξης κατά Υπουργών και
Υφυπουργών, δηλ. τόσο στην «περίοδο» όσο και στην «σύνοδο», όροι οι οποίοι είναι
αυτοτελείς και, κατά συνέπεια, νοηµατικά και κανονιστικά ισοδύναµοι.
Από το γεγονός ότι σκοπός του συνταγµατικού νοµοθέτη ήταν η διαδροµή
εύλογου χρόνου, εντός του οποίου να είναι σε θέση η Βουλή να ασκήσει την
αρµοδιότητα της για άσκηση ποινικής δίωξης κατά των όσων πολιτικών προσώπων,
έπεται ότι ο συνταγµατικός νοµοθέτης αντικειµενικά θέλησε, ως θεσµική εγγύηση και
όχι ως προνοµιακό καθεστώς υπέρ των Υπουργών και Υφυπουργών, αποσβεστική
προθεσµία, δηλ. χρονικό όριο ασκήσεως της εν λόγω αρµοδιότητας της Βουλής.
Η πιο πάνω συντακτική επιλογή είναι ορθή, ώστε αφενός να µην καθίστανται τα
εκάστοτε υπό κατηγορία πολιτικά πρόσωπα αλλά και το πολιτικό κόµµα αυτών όµηροι
της κάθε φορά ερευνώµενης κατηγορίας, αλλά συγχρόνως και να µην διαταράσσεται επί
µακρόν η πολιτική οµαλότητα της χώρας από την αναπότρεπτη σκανδαλοκαπηλία.
Συγχρόνως όµως παράλληλος σκοπός του συνταγµατικού νοµοθέτη είναι το να θεσπίσει
ένα απώτατο οπωσδήποτε λογικό χρονικό σηµείο, έτσι ώστε η Βουλή να έχει όλη την
χρονική άνεση για περίσκεψη, διαβούλευση και απόφανση, για να µην επέρχεται το
δυσάρεστο αποτέλεσµα είτε να ασκούνται άκριτα ποινικές διώξεις είτε οµοίως άκριτα
να παραλείπεται η άσκηση αυτών.
Τους δυο πιο πάνω αντιτιθέµενους σκοπούς προσπάθησε ο συνταγµατικός
νοµοθέτης να συγκεράσει µε την πρόβλεψη χρονικού ορίου ασκήσεως της πιο πάνω
αρµοδιότητας της Βουλής, το οποίο προϋποθέτει πάντως βουλευτική περίοδο, που
αρχίζει µετά την τέλεση του αδικήµατος.
Το γεγονός ότι ο νοµοθέτης θέλει να έχει γνώµη για την δίωξη η προερχόµενη
από εκλογές νέα Βουλή είναι ορθή, διότι ο λαός µε την ετυµηγορία του κρίνει τα
πεπραγµένα της προηγούµενης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και φυσικά και τις
πράξεις που αποδίδονται στον ή στους Υπουργούς. Επίσης, συµβαίνει συνήθως στα
δηµοκρατικά πολιτεύµατα, µετά τις εκλογές, να έχει προκύψει διαφορετική σύνθεση της
Βουλής και διαφορετική –σε σχέση µε την προηγούµενη βουλευτική περίοδοκοινοβουλευτική πλειοψηφία, ώστε η χθεσινή αντιπολίτευση να είναι κυβέρνηση και
αντιστρόφως, µε ότι αυτό προδήλως συνεπάγεται για την δίωξη του Υπουργού.
Επιπροσθέτως, το ίδιο πιο πάνω χρονικό όριο προϋποθέτει την ύπαρξη
βουλευτικής συνόδου, διότι µόνο σε σύνοδο µπορεί η Βουλή να ασκήσει την κατά τα
άνω αρµοδιότητα µε την δέουσα περίσκεψη, και µάλιστα τακτικής, δηλ. όχι
συντοµότερης των πέντε (5) µηνών. Αυτή ακριβώς η τελευταία πιο πάνω προθεσµία
τίθεται, προκειµένου αφενός µεν να µην επικρέµαται επί µακρό χρονικό διάστηµα η
απειλή ποινικής δίωξης κατά των ως άνω προσώπων, αφετέρου δε να δοθεί ο
απαραίτητος χρόνος στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή της παρ. 3 του άρθρ. 86
Συντ. και κατόπιν στην Ολοµέλεια της Βουλής να διερευνήσουν επαρκώς την υπόθεση,
έτσι ώστε να µην υπάρξει ούτε αθεµελίωτη παραποµπή αλλά ούτε και αποφυγή του
ποινικού ελέγχου.
Με δεδοµένα αυτά έπεται ότι ως βουλευτική περίοδος που αρχίζει µετά την
τέλεση του αδικήµατος νοείται η πρώτη που έχει τακτική σύνοδο, διότι, αν δεν έχει
τέτοια σύνοδο, δεν αρχίζει η ανωτέρω αποσβεστική προθεσµία, λόγω της αδυναµίας
ασκήσεως της ανωτέρω αρµοδιότητας και, συνεπώς ούτε και λήγει. Πρακτικά ορθό θα
ήταν εδώ να τροποποιηθεί το πιο πάνω απώτατο χρονικό όριο ασκήσεως της εν λόγω
αρµοδιότητας της Βουλής µέχρι το πέρας όχι της δεύτερης αλλά της τρίτης ή ακόµη και
τέταρτης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου, που αρχίζει µετά την τέλεση του
αδικήµατος, εφόσον σε πολλές περιπτώσεις µπορεί οι σχετικές δικογραφίες να έχουν
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πολύ µεγάλη έκταση, ώστε να απαιτείται περισσότερος χρόνος από τον νυν
προβλεπόµενο για την επαρκή εξέταση τους.
Τέλος, ορθά δίνεται αρνητική απάντηση στο ερώτηµα, εάν στην µεθεπόµενη
Βουλή διαλυθεί πριν υπάρξουν δύο πλήρεις σύνοδοι, αν δύναται η επόµενη αυτής να
ασκήσει το δικαίωµα της διώξεως. Πράγµατι, η πιο πάνω απάντηση θεµελιώνεται στην
γενική αρχή του δικαίου περί µη κατάχρησης οποιουδήποτε δικαιώµατος, ακόµη και
συνταγµατικού (άρθρο 25 παρ. 3Σ).
Συµπερασµατικά, πέρα από τις όποιες µεταρρυθµίσεις επέλθουν στο θεσµικό
πλαίσιο της υπουργικής ευθύνης, το κρισιµότερο είναι να συνειδητοποιήσουν οι
πολιτικές δυνάµεις ότι η προσφυγή στο θεσµό της ποινικής ευθύνης προϋποθέτει
υψηλότερο αίσθηµα ευθύνης και λιγότερη πολιτική εκµετάλλευση από ό,τι στο
παρελθόν.

VII. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Η αναθεώρηση του Συντάγµατος αποτελεί ένα σηµαντικό γεγονός για τη Χώρα
µας, αφού ο λαός διαµέσου των αντιπροσώπων του αποφασίζει να τροποποιήσει τον
καταστατικό χάρτη, προκειµένου να τον βελτιώσει και να τον προσαρµόσει στη νέα
κοινωνική, οικονοµική, πολιτική πραγµατικότητα. Επιπλέον, αποτελεί ένα εξαιρετικό
γεγονός, επειδή προβλέπεται ως δυνατότητα µόνο όταν υπάρχει διαπιστωµένη ανάγκη
διενέργειας της υπό το καθεστώς ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, προκειµένου να
διατηρηθούν θεµελιώδεις θεσµοί, αρχές και βασικά δικαιώµατα (οριζόµενα στο Σ
110§1) ανεπηρέαστα από την αναθεώρηση. Η αναθεώρηση λειτουργεί ως ασφαλιστική
δικλείδα που εξισορροπεί αφενός την ανάγκη εναρµόνισης των συνταγµατικών
διατάξεων µε τα νέα κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτικά και τεχνολογικά δεδοµένα και
αφετέρου την εκ του Συντάγµατος επιταγή µη κατάργησης ή µη τροποποίησης πολύ
βασικών διατάξεων.
Ωστόσο, η αναθεώρηση πρέπει να αποφασίζεται µόνο σε αναγκαίες περιπτώσεις,
όπου η έσχατη λύση είναι η τροποποίηση του καταστατικού χάρτη της Χώρας.
Λόγω του σπάνιου χαρακτήρα της εφαρµογής της, ως κριτήριο ορθής
αναθεώρησης τίθεται το να µπορεί αυτή να εφαρµόζεται υπέρ του πολίτη. Η
αναθεώρηση επιβάλλεται να ερµηνεύεται και να εφαρµόζεται υπέρ του ανθρώπου ως
µέλους του κυρίαρχου λαού, ως φορέα αξιοπρέπειας, ως κοινωνού, ως διοικούµενου, ως
διαδίκου, ως δηµότη, ως φορέα δικαιωµάτων.
Οι νέες ρυθµίσεις πρέπει να στοχεύουν στη διαµόρφωση ενός συνταγµατικού
κειµένου, το οποίο θα στοχεύει στην προστασία και στην προοδευτική εξέλιξη του
ανθρώπου. Η αναθεώρηση λοιπόν λειτουργεί θετικά µόνο εάν91:
1) Γίνεται µε σύνεση, σωστό προγραµµατισµό και ευρεία πολιτική και κοµµατική
συναίνεση
2) Αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός γενικού κι όχι « φλύαρου » κειµένου, κειµένου που
αναλώνεται στη ρύθµιση ήσσονος σηµασίας θεµάτων που δεν είναι αναγκαίο να
91

Μαυριάς Κωνσταντίνος, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, γ' έκδοση 2004, ο.π, σελ. 202.
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περιβληθούν τον µανδύα της συνταγµατικής ισχύος.
3) Μένει ανεπηρέαστο από πολιτικές αντιπαραθέσεις και τα συµφέροντα της εκάστοτε
κυβέρνησης
2. Η «ΛΥ∆ΙΑ ΛΙΘΟΣ» ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ

Η επιτυχία κάθε σοβαρού εγχειρήµατος κρίνεται απ' την αντιστοιχία των στόχων
του µε τα αποτελέσµατα του. Οµοίως και η συνταγµατική αναθεώρηση, ως η µέγιστη
επέµβαση στο οικοδόµηµα της έννοµης τάξης, θα αξιολογηθεί µε βάση τη θεσµική
οργάνωση της Πολιτείας, που µεσοπρόθεσµα θα επιφέρει. Και λέµε µεσοπρόθεσµα,
διότι η αναθεώρηση του Συντάγµατος αποβλέπει να διορθώσει αγκυλώσεις του
πολιτικού συστήµατος όχι άµεσα, αλλά µέσα σε ένα σχετικό βάθος χρόνου. Η
απαγόρευση, άλλωστε, νέας αναθεώρησης πριν από την πάροδο πενταετίας απ' την
προηγούµενη (άρ.110§6) αποδεικνύει, του λόγου το ασφαλές.
Η αναθεωρητική διαδικασία, που µόλις έληξε, θα κληθεί να κριθεί κυρίως σε
τρία επίπεδα92. Πρώτον, σε σχέση µε τη θεσµική ισορροπία του πολιτεύµατος που
πρέπει να διασφαλίσει. ∆εύτερον, σε σχέση µε τη δυνατότητα των κοινοβουλευτικών
διαδικασιών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες. Η νέα αποστολή των
επιτροπών της Βουλής κατατείνει ακριβώς σ' αυτό το στόχο. Τρίτον, σε σχέση µε την
ορθή εφαρµογή του Συντάγµατος στην πράξη. Η επιτυχία µιας αναθεώρησης κρίνεται
σε σηµαντικό βαθµό, όχι απ' την ουσία των διατάξεων που εισάγει, αλλά απ' τη
σαφήνεια που τους προσδίδει, ώστε να µην παρατηρούνται φαινόµενα διάστασης της
πρακτικής απ' το πνεύµα του Συντάγµατος και ερµηνευτικής παραµόρφωσης των
διατάξεων του απ' τη νοµολογία.
Η αναθεώρηση του Συντάγµατος δεν είναι υπόθεση κοµµατική, δεν πρέπει να
υπακούει σε ιδιοτελείς και σε στενά κοµµατικές σκοπιµότητες, ενώ αντίθετα πρέπει να
εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών. Εποµένως, για την αναθεώρηση του Συντάγµατος
απαιτείται εκτός από τη συναίνεση των κοµµάτων και η συναίνεση των πολιτών, καθώς
το κριτήριο που καταδεικνύει κατά πόσο µία αναθεώρηση είναι επιτυχής είναι µόνον η
εφαρµογή στην πράξη των συνταγµατικών επιταγών. Εξάλλου το Σύνταγµα δε συνιστά
µονοσήµαντη έκφραση υποκειµενικής αυθαιρεσίας των κρατούντων αλλά αποτελεί
βασική συνάρτηση των εκάστοτε υφιστάµενων κοινωνικοπολιτικών σχέσεων.
Το σηµείο ισορροπίας, δηλαδή το σηµείο στο οποίο επιτεύχθηκε η συνταγµατική
συναίνεση µέσα στο πολιτικό σύστηµα, είναι το Σύνταγµα του 1975 όπως
διαµορφώθηκε µε τις αναθεωρήσεις του 1986 και του 2001. Το γεγονός ότι
συντελέστηκε µία «µικρή» σε έκταση αναθεώρηση το 2008 µε αντικείµενο ουσιαστικά
µόνο το άρθρο 57 παρ. 1 θωρακίζει το αναθεωρητικό κεκτηµένο του 2001 για άλλα
πέντε χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν µπορεί, σύµφωνα µε το άρθρο 110 Σ.,
να υποβληθεί πρόταση αναθεώρησης.93
Γενικότερα, πάντως, η αναθεώρηση, ως ευκαιρία επαναξιολόγησης της
συνταγµατικής ύλης, πρέπει, όσο το δυνατόν, να αποφεύγεται, να αποτελεί αναγκαίο,
εξαιρετικό και έσχατο µέτρο. Γι' αυτό το λόγο το ίδιο το συνταγµατικό κείµενο διέπεται
92

Βολουδάκης Ε., Σχεδίασµα για µια ευρεία και ριζική συνταγµατική αναθεώρηση,
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1996.
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Βενιζέλος Ε., Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου, Αθήνα 2008, Κεφ. Β, ο.π. σελ. 112
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από αυστηρότητα ως προς τη δυνατότητα, τον τρόπο και την έκταση της αναθεωρητικής
διαδικασίας. Τέλος, η γενικότητα και η ελαστικότητα του Συντάγµατος το καθιστούν
προσαρµόσιµο στα σύγχρονα δεδοµένα, αφού επιτρέπουν τη διαµόρφωση και την
εξέλιξη του περιεχοµένου του, ώστε η αναθεώρηση να µην αποτελεί συχνά
εµφανιζόµενο συνταγµατικό φαινόµενο. Συνεπώς, κάθε Σύνταγµα πρέπει να στηρίζεται
στην εµπειρία του παρελθόντος, στην κατανόηση του παρόντος και στην εκτίµηση των
αναγκών του µέλλοντος. Νέες προτάσεις θα µπορούσαν να προσδώσουν διαφορετική
πνοή στο εγχείρηµα, να αναδείξουν καλύτερα τους στόχους που καλείται να
εξυπηρετήσει και να ενισχύσουν τη συνοχή του. Απαιτείται λοιπόν συστηµατική
δουλειά για να εκκαθαριστεί και να εµπλουτιστεί η ηµερήσια διάταξη της
Αναθεωρητικής Βουλής. Εάν δε συνειδητοποιηθεί από τώρα η ανάγκη αυτή, η επόµενη
αναθεώρηση του Συντάγµατος κινδυνεύει να µείνει χωρίς βαθύτερη ουσία και χωρίς
προστιθέµενη αξία για την εύρυθµη λειτουργία του πολιτεύµατος και την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει η πλήρης αξιοποίηση αυτής της ιστορικής ευκαιρίας
για την θεραπεία σηµαντικών και εκρηκτικών προβληµάτων που βασανίζουν τον εθνικό
µας βίο και µάλιστα σε µια περίοδο πνευµατικής και δευτερευόντως δηµοσιονοµικής
κρίσης.
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VIII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ν.∆

Η Ν.∆ υπέβαλε στην Βουλή των Ελλήνων αιτιολογική έκθεση επί της πρότασης των
Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος,
σύµφωνα µε τα άρθρα 110 του Συντάγµατος και 119 του Κανονισµού της Βουλής.
To κείµενο της αιτιολογικής έκθεσης παρατίθεται αυτούσιο:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί της πρότασης των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας για την αναθεώρηση
διατάξεων του Συντάγµατος, σύµφωνα µε τα άρθρα 110 του Συντάγµατος και 119 του
Κανονισµού της Βουλής
I.

Υπό το θεσµικό και πολιτικό καθεστώς του Συντάγµατος του 1975, η Χώρα µας έχει
βιώσει την µακροβιότερη και σταθερότερη δηµοκρατική διακυβέρνηση στην
συνταγµατική ιστορία της. Τούτο και µόνον αναδεικνύει αφενός την κανονιστική
αξία του Συντάγµατος του 1975 και την ανάγκη υπεράσπισης στο µέλλον των
βασικών χαρακτηριστικών του, για την περαιτέρω εµπέδωση της ∆ηµοκρατίας µας.
Και, αφετέρου, την κατεύθυνση την οποία πρέπει ν’ ακολουθεί, και στο µέλλον, η
διαδικασία αναθεώρησής του, ώστε να µην αλλοιώνεται η θεσµική και πολιτική
φυσιογνωµία του. Αλλά, όλως αντιθέτως, να προσαρµόζεται καταλλήλως στις
αενάως µεταβαλλόµενες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, οι οποίες συνιστούν
την υποδοµή του κανονιστικού εποικοδοµήµατος του Συντάγµατος, φυσικά υπό
όρους αµφίδροµης επιρροής. Αυτήν ακριβώς την υπεύθυνη λογική φιλοδοξεί να
υπηρετήσει και η συγκεκριµένη πρόταση αναθεώρησης του Συντάγµατος, η οποία
είναι προϊόν και απόσταγµα ενός µακροχρόνιου και γόνιµου διαλόγου, τόσο µε την
πολιτική κοινωνία όσο και µε την κοινωνία των πολιτών.
Α. Η πρότασή µας συνιστά την αφετηρία της τέταρτης αναθεώρησης του
Συντάγµατος. Και θα ολοκληρωθεί µε χρονικό ορίζοντα την όλη διάρκεια της
τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, κατά πλήρη σεβασµό των διατάξεων του
άρθρου 110 του Συντάγµατος, όπως άλλωστε συνέβη και µε τις τρεις
προηγούµενες αναθεωρήσεις. Εκείνο όµως που την διαφοροποιεί, κατά κύριο
λόγο, απ’ αυτές, είναι το γεγονός ότι συντελείται στο τέλος της βαθειάς
κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης που έπληξε τη Χώρα µας µετά το 2009 και η
οποία είχε, δυστυχώς, αρνητική επιρροή και στους θεσµούς που οργάνωσε το
Σύνταγµα.
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Β. Οι προαναφερόµενες διαπιστώσεις αρκούν για να τεκµηριώσουν επαρκώς την
αναγκαιότητα και την σκοπιµότητα της αναθεωρητικής πρωτοβουλίας που
αναλαµβάνουµε σήµερα. Ειδικότερα:
1. Πρώτον, ορισµένες διατάξεις του αρχικού κειµένου του Συντάγµατος του 1975
έχουν εµφανίσει σηµεία θεσµικής και πολιτικής «κόπωσης», ύστερα από την
σχετικώς µακρά εφαρµογή τους, λόγω της οφθαλµοφανούς µεταβολής των
αντίστοιχων κοινωνικών και οικονοµικών δεδοµένων θέσπισής τους.
2. ∆εύτερον, έχουν πια διαπιστωθεί κοινώς παραδεδεγµένες «ατέλειες» των
προγενέστερων αναθεωρήσεων του Συντάγµατος, που έχουν οδηγήσει ακόµη
και σε σοβαρές δυσλειτουργίες του Πολιτεύµατος, οι οποίες πρέπει να
διορθωθούν το συντοµότερο δυνατό. Επιπλέον, οι ως άνω αναθεωρήσεις του
Συντάγµατος –και πρωτίστως η τελευταία, του 2008- εξαιτίας των πολιτικών
συνθηκών, υπό τις οποίες εξελίχθηκαν και της συνακόλουθης έλλειψης της
απαραίτητης συναίνεσης, άφησαν εκτός του αναθεωρητικού τους πλαισίου
συνταγµατικές διατάξεις που από καιρό έπρεπε να έχουν ουσιωδώς
τροποποιηθεί.
3. Τρίτον, και όπως επισηµάνθηκε, η βαθειά κοινωνική και οικονοµική κρίση –η
οποία, σηµειωτέον, αφορά όχι µόνον την Ελλάδα αλλά όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση και, κυρίως, την Ευρωζώνη- καθιστά επιβεβληµένη την επέλευση
εκείνων των αλλαγών στο κανονιστικό corpus του Συντάγµατος, οι οποίες θα
δροµολογήσουν την άµεση αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεών της, µε
προτεραιότητα το πεδίο του κοινωνικού κράτους δικαίου.
ΙΙ. Κατά την λογική ακολουθία των ως άνω διαπιστώσεων, οι βασικοί άξονες της
πρότασής µας περί αναθεώρησης του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την σειρά των
αναθεωρητέων διατάξεων καθώς και σύµφωνα µε την θέση ότι οι διατάξεις του
άρθρου 110 είναι, στο σύνολό τους, µη αναθεωρητέες, είναι οι εξής:
Α. Θεσµοθέτηση πρόσθετων εγγυήσεων για την προστασία της εθνικής µας
ταυτότητας και της ελληνικής γλώσσας.
Β. Περαιτέρω θωράκιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου, και ιδίως
εκείνων που αφορούν:
1. Τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών ΜΜΕ.
2. Την παιδεία, ώστε η Χώρα µας ν’ αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης και
πολιτισµού για την ευρύτερη περιοχή.
3. Την ιδιοκτησία, προεχόντως δε την ακίνητη.
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4. Το περιβάλλον, ώστε να τονωθούν η βιώσιµη ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής.
Γ. ∆ηµοκρατική οργάνωση και λειτουργία των Πολιτικών Κοµµάτων κι εφοδιασµός
τους µε τ’ απαραίτητα εχέγγυα –αλλά κι επιφόρτισή τους µε τις ανάλογες
υποχρεώσεις- ώστε να συµβάλλουν πραγµατικά στην υπεράσπιση του
∆ηµοκρατικού Πολιτεύµατος. Με παράλληλη ενίσχυση της διαφάνειας των
οικονοµικών τους και των οικονοµικών των προσώπων που µετέχουν στον
δηµόσιο βίο, µελών τους ή µη.
∆. ∆ιεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των θεσµών άµεσης δηµοκρατίας, µε
χαρακτηριστικό παράδειγµα τον θεσµό του δηµοψηφίσµατος.
Ε. Εξορθολογισµός του τρόπου λειτουργίας της Εκτελεστικής Εξουσίας κι ενίσχυση
των αντίστοιχων θεσµικών αντιβάρων, κυρίως µέσ’ από:
1. Την αποκατάσταση του ρυθµιστικού ρόλου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, µε παράλληλη αλλαγή του
καθεστώτος εκλογής του ώστε να διαθέτει την αναγκαία προς τούτο
δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
2. Την κατάλληλη κανονιστική ρύθµιση της οργάνωσης και λειτουργίας της
Κυβέρνησης και της οριοθέτησης των σχέσεών της µε τη Νοµοθετική Εξουσία
και τους Βουλευτές. Καθώς και µέσ’ από τον περιορισµό της διάρκειας των
θητειών των κορυφαίων οργάνων της.
3. Την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου των Ανεξάρτητων Αρχών προς την
κατεύθυνση της διευκόλυνσης εκπλήρωσης της αποστολής τους.
ΣΤ. Ενίσχυση της Νοµοθετικής Εξουσίας κατά την άσκηση του νοµοθετικού της
έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κυρίως µέσ’ από:
1. Την περαιτέρω εµπέδωση της σταθερότητας του εκλογικού συστήµατος και την
θέσπιση ρυθµίσεων που διευκολύνουν την εξάντληση της συνταγµατικώς
προβλεπόµενης κοινοβουλευτικής περιόδου.
2. Την λελογισµένη µείωση του αριθµού των Βουλευτών και την εκλογίκευση του
ειδικού προστατευτικού καθεστώτος που τους διέπει, στα όρια όπου τούτο
είναι απολύτως απαραίτητο για την επιτέλεση των συνταγµατικώς
προσδιορισµένων καθηκόντων τους.
3. Την υιοθέτηση ρυθµίσεων που καθιστούν ουσιαστική τόσο την άσκηση του
νοµοθετικού και του κοινοβουλευτικού έργου των Βουλευτών όσο και την
απρόσκοπτη επικοινωνία της Βουλής µε την κοινωνία των πολιτών.
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Ζ. Περαιτέρω παγίωση της ανεξαρτησίας της ∆ικαιοσύνης, κυρίως µέσ’ από:
1. Την εκ βάθρων αλλαγή του καθεστώτος της ευθύνης των µελών της
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
2. Την απεξάρτηση του τρόπου εκλογής της Ηγεσίας της από την επιρροή της
Εκτελεστικής Εξουσίας.
3. Την θεσµοθέτηση Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου µε αµιγώς δικαστική σύνθεση.
4. Την σαφή οριοθέτηση της δικαιοδοσίας και των αρµοδιοτήτων µεταξύ
Συµβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η. Αναµόρφωση των διατάξεων του Συντάγµατος που αφορούν την οικονοµία, την
ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα και τον κρατικό παρεµβατισµό, ώστε:
1. Να κινητροδοτηθούν οι µεγάλες και κρίσιµες για την εθνική οικονοµία
επενδύσεις, µέσω της θεσµοθέτησης σταθερού συστήµατος –µε ορίζοντα
δεκαετίας- φορολόγησής τους.
2. Να ενισχυθεί, πάντοτε µέσα στα όρια της συνταγµατικής νοµιµότητας, η
ιδιωτική πρωτοβουλία και ν’ αποκτήσει η κρατική παρέµβαση πραγµατική
αναπτυξιακή νοοτροπία.
3. Να επιλύονται, το ταχύτερο δυνατόν, οι σχετικές διαφορές από την ∆ικαιοσύνη
προς διευκόλυνση των εκάστοτε νοµίµως εκδηλούµενων επενδυτικών
πρωτοβουλιών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Βασιζόµενοι στις κατά τ’ ανωτέρω θεσµικές και πολιτικές θέσεις, οι υπογράφοντες
Βουλευτές προτείνουµε να κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγµατος,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις των άρθρων 110 και 119επ. του Κανονισµού της
Βουλής και να διαπιστωθεί, συνακόλουθα, η ανάγκη αναθεώρησης των άρθρων 2
(προσθήκη παρ. 3), 14 παρ. 9, 16 παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8 και προσθήκη νέων παρ. 9 και
11, 17 παρ. 1 και προσθήκη νέας παρ. 8, 23 παρ. 1, 24 παρ. 1 και 2
(συµπεριλαµβανοµένης της υπ’ αυτήν ερµηνευτικής δήλωσης), 29 παρ. 1 και 2, 30
παρ. 1, εδ. β΄,32 παρ. 1, 3, 4 και 5, 35 παρ. 2 και 3, 37 παρ. 1, 2 και 4, 39, 41 παρ. 2
και 5, 42 παρ. 1, 44 παρ. 2 και 3, 49 παρ. 2 και 3, 51 παρ. 1, 53 παρ. 1 και 2, 54 παρ.
1 και 3, 56 παρ. 1, εδ. α΄, 58, 60 παρ. 2, 62, 63, 68 παρ. 2 και 3, 70 παρ. 6, 73 παρ. 3
και 4, 74 παρ. 1, 2 και 6, 75, 78 (προσθήκη παρ. 6 και 7), 79 (προσθήκη παρ. 9), 81
παρ. 1, 3 και 4, 86, 87 παρ. 3, 88 παρ. 2, εδ. γ΄, δ΄και ε΄, 90 παρ. 5, 95 (προσθήκη
παραγράφου), 96 παρ. 5, εδ. α΄, 98 παρ. 1, εδ. β΄, 100, 101 (προσθήκη παρ. 4), 101Α
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παρ. 2, 102 παρ. 1, 106 παρ. 1, 2 (και προσθήκη νέας παραγράφου), 112 παρ. 1, 113,
εδ. α΄, 115 παρ. 1, 117 παρ. 3 και 4, και 118 παρ. 3 και 5, για τους ειδικότερους
λόγους που αναφέρονται σε καθεµιά απ’ αυτές τις διατάξεις και προς την
κατεύθυνση, η οποία προσδιορίζεται κατά τα κατωτέρω εκτιθέµενα:
ΠΡΟΤΑΣΗ
1.
Άρθρο 2 του Συντάγµατος, προσθήκη παραγράφου 3
Κάτω από εξαιρετικά αντίξοες, πολλές φορές, συνθήκες στο διεθνές περιβάλλον, και µε
την κατά καιρούς εµφάνιση φαινοµένων προκλητικής διαστρέβλωσης της ιστορικής
αλήθειας, ενιαίος και αδιαίρετος ο Ελληνισµός, σ’ όλον τον Πλανήτη, υπερασπίζεται
την πολύτιµη παρακαταθήκη της εθνικής µας υπόστασης και της γλωσσικής µας
κληρονοµιάς υπό όρους αδιάλειπτης συνέχειας. Είναι καιρός όµως και το Κράτος ν’
αναλάβει το ιστορικό εκείνο βάρος µιας τέτοιας υπεράσπισης, το οποίο του αναλογεί.
Αυτός είναι ο λόγος, ο οποίος όχι µόνον αιτιολογεί αλλά κι επιβάλει την προσθήκη
τρίτης παραγράφου στο άρθρο 2 του Συντάγµατος, µε την οποίαν αναγνωρίζεται
πανηγυρικώς η υποχρέωση του Κράτους, πάντοτε µε τήρηση των κανόνων διεθνούς
δικαίου, να εγγυάται την προστασία της εθνικής µας ταυτότητας και της ελληνικής
γλώσσας.
2.
Άρθρο 14 παράγραφος 9 του Συντάγµατος
Με την διάταξη αυτή επιδιώχθηκε η ουσιαστική κατοχύρωση της διαφάνειας και της
πολυφωνίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Ωστόσο, η διατύπωσή της, σε συνδυασµό
µε την άποψη ορισµένων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την έννοια
συγκεκριµένων ρυθµίσεων του ευρωπαϊκού δικαίου, είχε οδηγήσει σε διαφορετικές
ερµηνευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες είχαν προκαλέσει, µε την σειρά τους, περαιτέρω
δυσχέρειες εφαρµογής της συνταγµατικής αυτής διάταξης, π.χ. σχετικά µε τα
ασυµβίβαστα όσων κατέχουν θεσµικές ιδιότητες σ’ επιχειρήσεις ηλεκτρονικών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης και σ’ επιχειρήσεις που συνάπτουν συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο ή µε
νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για την εκτέλεση έργων ή προµηθειών
ή την παροχή υπηρεσιών. Μεγάλο µέρος των ως άνω ερµηνευτικών διαφορών έχει
πλέον επιλυθεί, ύστερα από την απόφαση του ∆ΕΕ C-213/07 της 16.12.2008, η οποία
έκρινε ως συµβατές µε το ευρωπαϊκό δίκαιο τις κυριότερες ρυθµιστικές επιλογές των
διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 9 και της κατά καιρούς εκτελεστικής τους νοµοθεσίας.
Εποµένως, υφίσταται ανάγκη αναθεώρησης της παραγράφου 9 του άρθρου 14, ώστε να
προσαρµοσθούν αναλόγως οι ειδικότερες ρυθµίσεις της που αφορούν ιδίως το
ιδιοκτησιακό καθεστώς, την οικονοµική κατάσταση και τα µέσα χρηµατοδότησης των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, την απαγόρευση της κατοχής δεσπόζουσας θέσης στην
ραδιοτηλεοπτική αγορά και στον τύπο µέσω της συγκέντρωσης του ελέγχου
περισσότερων µέσων ενηµέρωσης της αυτής ή άλλης µορφής ή περισσότερων του ενός
ηλεκτρονικών µέσων της αυτής µορφής και τις ασυµβίβαστες ιδιότητες των ιδιοκτητών,
εταίρων, βασικών µετόχων ή διευθυντικών στελεχών τους. Και τούτο, προκειµένου να
γίνουν περισσότερο σαφείς και αποτελεσµατικές ως προς τους τρόπους ελέγχου και τις
εγγυήσεις αποτροπής των τυχόν καταστρατηγήσεων, καθώς και προκειµένου να
εµπεδωθούν οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισµού
των φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης.
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Άρθρο 16 παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8 του Συντάγµατος, και προσθήκη παραγράφων 9
και 11
Η παιδεία µας, η µεγαλύτερη επένδυση του Έθνους, στηρίζεται και πρέπει να στηρίζεται
στα θεµέλια του ελληνικού ανθρωπιστικού πολιτισµού και, κατ’ επέκταση, του
ευρωπαϊκού πολιτισµού, του οποίοι οι ρίζες ανάγονται στον ελληνικό πολιτισµό. Υπό το
φως αυτής της διαπίστωσης προτείνεται η αναθεώρηση της παραγράφου 1 του άρθρου
16, ώστε και η κεφαλαιώδης αυτή διάσταση της παιδείας µας ν’ αποτυπωθεί στο
Σύνταγµα µε ρητή πλέον διάταξη. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 5 του άρθρου 16: «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από
ιδρύµατα που αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη αυτοδιοίκηση».
Ενώ το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου προβλέπει ότι η
«σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται». Στο πλαίσιο της πρότασης
αυτής κρίνεται αναγκαία η σχετικοποίηση της απόλυτης απαγόρευσης
δραστηριοποίησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όσον αφορά την παροχή ανώτατης
εκπαίδευσης. Πυρήνα της προτεινόµενης συνταγµατικής ρύθµισης αποτελεί η
δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
αποκλειστικώς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από ιδιώτες, υπό την αυστηρή εποπτεία
του Κράτους. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουµε τις ακόλουθες αναθεωρητικές
παρεµβάσεις:
α) Καταρχάς, η παράγραφος 5 του άρθρου 16 πρέπει ν’ αναθεωρηθεί, έτσι ώστε να µην
λειτουργεί αποτρεπτικώς για την δηµιουργία µη δηµόσιων φορέων παροχής
ανώτατης εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτόν προτείνουµε την απάλειψη της λέξης
«αποκλειστικά» από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής και την προσθήκη του
όρου «δηµόσια» πριν από την φράση «ανώτατη εκπαίδευση». Με τον τρόπο αυτόν,
οριοθετείται το πεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης παραγράφου και δεν δηµιουργεί
προβλήµατα στην εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τους µη δηµόσιους φορείς
παροχής ανώτατης εκπαίδευσης. Επίσης, στην ίδια παράγραφο θα πρέπει να
οριοθετηθεί η έννοια της ανώτατης εκπαίδευσης, ώστε να διευκολύνει την
ορθολογική ανάπτυξή της, για ν’ αντανακλά τις νέες εξελίξεις που έχουν ως σήµερα
συντελεσθεί στο πεδίο του πανεπιστηµιακού και του τεχνολογικού τοµέα της
ανώτατης εκπαίδευσης.
β) Εξάλλου, στην παράγραφο 6 του άρθρου 16, και προκειµένου να προσδιορισθεί το
πεδίο εφαρµογής της εν όψει της προτεινόµενης τροποποίησης της προηγούµενης
παραγράφου, πρέπει να προστεθεί ο όρος «δηµόσιων» πριν από τον όρο «ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων».
γ) Στην δε παράγραφο 7 προτείνουµε την κατάργηση της φράσης «από το Κράτος»,
προς εναρµόνιση µε τα παραπάνω και προκειµένου να είναι συνταγµατικώς ανεκτή η
παροχή επαγγελµατικής εκπαίδευσης όχι µόνον από το Κράτος, αλλά και από άλλους
φορείς (π.χ. κοινωνικούς εταίρους), υπό κρατική, πάντοτε αυστηρή, εποπτεία.
δ) ∆εδοµένου ότι η παράγραφος 8 αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη του συστήµατος
ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Χώρα µας, πρέπει αυτή ν’ αναδιατυπωθεί προς την
κατεύθυνση της αποσαφήνισης ότι η παιδεία παραµένει θεµελιώδες δηµόσιο αγαθό.
Και η παροχή της από µη δηµόσιους φορείς, σ’ όλες τις βαθµίδες, γίνεται µόνον κατά
παραχώρηση από το Κράτος και υπό αυστηρή εποπτεία τήρησης συγκεκριµένων
προδιαγραφών και προϋποθέσεων. Ενώ είναι αναγκαίο ν’ απαλειφθεί το δεύτερο
εδάφιό της, σύµφωνα µε το οποίο απαγορεύεται η σύσταση ανώτατων σχολών από
ιδιώτες. Για την διασφάλιση της υψηλής στάθµης της παρεχόµενης ανώτατης
εκπαίδευσης, κρίνεται σκόπιµη η πρόβλεψη, στην ίδια παράγραφο, ότι τα προσόντα
των διδασκόντων στ’ ανωτέρω µη κρατικά ιδρύµατα θα είναι ανάλογα µ’ εκείνα των
κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
3.
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ε) Παράλληλα, προτείνουµε την συµπλήρωση του άρθρου 16 µε την προσθήκη νέας
παραγράφου –κατά προτίµηση αρ. 9, µ’ αντίστοιχη αναρίθµηση της παρ. 9 σε παρ.
10- µε την οποία θα κατοχυρώνεται συνταγµατικώς το σύστηµα διασφάλισης της
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, δηµόσια ή µη. Με τον τρόπο αυτόν
αναδεικνύεται η σηµασία που αποδίδει η Πολιτεία στην ποιότητα της παρεχόµενης
εκπαίδευσης και στην αποτροπή φαινοµένων αλλοίωσης της πεµπτουσίας της
ανώτατης εκπαίδευσης. Ενώ, περαιτέρω, θεσµοθετείται το αναγκαίο συνταγµατικό
έρεισµα, ώστε η ανώτατη παιδεία της Χώρας µας ν’ ανταποκριθεί µ’ επιτυχία στις
απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Η
αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος προς την προαναφερθείσα κατεύθυνση
αποτελεί ώριµο αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο, πέρα από το γεγονός ότι
εναρµονίζεται µε τα ισχύοντα στην πλειονότητα των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θα συµβάλει, κατά µεγάλο βαθµό, στην ανάδειξη της Χώρας µας σε κέντρο
παιδείας και πολιτισµού για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Περαιτέρω, η
υιοθέτηση αυτής της πρότασης διευρύνει τις εκπαιδευτικές επιλογές κι ευκαιρίες των
νέων, συµβάλλει στην καταπολέµηση της παραπαιδείας και περιορίζει σηµαντικά την
«µετανάστευση» µεγάλου αριθµού Ελλήνων φοιτητών σε πανεπιστήµια του
εξωτερικού, η οποία επιφέρει οικονοµική αιµορραγία στις οικογένειές τους και
οδηγεί στην απώλεια ικανού και πολύτιµου επιστηµονικού δυναµικού. ∆εδοµένου
µάλιστα ότι, πολλοί απ’ όσους φοιτούν στην αλλοδαπή, προτιµούν τελικά να
παραµείνουν εκεί και µετά το πέρας των σπουδών τους. Υπό τα δεδοµένα λοιπόν
αυτά η προωθούµενη αναθεώρηση του άρθρου 16, µέσω της ανάπτυξης υγιούς
ανταγωνισµού µε τα υφιστάµενα κρατικά πανεπιστήµια, αποβαίνει τελικά προς
όφελος της ποιότητας των παρεχόµενων σπουδών και της παιδείας γενικότερα.
στ) Τέλος, προτείνουµε την πρόβλεψη, επίσης σ’ αυτοτελή παράγραφο –αρ. 11 µετά την
κατά τ’ ανωτέρω αναρίθµηση- της υποχρέωσης του Κράτους για θεσµική
κατοχύρωση κι ενίσχυση του εθελοντισµού, στο πλαίσιο της ανάγκης τόνωσης της
ατοµικής πρωτοβουλίας, της κοινωνικής αλληλεγγγύης και της κοινωνικής συνοχής.
4.
Άρθρο 17 παρ. 1 του Συντάγµατος, και προσθήκη παραγράφου 8
Κατά την ως τώρα ερµηνεία κι εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του
Συντάγµατος έχει γίνει δεκτό, ιδίως στο πλαίσιο της νοµολογίας, ότι οι διατάξεις αυτές
καλύπτουν την προστασία µόνον των εµπράγµατων δικαιωµάτων.
α) Τούτο όµως έρχεται σε καταφανή αντίθεση προς τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου –κυρίως δε προς τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής- οι οποίες, όπως
ερµηνεύονται κι εφαρµόζονται παγίως από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, καλύπτουν την προστασία και των ενοχικών
δικαιωµάτων. Κατά τούτο προτείνουµε την αναθεώρηση της παραγράφου 1 του
άρθρου 17 του Συντάγµατος, έτσι ώστε η έννοια της συνταγµατικώς
προστατευόµενης ιδιοκτησίας να περιλαµβάνει ρητώς και τα ενοχικά δικαιώµατα,
χωρίς όµως να παραγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα της απαιτούµενης προστασίας των
εµπράγµατων δικαιωµάτων.
β) Περαιτέρω και η πνευµατική δηµιουργία και, κατά συνέπεια, η πνευµατική
ιδιοκτησία έχουν ανάγκη στις µέρες µας ιδιαίτερης προστασίας, µε δεδοµένο ότι οι
ραγδαίες εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας επιτρέπουν παρεµβάσεις που οδηγούν,
συχνά, ως και στην αποδυνάµωσή της. Για τον λόγο αυτόν προτείνουµε την
αναθεώρηση της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Συντάγµατος, έτσι ώστε στην
έννοια της ιδιοκτησίας να περιλαµβάνεται ρητώς και η πνευµατική της διάσταση.
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γ) Πέραν τούτων, προτείνουµε την ρητή πρόβλεψη –κατά προτίµηση µε την προσθήκη
νέας παραγράφου 8- στο άρθρο 17 του Συντάγµατος ότι οι διατάξεις του
εφαρµόζονται και στην περίπτωση απαλλοτριώσεων που κηρύσσονται κατ’
εφαρµογήν της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Έτσι, το άρθρο αυτό θα καταλαµβάνει
ρητώς όλες τις περιπτώσεις απαλλοτρίωσης. Η προσθήκη αυτή κρίνεται
επιβεβληµένη, εξαιτίας των αµφισβητήσεων που έχουν αρκετές φορές εγερθεί, λόγω
της πρακτικής αρµόδιων φορέων να κηρύσσουν αναγκαστική απαλλοτρίωση στις
παραπάνω περιπτώσεις χωρίς να διαθέτουν τους απαιτούµενους πόρους για την
καταβολή της αποζηµίωσης στους δικαιούχους. Η πρακτική αυτή έχει ως
αποτέλεσµα την δέσµευση της ιδιοκτησίας για µακρό χρονικό διάστηµα, χωρίς
αποζηµίωση, πλήττοντας τελικά τον ίδιο τον πυρήνα του δικαιώµατος της
ιδιοκτησίας. Η προαναφερθείσα αδυναµία της διατύπωσης του άρθρου 17 του
Συντάγµατος καταδεικνύεται και από την σχετική νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας, στο πλαίσιο της οποίας, και λόγω της υφιστάµενης διατύπωσης, το
∆ικαστήριο τούτο αναγκάσθηκε να κρίνει ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 δεν
εφαρµόζονται στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται κατ’ εφαρµογήν της
πολεοδοµικής νοµοθεσίας (ρυµοτοµούµενα ακίνητα, απαλλοτριώσεις για τη
δηµιουργία δρόµων, κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.).
Με την προτεινόµενη τροποποίηση διασφαλίζεται επαρκώς η προστασία του πυρήνα
του ατοµικού δικαιώµατος της ιδιοκτησίας, χωρίς να θίγεται, ούτε κατ' ελάχιστον, ο
αντίστοιχος κοινωνικός του χαρακτήρας και, κατ’ επέκταση, η άσκησή του σύµφωνα
µε την κατά το Σύνταγµα αποστολή του.
Άρθρα 24 παρ. 1 και 2 κι ερµηνευτική δήλωση (και 117 παράγραφοι 3 και 4) του
Συντάγµατος
Το άρθρο 24 αποτέλεσε αντικείµενο αναθεώρησης το έτος 2001, σε µία προσπάθεια
αφενός εξισορρόπησης και συγκερασµού της προστασίας των δασών και των δασικών
εκτάσεων από καταστροφικές ανθρώπινες επεµβάσεις. Και, αφετέρου, της δυνατότητας
τόσον της Νοµοθετικής όσον και της Εκτελεστικής Εξουσίας ν’ ασκήσουν ακώλυτα και
σύµφωνα µε το Σύνταγµα τις αρµοδιότητές τους. Με την αναδιατύπωση που
προωθήθηκε επετράπη, µεταξύ άλλων, η αλλαγή προορισµού και για τα ιδιωτικά δάση
και τις ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, ενώ ως τότε η ευχέρεια αυτή ίσχυε µόνον για τα
δηµόσια δάση. Σκοπός της αναθεώρησης αυτής ήταν κυρίως η αντιµετώπιση των
αδιεξόδων στα οποία οδήγησε, σ’ αρκετές περιπτώσεις, ο απόλυτος χαρακτήρας της
προϊσχύουσας µεταβολής, αλλά και η εξυπηρέτηση της οικείας δηµόσιας ωφέλειας.
Παράλληλα, τόσο πριν από το έτος 2001 όσον και µετά, η νοµολογία, ερµηνεύοντας το
άρθρο 24 σε συνδυασµό µε το άρθρο 117 παράγραφος 3 και κάνοντας σηµαντική
προσπάθεια να περισώσει τον δασικό πλούτο της Χώρας, είχε οδηγηθεί, σ’ ορισµένες
περιπτώσεις, σ’ ανελαστικές παραδοχές ως προς τις δασικές εκτάσεις, που
παραγνώριζαν πραγµατικές καταστάσεις διαµορφωµένες εδώ και δεκαετίες, µην
εξυπηρετώντας πάντοτε το δηµόσιο συµφέρον µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και
καταλήγοντας συχνά σ’ ανεπιεικείς λύσεις. Για τους λόγους αυτούς χρειάζεται µια
διορθωτικού χαρακτήρα παρέµβαση στα άρθρα 24 και 117 παράγραφοι 3 και 4 του
Συντάγµατος. Έτσι ώστε, χωρίς να θίγεται ούτε κατ’ ελάχιστον η συνταγµατική
προστασία δασών και δασικών εκτάσεων, να καταστεί δυνατή η αντιµετώπιση,
δεσµευτικώς για το νοµοθέτη και τα δικαστήρια, των όποιων ακραίων καταστάσεων.
α) Στο πλαίσιο αυτό προτείνουµε, κατά πρώτον, την περαιτέρω προστασία εκτάσεων,
εφόσον αυτές ήταν αναµφισβητήτως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά την 11η Ιουνίου
1975, οπότε και τέθηκε σε ισχύ το Σύνταγµά µας. Το χρονικό αυτό σηµείο επελέγη,
προκειµένου τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία να είναι σχετικώς πρόσφατα και να
5.

73

επιτρέπουν την αποτύπωση της πραγµατικής εικόνας του δασικού πλούτου της
Χώρας. Αυτό σηµαίνει ότι, για την θεµελίωση του δασικού ή µη χαρακτήρα µιας
έκτασης, δεν µπορούν να λαµβάνονται υπόψη στοιχεία προγενέστερα του χρόνου
τούτου, π.χ. αεροφωτογραφίες του έτους 1940 ή και µεταγενέστερες. Η λύση που
προτείνουµε διευρύνει την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, αφού
οποιαδήποτε µεταβολή τους, µετά την 11η Ιουνίου 1975, λόγω πυρκαγιάς ή
αποψίλωσης ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, δεν θα λαµβάνεται υπόψη. Και τα δάση
ή οι δασικές εκτάσεις θα κηρύσσονται και θα παραµένουν υποχρεωτικώς
αναδασωτέες, µε την πρόβλεψη αυστηρών κυρώσεων στον σχετικό εκτελεστικό
νόµο.
β) Με την σηµερινή διατύπωση οι εκτάσεις αυτές είναι δυνατόν ν’ αλλάξουν
προορισµό, όπως προβλέπει και το ισχύον Σύνταγµα στο άρθρο 24 παράγραφος 1,
εδ. ε', εφόσον προέχει, για λόγους εθνικής οικονοµίας, η αγροτική εκµετάλλευση ή
άλλη χρήση, την οποία επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον. Κάνοντας την επιβαλλόµενη
-και µε βάση την αρχή της αναλογίας- διάκριση µεταξύ δασών και δασικών
εκτάσεων προτείνουµε, προκειµένου για τις δασικές εκτάσεις, την υπαγωγή τους
στην ίδια ρύθµιση µ’ εκείνη των περιπτώσεων χωροταξικού και πολεοδοµικού
σχεδιασµού της Χώρας, που καταστρώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 24. Έτσι
ώστε σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις να θεωρείται µεν δεδοµένη η συνδροµή δηµόσιου
συµφέροντος, αλλά να επιτρέπεται η µεταβολή του προορισµού των δασικών
εκτάσεων µόνον µε την ταυτόχρονη διασφάλιση όρων καλύτερης διαβίωσης.
γ) Επισηµαίνεται ότι οι προτεινόµενες ρυθµίσεις συµβαδίζουν και µε την «αρχή της
αειφορίας» -ή της «βιώσιµης ανάπτυξης», ο όρος αυτός χρησιµοποιείται διεθνώς και
πρέπει µάλλον να προκριθεί έναντι του πρώτου- που εισήχθη στο πλαίσιο της
Αναθεώρησης του έτους 2001 (εδ. β', παρ. 1, άρθρο 24 Σ). Η αρχή της βιώσιµης
ανάπτυξης επιβάλλει µεν την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και για τις
επερχόµενες γενεές, χωρίς όµως ν’ αποκλείει και την αξιοποίησή του, δηλαδή την
λήψη εκείνων των µέτρων που είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαία για την περαιτέρω
ανάπτυξη, ιδίως οικονοµική, της παρούσας γενεάς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όχι µόνον
δεν απαγορεύεται η αξιοποίηση του περιβάλλοντος αλλά, όλως αντιθέτως, εν όψει
της αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης και των άρθρων 5 παρ. 1, 17 και 106 παρ. 1 του
Συντάγµατος, αυτή επιβάλλεται, αρκεί να εξασφαλίζεται και η επιβίωση των
µελλοντικών γενεών. Μ’ άλλες λέξεις, οι θεµιτές επεµβάσεις που µπορούν να γίνουν
στο περιβάλλον δεν πρέπει να είναι τέτοιας έκτασης, ώστε να υποθηκεύεται το
µέλλον των επερχόµενων γενεών. Και, πάντως, όλες οι περιπτώσεις µεταβολής του
προορισµού των δασών και δασικών εκτάσεων θα πρέπει να γίνονται εντός των
ορίων της συνταγµατικής αρχής της αναλογικότητας.
Άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος
6.
Η σύγχρονη βαθειά οικονοµική και, επέκεινα, κοινωνική κρίση έχει επηρεάσει ευθέως
τον θεσµικό και πολιτικό ρόλο των Πολιτικών Κοµµάτων. Και µάλιστα τόσον ως προς
την δηµοκρατική οργάνωση και λειτουργία τους όσον και ως προς τα οικονοµικά τους
και, ιδίως, τα οικονοµικά και το «πόθεν έσχες» των Βουλευτών. Παρίσταται, λοιπόν,
ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος, προς την ακόλουθη
κατεύθυνση:
α) Οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Συντάγµατος, ενώ καθιερώνουν
την αρχή ότι η οργάνωση και η δράση των πολιτικών κοµµάτων οφείλει να
εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, είναι
εξαιρετικά αόριστες ως προς τις εγγυήσεις τήρησης της αρχής αυτής στο πεδίο της
ίδρυσης και λειτουργίας τους στη συνέχεια. Για τον λόγο αυτόν προτείνουµε την
αναθεώρηση της παρ. 1 του άρθρου 29 του Συντάγµατος και την ευθεία σύνδεση των
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νέων διατάξεών του µε τις, κατά τα κατωτέρω εκτιθέµενα, υπό αναθεώρηση
διατάξεις του άρθρου 100 του Συντάγµατος περί Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου, ώστε,
πάντοτε βεβαίως χωρίς να θίγεται το θεµελιώδες πολιτικό δικαίωµα ίδρυσης
πολιτικού κόµµατος:
α1) Πρώτον, η ως άνω δικαστική αρχή, που θα δέχεται τις αιτήσεις ίδρυσης
Πολιτικών Κοµµάτων, να ελέγχει µε ουσιαστικό τρόπο το αν και κατά πόσον το
καταστατικό τους και τ’ ανάλογα εχέγγυα οδηγούν στην διαπίστωση ότι το υπό
ίδρυση κάθε φορά Κόµµα δεσµεύεται επαρκώς να εξυπηρετεί την ελεύθερη
λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Πολύ δε περισσότερο το αν και κατά
πόσον το καταστατικό αυτό αντιτίθεται στην ελεύθερη λειτουργία του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
α2) ∆εύτερον, η ίδια ως άνω δικαστική αρχή να έχει την αρµοδιότητα από τη µια
πλευρά ελέγχου της, µετά την ίδρυσή του Πολιτικού Κόµµατος, δραστηριότητάς
του αναφορικά µε την πραγµατική εξυπηρέτηση της ελεύθερης λειτουργίας του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Και, από την άλλη πλευρά, επιβολής των
κατάλληλων κυρώσεων, αν το in concreto Πολιτικό Κόµµα προδήλως, εµπράκτως
και κατ’ εξακολούθηση στρέφεται εναντίον της ελεύθερης λειτουργίας του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
β) Το αίτηµα για ουσιαστικό έλεγχο των οικονοµικών των Πολιτικών Κοµµάτων, ώστε
να υπάρχει πλήρης διαφάνεια των δραστηριοτήτων τους ειδικώς σ’ ό,τι αφορά τις
λειτουργικές και τις εκλογικές τους δαπάνες, εντάσσεται στην γενικότερη
προσπάθεια για την ενίσχυση της διαφάνειας στον δηµόσιο βίο και για την
αποκατάσταση της σχέσης αξιοπιστίας κι εµπιστοσύνης ανάµεσα στην πολιτική
κοινωνία και την κοινωνία των πολιτών. Στο ίδιο πλαίσιο ανήκει η επιδίωξη της
εµπέδωσης της διαφάνειας και για τις αντίστοιχες δαπάνες των Βουλευτών και των
υποψήφιων Βουλευτών, συµπεριλαµβανοµένης και της περιουσιακής κατάστασης
αυτών. Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαία η πρόβλεψη ότι βασική πηγή
χρηµατοδότησης των Πολιτικών Κοµµάτων είναι ο κρατικός προϋπολογισµός, µ’
αυστηρότερους περιορισµούς ως προς την χρηµατοδότηση από ιδιωτικές πηγές, οι
οποίες συνιστούν την εξαίρεση. Η πρόβλεψη αυτή θα πρέπει να συνδυασθεί µε την
καθιέρωση συστήµατος αποτελεσµατικού ελέγχου τόσον του τρόπου απόκτησης των
περιουσιακών στοιχείων των Βουλευτών µετά την εκλογή τους, όσο και των
δαπανών τους. Αφού, κατά γενική παραδοχή, το σηµερινό σύστηµα ελέγχου,
ουσιαστικώς από την ίδια την Βουλή, αφενός δεν απέδωσε τ’ αναµενόµενα
αποτελέσµατα. Και, αφετέρου, δεν εµπνέει εµπιστοσύνη στους πολίτες, λόγω της
σύµπτωσης σ’ αυτήν της ιδιότητας του ελέγχοντος και του ελεγχόµενου.
Προτείνεται, συνεπώς, ν’ ανατεθεί η ελεγκτική αυτή αρµοδιότητα σε ειδικό τµήµα
του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου που, κατά τα κατωτέρω εκτιθέµενα, προβλέπεται να
συσταθεί κατ’ αναθεώρηση του άρθρου 100 του Συντάγµατος. Στο ∆ικαστήριο αυτή
θ’ ανήκει, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που θα ορίσει εκτελεστικός νόµος, και:
β1) Ο έλεγχος της διαφάνειας των οικονοµικών των Πολιτικών Κοµµάτων.
Ειδικότερα δε των λειτουργικών κι εκλογικών τους δαπανών, ώστε να
περιορίζονται στο πλαίσιο που ορίζει ο νόµος. Εδώ εντάσσεται και η δυνατότητα
απαγόρευσης της χρήσης ραδιοτηλεοπτικού χρόνου πέραν από τον προβλεπόµενο
από το νόµο.
β2) Ο έλεγχος των προεκλογικών και λειτουργικών δαπανών των Βουλευτών και των
υποψήφιων Βουλευτών.
β3) Ο ετήσιος έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των Βουλευτών και των µελών
της Κυβέρνησης, καθώς και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων,
συµπεριλαµβανοµένης και της έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωµα, ανάλογα µε
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την βαρύτητα της παράβασης. Η τελευταία αυτή αρµοδιότητα του Συνταγµατικού
∆ικαστηρίου θα µπορεί να επεκταθεί, µε ειδικό νόµο, στον έλεγχο της
περιουσιακής κατάστασης και άλλων κατηγοριών δηµόσιων λειτουργών.
Άρθρα 30 παρ. 1, εδ. β΄, 32 παρ. 1, 3, 4 και 5, 35 παρ. 2 και 3, 39, 41 παρ. 2 και
5, 42 παρ. 1, 44 παρ. 2 και 3, και 49 παρ. 2 και 3 του Συντάγµατος
Η συνταγµατική αναθεώρηση του 1986 αποψίλωσε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας από
σηµαντικές αρµοδιότητες, αποδυναµώνοντας αντιστοίχως τον ρυθµιστικό του ρόλο και
οικοδοµώντας ένα, σχεδόν αµιγώς, πρωθυπουργοκεντρικό σύστηµα διακυβέρνησης.
Έτσι όµως αποστεώθηκε και η εξισορροπητική δύναµη εκείνων των θεσµικών και
πολιτικών αντιβάρων, τα οποία κατά την αρχική µορφή του Συντάγµατος του 1975
διασφάλιζαν, ιδίως σε κρίσιµες περιόδους όπως η σηµερινή, την οµαλή κι
αποτελεσµατική άσκηση της Εκτελεστικής Εξουσίας σ’ επίπεδο κορυφής. Την
κατάσταση αυτή επιδεινώνει, µε την σειρά του, και ο τρόπος εκλογής του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας. Συγκεκριµένα δε η ιδιόµορφη σύνδεση της εκλογής του µε την διεξαγωγή
βουλευτικών εκλογών.
Η οποία χρησιµοποιήθηκε, σε ορισµένες τουλάχιστον
περιπτώσεις, από την Αντιπολίτευση περισσότερο ως µέσο πρόκλησης βουλευτικών
εκλογών παρά, όπως προβλέπει το Σύνταγµα, ως διαδικασία εκλογής του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας.
Παρίσταται λοιπόν ανάγκη διορθωτικής αναθεώρησης των περί
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας διατάξεων του Συντάγµατος, τόσον ως προς την εκλογή του
όσον και ως προς την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, προκειµένου ο θεσµός να
διαδραµατίσει τον κατά την φύση του και κατά την ορθολογική δηµοκρατική λειτουργία
του Πολιτεύµατος ρυθµιστικό του ρόλο. Με βάση λοιπόν το ως άνω σκεπτικό
προτείνουµε την αναθεώρηση των ακόλουθων διατάξεων του Συντάγµατος:
α) Των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 1, εδ. β΄, 32 παρ. 1, 3, 4 και 5 και 41 παρ. 5, ως
προς την εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Και τούτο προκειµένου ν’
αποσυνδεθεί πλήρως το ενδεχόµενο µη εκλογής του από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
διενέργεια βουλευτικών εκλογών. Πράγµα που µπορεί να επιτευχθεί είτε δια της
άνευ περιορισµών επανάληψης της ως άνω τρίτης ψηφοφορίας, βεβαίως µε την ίδια
πάντα πλειοψηφία.
Είτε δια της προσφυγής στο Εκλογικό Σώµα, αλλ’
αποκλειστικώς για την εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας ευθέως απ’ αυτό, πλην
όµως µε υποψηφίους µόνον εκείνους, οι οποίοι είχαν παραδεκτώς προταθεί και είχαν
µετάσχει στην αγόνως εξελιχθείσα εκλογική διαδικασία. Σ’ αυτή την περίπτωση
είναι, προφανώς, αναθεωρητέο και το άρθρο 41 παρ. 5, δεδοµένου ότι δεν θα τίθεται
πλέον ζήτηµα υποχρεωτικής διάλυσης της Βουλής. Επιπλέον, ο έλεγχος και η
απόφανση ως προς το κύρος των αποτελεσµάτων της κατά τ’ ανωτέρω εκλογής του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας από το Εκλογικό Σώµα πρέπει ν’ ανατεθούν στο
Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, το οποίο προτείνουµε να ιδρυθεί µέσω της αναθεώρησης
του άρθρου 100 του Συντάγµατος, κατά τα κατωτέρω εκτιθέµενα.
β) Επιµέρους διατάξεων ως προς τις αρµοδιότητές του, ώστε ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας ν’ ανακτήσει ορισµένες από εκείνες που είχαν καθιερωθεί κατά την
αρχική διατύπωση κι εφαρµογή του Συντάγµατος του 1975. Πρόκειται για τις
διατάξεις:
β1) Του άρθρου 39, το οποίο καταργήθηκε µαζί µε το προβλεπόµενο απ’ αυτές
Συµβούλιο της ∆ηµοκρατίας. Προτείνεται λοιπόν η επαναφορά του άρθρου
τούτου, µε µόνο στόχο όµως την καθιέρωση της αρµοδιότητας του Προέδρου
της ∆ηµοκρατίας να συγκαλεί, σε σοβαρές κατά την κρίση του εθνικές
περιστάσεις, το Συµβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών των Κοµµάτων που
εκπροσωπούνται στη Βουλή. ∆ιευκρινίζεται, ότι η ως σήµερα πρακτική
σύγκλησης του Συµβουλίου τούτου από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας δεν
7.
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προβλέπεται από το Σύνταγµα αλλά στηρίζεται σε δηµιουργηθείσα, κυρίως µετά
το 1992, Συνθήκη του Πολιτεύµατος, η εφαρµογή της οποίας όµως, όπως έχει
καταδείξει η έκτοτε πολιτική εµπειρία, υπήρξε προβληµατική.
β2) Του άρθρου 41 παρ. 2, µε στόχο την αυστηρότερη οριοθέτηση της αρµοδιότητας
της Κυβέρνησης να προτείνει στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας πρόωρη διάλυση
της Βουλής για ανανέωση της λαϊκής εντολής. Έτσι η πρότασή µας αυτή βαίνει
και προς την κατεύθυνση της, κατά το δυνατόν, ασφαλέστερης ολοκλήρωσης της
τετραετούς βουλευτικής περιόδου, κατά το άρθρο 53 παρ. 1, εδ. α΄ του
Συντάγµατος.
β3) Του άρθρου 42 παρ. 1, προκειµένου ν’ ανακτήσει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
την κυρωτική νοµοθετική του αρµοδιότητα και να µην περιορίζεται πλέον στην
απλή έκδοση και δηµοσίευση των νόµων. Επισηµαίνεται ότι κατ’ αυτόν τον
τρόπο προστίθεται και µια ακόµη ασφαλιστική δικλείδα ενίσχυσης του ελέγχου
της συνταγµατικότητας των νόµων, η οποία µάλιστα παρουσιάζει το σηµαντικό
πλεονέκτηµα της αποτελεσµατικής προληπτικής λειτουργίας της, κυρίως δια της
οδού της ενδεχόµενης εκ των προτέρων –ήτοι προ της κατάθεσης του σχεδίου
νόµου στη Βουλή- συνεννόησης µεταξύ Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και
Κυβέρνησης.
β4) Του άρθρου 44 παρ. 2, προς την κατεύθυνση της εκ µέρους του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας προκήρυξης δηµοψηφίσµατος όχι µόνο µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης και της Βουλής αλλά: Πρώτον και µε δική του, αποκλειστικώς,
πρωτοβουλία µόνον όµως για κρίσιµα εθνικά θέµατα, κατά το πρότυπο του
αρχικού άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος. Η πρότασή µας αυτή είναι συνεπής
προς την γενικότερη στόχευση της ενίσχυσης των αρµοδιοτήτων του Προέδρου
της ∆ηµοκρατίας, προκειµένου ν’ αποκατασταθεί ο κατά το Σύνταγµα
ρυθµιστικός του ρόλος. ∆εύτερον, φυσικά υπό τις πρόσφορες προϋποθέσεις, και
δια της οδού της λαϊκής πρωτοβουλίας. Και µάλιστα τόσον νοµοθετικού
δηµοψηφίσµατος όσον και δηµοψηφίσµατος για κρίσιµα εθνικά θέµατα. Στόχος
της πρότασης αυτής είναι, όπως αυτονοήτως προκύπτει από το περιεχόµενό της,
ο πολλαπλασιασµός και η ενίσχυση των θεσµών άµεσης δηµοκρατίας.
∆ιευκρινίζεται, ότι ο αριθµός των πολιτών που θα µπορούν ν’ αναλάβουν µια
τέτοια λαϊκή πρωτοβουλία θα πρέπει να προσδιορίζεται ως ποσοστό, και δη
σηµαντικό, του Εκλογικού Σώµατος, για να µην συντρέχει κίνδυνος
καταχρηστικής άσκησης του σχετικού δικαιώµατος.
β5) Του άρθρου 44 παρ. 3, προκειµένου ν’ ανακτήσει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
την αρµοδιότητά του ν’ απευθύνει διαγγέλµατα δίχως την σύµφωνη γνώµη του
Προέδρου της Κυβέρνησης. Η αρµοδιότητα αυτή εµφανίζεται ως αυτονόητη
συνέπεια της κατά τ’ ανωτέρω ενίσχυσης του θεσµικού και πολιτικού ρόλου του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
β6) Του άρθρου 35 παρ. 2 και 3, έτσι ώστε τούτο να προσαρµοσθεί, ως προς το
ζήτηµα της προσυπογραφής ή µη των πράξεων του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας,
προς την προαναφερόµενη διεύρυνση του εν γένει πλαισίου των αρµοδιοτήτων
του.
γ) Των διατάξεων του άρθρου 49 παρ. 2 και 3, ως προς τις ευθύνες του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας. Και τούτο για να καταστεί δυνατή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η
προσαρµογή τους στις νέες ρυθµίσεις, οι οποίες θα προκύψουν µετά την
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αναθεώρηση των διατάξεων του άρθρου 86 του Συντάγµατος περί ευθύνης των
µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, κατά τα κατωτέρω εκτιθέµενα.

Άρθρα 51 παρ. 1, 53 παρ. 1 και 2, 54 παρ. 1 και 3, 56 παρ. 1, εδ. α΄, 58, 60 παρ.
2, 62, 63, 68 παρ. 2 και 3, 70 παρ. 6, 73 παρ. 3 και 4, 74 παρ. 1, 2 και 6, 75, 78,
προσθήκη παραγράφων 6 και 7, και 79, προσθήκη παραγράφου 9, του
Συντάγµατος
Η βαθειά οικονοµική και κοινωνική κρίση που βιώνει ο Ελληνικός Λαός έχει ασκήσει,
όπως ήδη επανειληµµένως τονίσθηκε, καταλυτική επιρροή και στο πεδίο των θεσµών,
ιδίως δε εκείνων της Νοµοθετικής Εξουσίας. Οι κείµενες διατάξεις του Συντάγµατος,
ακόµη και µετά τις διαδοχικές αναθεωρήσεις τους, αποδεδειγµένως δεν επαρκούν πλέον
προκειµένου η Νοµοθετική Εξουσία να διαδραµατίσει τον ρόλο της σύµφωνα µε την
αποστολή της και, πρωτίστως, ν’ αποτελέσει πραγµατικό θεσµικό αντίβαρο στην
παγιούµενη οιονεί «κυριαρχία» της Εκτελεστικής Εξουσίας και σε νοµοπαραγωγικό,
ακόµη, επίπεδο. Εξ ου και αναδεικνύεται προδήλως αναγκαία η ενίσχυση της
Νοµοθετικής Εξουσίας, ώστε ν’ ανταποκριθεί αποδοτικώς στις σύγχρονες προκλήσεις
της θεσµικής και πολιτικής της αποστολής. Τούτο προϋποθέτει αναθεωρητική
παρέµβαση ως προς τρεις κατηγορίες διατάξεων του Συντάγµατος: Ήτοι πρώτον, ως
προς τις διατάξεις του εκείνες που αφορούν την ανάδειξη και την συγκρότηση της
Βουλής. ∆εύτερον, ως προς τις διατάξεις του εκείνες που αφορούν το θεσµικό
καθεστώς των Βουλευτών. Και, τρίτον, ως προς τις διατάξεις του εκείνες που αφορούν
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την, lato sensu, άσκηση της νοµοθετικής λειτουργίας
της Βουλής και της αντίστοιχης νοµοπαραγωγικής δραστηριότητας. Με γνώµονα τον
κατά τ’ ανωτέρω θεσµικό και πολιτικό προσανατολισµό προτείνουµε την αναθεώρηση
των ακόλουθων άρθρων του Συντάγµατος, που ρυθµίζουν την οργάνωση και λειτουργία
της Νοµοθετικής Εξουσίας:
α) Κατά πρώτο λόγο των εξής άρθρων, τα οποία αφορούν την ανάδειξη και την
συγκρότηση της Βουλής, ως κορυφαίου οργάνου της Πολιτείας, λόγω της αυξηµένης
δηµοκρατικής της νοµιµοποίησης.
α1) Του άρθρου 51 παρ. 1, προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των Βουλευτών,
εφόσον αποφασισθεί αναθεωρητικώς ότι ο σηµερινός αριθµός είναι µεγάλος.
Τούτο µπορεί να επιτευχθεί µέσω της πρόβλεψης ότι ο αριθµός των Βουλευτών
δεν µπορεί να είναι µικρότερος από εκατόν πενήντα ούτε µεγαλύτερος από
διακόσιους. Σ’ αυτήν την περίπτωση προτείνουµε να κριθεί, συνδυαστικώς,
αναθεωρητέο και το άρθρο 54 παρ. 3, ώστε ν’ αναπροσαρµοσθεί, εάν βεβαίως
θεωρηθεί τελικώς απαραίτητο, το ποσοστό των Βουλευτών που εκλέγονται
ενιαίως σ’ ολόκληρη την Επικράτεια. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της αναθεώρησης
και του άρθρου 54 παρ. 3 –ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε το άρθρο 53 παρ. 2πρέπει να διευκρινισθεί, µε συγκεκριµένη ρύθµιση, πως αντιµετωπίζεται το
ζήτηµα που δηµιουργείται όταν, µετά την παραίτηση Βουλευτή Επικρατείας,
παραιτούνται και όλοι οι αναπληρωµατικοί του στον κατάλογο των οµοίων
υποψηφίων Βουλευτών του οικείου Πολιτικού Κόµµατος.
α2) Του άρθρου 53 παρ. 1 και 2, το οποίο καθιερώνει την ρύθµιση ότι οι Βουλευτές
εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη, που αρχίζουν από την ηµέρα των γενικών
εκλογών καθώς και την ρύθµιση περί αναπληρωµατικών εκλογών.
Η
αναθεώρηση του άρθρου τούτου κρίνεται αναγκαία λόγω της, κατά τα κατωτέρω
εκτιθέµενα, αναθεώρησης και του άρθρου 81 παρ. 3 και 4, προκειµένου να
καθιερωθεί µια µορφή ασυµβιβάστου µεταξύ Βουλευτή και µέλους της
Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, για τους λόγους που αναλύονται εκεί. Πραγµατικά,
8.

78

εφόσον καθιερωθεί το ασυµβίβαστο αυτό, η απόλυτη διατύπωση κυρίως του
άρθρου 53 παρ. 1 ως προς την διάρκεια της θητείας του Βουλευτή καθίσταται
ανεφάρµοστη στην πράξη.
Οπότε, η ως άνω διατύπωση πρέπει να
διαφοροποιηθεί, αντιστοίχως, κατά χρόνο. Συναφώς, πρέπει να κριθεί ως
αναθεωρητέο και το άρθρο 60 παρ. 2, ιδίως ως προς την αδυναµία ανάκλησης της
παραίτησης από το βουλευτικό αξίωµα, προφανώς για να προσαρµοσθεί στις
αναθεωρηµένες πλέον διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 3 και 4, εφόσον βεβαίως δι’
αυτών προβλεφθεί και ανάκτηση της βουλευτικής ιδιότητας, εκ µέρους εκείνου
που την απώλεσε για να µετάσχει στην Κυβέρνηση, µετά την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο αποχώρησή του απ’ αυτήν. Περαιτέρω όµως η αναθεώρηση του άρθρου 53
παρ. 1 και 2 κρίνεται αναγκαία προκειµένου να καθιερωθεί συνταγµατικώς η αρχή
ότι η, για οιονδήποτε λόγο, πρόωρη διάλυση της Βουλής, ήτοι η διάλυσή της πριν
την ολοκλήρωση της τετραετούς κοινοβουλευτικής περιόδου, συνεπάγεται εκλογή
της νέας Βουλής µόνο για το χρονικό διάστηµα που αποµένει ως την συµπλήρωση
της τετραετίας. Με µόνη εξαίρεση την περίπτωση όπου οι πρόωρες εκλογές
προκηρύσσονται κατά το τελευταίο εξάµηνο της τετραετούς κοινοβουλευτικής
περιόδου. Είναι προφανές ότι η πρότασή µας αυτή, όπως κι εκείνη περί
αναθεώρησης του άρθρου 41 παρ. 2 κατά τ’ ανωτέρω, βαίνει προς την
κατεύθυνση της, κατά το δυνατόν, ασφαλέστερης ολοκλήρωσης της τετραετούς
κοινοβουλευτικής περιόδου.
α3) Του άρθρου 54 παρ. 1, ως προς το εκλογικό σύστηµα. Και τούτο προς δύο
κατευθύνσεις: Η πρώτη προσδιορίζεται από την ανάγκη ρητής καθιέρωσης µιας
µορφής αναλογικού συστήµατος, µε δεδοµένο το γεγονός ότι η ως τώρα
κοινοβουλευτική µας εµπειρία έχει καταδείξει πως το αναλογικό σύστηµα
ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες διεύρυνσης της δηµοκρατικής
νοµιµοποίησης της Βουλής, συνακόλουθα δε της Κυβέρνησης, η οποία ούτως ή
άλλως στηρίζεται στην εµπιστοσύνη της Βουλής. Και η δεύτερη προσδιορίζεται
από την ανάγκη καθιέρωσης αποτελεσµατικότερων εγγυήσεων για την αποφυγή
της συχνής –και µάλιστα µε αµιγώς κοµµατικά κριτήρια- αλλαγής του εκλογικού
συστήµατος. Έτσι θα µπορούσε να θεσπισθεί η αρχή ότι εν πάση περιπτώσει- και
όχι µόνον ως προς την άµεση έναρξη ισχύος του σχετικού εκλογικού νόµου- η
αλλαγή του εκλογικού συστήµατος µπορεί να επέλθει µόνον δια νόµου, ο οποίος
ψηφίζεται µ’ αυξηµένη πλειοψηφία. Π.χ. των τριών πέµπτων του όλου αριθµού
των Βουλευτών.
α4) Του άρθρου 56 παρ. 1, εδ. α΄, προκειµένου να καταργηθεί το ισχύον σήµερα
ασυµβίβαστο µεταξύ Βουλευτή και αιρετού µονοπρόσωπου οργάνου των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, πλην όµως πρώτου βαθµού και µόνον.
Πραγµατικά, η τρέχουσα πολιτική εµπειρία έχει καταδείξει ότι καταξιωµένα
πρόσωπα, που έχουν εκλεγεί στην κορυφή των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού, µπορούν να συνεισφέρουν πολλά και στον
κοινοβουλευτικό στίβο. Και τούτο δίχως η παράλληλη άσκηση των καθηκόντων
τους να θέτει εµπόδια στην αυτοδιοικητική τους αποστολή, ακριβώς λόγω της
έκτασης των αρµοδιοτήτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
βαθµού και της δυνατότητας εσωτερικής οιονεί «αποκέντρωσης» των
αρµοδιοτήτων της σ’ άλλα αιρετά όργανα των ως άνω οργανισµών.
α5) Του άρθρου 58, ως προς τον έλεγχο των βουλευτικών εκλογών και την εκδίκαση
των διαφορών σχετικά µε το κύρος τους. Η αναθεώρηση του άρθρου τούτου
καθίσταται αναγκαία ενόψει της, κατά τα κατωτέρω εκτιθέµενα, πρότασής µας για
την σύσταση Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου και την συνακόλουθη αναθεώρηση του
άρθρου 100. Και τούτο διότι, σύµφωνα µε την πρότασή µας αυτή,
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αναδιατάσσονται και οι αρµοδιότητες και η δικαιοδοσία του σήµερα
λειτουργούντος Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου, ύστερα από την συνταγµατική
µετεξέλιξή του.
β) Κατά δεύτερο λόγο των εξής άρθρων, τα οποία αφορούν τα καθήκοντα και
δικαιώµατα των Βουλευτών, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία της Βουλής
κατά την άσκηση των νοµοθετικών της αρµοδιοτήτων και του κοινοβουλευτικού
ελέγχου:
β1) Του άρθρου 62, το οποίο καθιερώνει τον θεσµό της βουλευτικής ασυλίας. Η
διάταξη αυτή συνδέεται στενά µε την διάταξη του άρθρου 61, η οποία θεσπίζει το
ανεύθυνο των Βουλευτών για γνώµη ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των
βουλευτικών τους καθηκόντων. Οι δύο αυτές διατάξεις δηµιουργούν ένα πλέγµα
προστασίας του Βουλευτή, ώστε ν’ ασκεί ελεύθερα κι ανεµπόδιστα το
λειτούργηµά του, ανεπηρέαστος από καταχρηστικές απειλές και διώξεις, οι οποίες
συχνά υποκρύπτουν πολιτικά κίνητρα ή γίνονται αβασάνιστα ή είναι προφανώς
αστήρικτες. Ενώ, όµως, η διάταξη του άρθρου 61 είναι πλήρως δικαιολογηµένη,
καθώς είναι συνυφασµένη µε την άσκηση των καθηκόντων του Βουλευτή, το
άρθρο 62 εισάγει µια προνοµιακή, σε σχέση µε τους λοιπούς πολίτες,
αντιµετώπιση του Βουλευτή, και µάλιστα για αδικήµατα που δεν συνδέονται
ευθέως µε την βουλευτική ιδιότητα. Το γεγονός αυτό διαµορφώνει ένα υπέρµετρα
ευρύ κι αδικαιολόγητα ευνοϊκό καθεστώς ασυλίας για τους Βουλευτές κατά την
διάρκεια της θητείας τους –ακόµη και προκειµένου για αδικήµατα του κοινού
ποινικού δικαίου- η οποία δεν συνάδει µε το κοινό περί δικαίου αίσθηµα ούτε µε
την αρχή της ίσης µεταχείρισης των ουσιωδώς όµοιων περιπτώσεων. Παράλληλα,
απαξιώνει το βουλευτικό αξίωµα στα µάτια των πολιτών, δηµιουργώντας σκιές κι
εντυπώσεις εξυπηρέτησης συντεχνιακών συµφερόντων. Για όλους αυτούς τους
λόγους προτείνουµε την αναθεώρηση του άρθρου 62, προκειµένου να προβλεφθεί
ρητώς ότι η Βουλή µπορεί ν’ αρνηθεί την άρση της βουλευτικής ασυλίας µόνον
εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτή ζητείται για πολιτικούς λόγους, ιδίως δε για λόγους
σχετικούς µε την εν γένει κοινοβουλευτική δράση του Βουλευτή. Ώστε να µην
υποθάλπεται η ατιµωρησία των Βουλευτών ούτε να προσφέρεται η ασυλία ως
ασπίδα για την συλλήβδην αποφυγή της δικαστικής τους δίωξης. Αυτή, άλλωστε,
η αντιµετώπιση επιβάλλεται και στο πλαίσιο σεβασµού του δικαιώµατος της
δικαστικής προστασίας, το οποίο κατοχυρώνεται τόσο στην πρώτη παράγραφο
του άρθρου 20 του Συντάγµατος, όσο και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Το γεγονός, δηλαδή, ότι ο πολίτης που θεωρεί
ότι θίγεται από την συµπεριφορά ενός Βουλευτή και ζητά δικαστική προστασία
προσκρούει στην άρνηση της Βουλής να χορηγήσει την σχετική άδεια,
προσβάλλει τον πυρήνα του δικαιώµατός του γι’ αποτελεσµατική δικαστική
προστασία. Επισηµαίνεται και η σχετική νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, το οποίο, σε παρόµοια περίπτωση, έχει καταδικάσει
κράτη-µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, µεταξύ των οποίων δυστυχώς και την
Ελλάδα. Μια πιο ριζοσπαστική –και, µάλλον, περισσότερο σύµφωνη µε το
πνεύµα των αρχών που προεκτέθηκαν ως προς το βουλευτικό αξίωµααναθεωρητική παρέµβαση στο άρθρο 62 είναι εκείνη, κατά την οποίαν η Βουλή
επιλαµβάνεται του θέµατος της άρσης ή µη της ασυλίας Βουλευτή µόνον εφόσον
εκείνος το ζητήσει –µε σχετική αίτηση στη Βουλή για χορήγηση ασυλίας- µέσα σε
συγκεκριµένη προθεσµία. Ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση η δίωξη του Βουλευτή
εξελίσσεται χωρίς καµία, απολύτως, παρέµβαση της Βουλής. ∆ιευκρινίζεται ότι η
πρότασή µας προκρίνει αυτήν ακριβώς την µορφή αναθεώρησης του άρθρου 62.
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β2) Του άρθρου 63, το οποίο σχετίζεται µε τα εν γένει προνόµια που συνοδεύουν τον
Βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Με βάση τα όσα εκτέθηκαν
στην πρότασή µας για την αναθεώρηση του προηγούµενου άρθρου 62,
προτείνουµε και την αναθεώρηση του άρθρου 63, προκειµένου τα ως άνω
προνόµια να περιορισθούν στο ελάχιστο. Και συγκεκριµένα στο επίπεδο εκείνο
το οποίο, υπό τις παρούσες συνθήκες που προσδιορίζουν και το κατώτατο όριο
αξιοπρεπούς διαβίωσης του Βουλευτή, επιτρέπει σ’ αυτόν να επιτελέσει τα
καθήκοντά του σύµφωνα µε την αποστολή του. Έτσι ώστε να θωρακισθεί, κατά
το δυνατόν, η σχέση εµπιστοσύνης του Βουλευτή µε το κοινωνικό σύνολο, στο
οποίο οφείλει την εκλογή του.
γ) Κατά τρίτο λόγο των εξής άρθρων, τα οποία αφορούν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο
και την, lato sensu, άσκηση της νοµοθετικής λειτουργίας της Βουλής και της
αντίστοιχης νοµοπαραγωγικής της δραστηριότητας:
γ1) Των άρθρων 68 παρ. 2 και 3 και 70 παρ. 6, τα οποία αφορούν τον εκ µέρους της
Βουλής ασκούµενο κοινοβουλευτικό έλεγχο, ιδίως επί της Εκτελεστικής
Εξουσίας. Ειδικότερα, προτείνουµε την αναθεώρηση των άρθρων αυτών έτσι
ώστε, αντιστοίχως, από τη µια πλευρά να διευκολυνθεί, στο µέτρο του
κοινοβουλευτικώς εφικτού, η σύσταση εξεταστικών επιτροπών. Πλην όµως µε τις
εγγυήσεις εκείνες που διασφαλίζουν την κατά τρόπο αξιόπιστο κι αποτελεσµατικό
εξέλιξη της λειτουργία τους και τελική σύνταξη των πορισµάτων τους. Και, από
την άλλη πλευρά, να θεσπισθούν τ’ αναγκαία εχέγγυα ώστε η Κυβέρνηση να
συµµορφώνεται ουσιαστικώς στον εκ µέρους των Βουλευτών ασκούµενο
κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ιδίως µέσω της πρόβλεψης των αναγκαίων κυρώσεων,
σε περίπτωση µη έγκαιρης ανταπόκρισης των µελών της στα επιµέρους µέσα, τα
οποία επιλέγουν κάθε φορά οι Βουλευτές κατά τον Κανονισµό της Βουλής.
γ2) Του άρθρου 73 παρ. 3 και 4, το οποίο αφορά τις προτάσεις νόµων. ∆ηλαδή τη
νοµοθετική εκείνη πρωτοβουλία που δεν προέρχεται από την Εκτελεστική
Εξουσία, αλλ’ αµιγώς από την Βουλή. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουµε την
αναθεώρηση των ως άνω διατάξεων, ιδίως ως προς τον δραστικό περιορισµό και
την συνακόλουθη συγκεκριµενοποίηση της έννοιας του βάρους του ∆ηµοσίου,
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων δηµόσιου
δικαίου, καθώς και της ελάττωσης εσόδων ή της περιουσίας τους. Και τούτο διότι
οι ως άνω περιορισµοί αναφορικά µε της άσκηση της νοµοθετικής πρωτοβουλίας
της Βουλής έχουν, όπως κατέδειξε η ως τώρα νοµοθετική εµπειρία, λειτουργήσει
κατά τρόπον άκρως περιοριστικό του αντίστοιχου δικαιώµατος των Βουλευτών.
Σε σηµείο µάλιστα ώστε η νοµοθετική πρωτοβουλία της Βουλής να έχει καταστεί
από περιθωριακή ως κυριολεκτικώς αµελητέα, όπως προκύπτει από τον αριθµό
των προτάσεων νόµων οι οποίες έχουν καταλήξει στην τελική ψήφιση
αντίστοιχων νοµοθετηµάτων. Προς την ίδια κατεύθυνση προτείνουµε και την
αναθεώρηση του άρθρου 74 παρ. 6, ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση των
προτάσεων νόµων από την Βουλή, µέσω της ταχύτερης εγγραφής τους στην
ηµερήσια διάταξη. Τέλος, και συνακόλουθα, προτείνουµε και την αναθεώρηση
του άρθρου 75, κυρίως προκειµένου να προσδιορισθεί ακριβέστερα η
αρµοδιότητα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ως προς τις προτάσεις
νόµων.
γ3) Του άρθρου 74 παρ. 1, το οποίο αφορά, µεταξύ άλλων, και τα συνοδευτικά
στοιχεία των νοµοσχεδίων και των προτάσεων νόµου. Και τούτο για να
προβλεφθεί ρητώς στο Σύνταγµα η υποχρέωση έκδοσης σχετικού εκτελεστικού
νόµου, ο οποίος θα καθορίζει αναλυτικώς τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό
τις οποίες αφενός πρέπει να καταρτίζεται κάθε σχέδιο και πρόταση νόµου,
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προκειµένου να εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή. Και, αφετέρου, πρέπει ο
µετέπειτα νόµος να παρακολουθείται ως προς την εφαρµογή του, σε ό,τι αφορά
την επίτευξη των στόχων ψήφισής του.
γ4) Του άρθρου 74 παρ. 2, µε την ρητή κατοχύρωση της αρχής ότι κατά την
συζήτηση σχεδίου νόµου ή πρότασης νόµου στην οικεία, κατά τον Κανονισµό της
Βουλής, κοινοβουλευτική επιτροπή είναι υποχρεωτική η ακρόαση των αρµόδιων
κατά την κρίση της κοινωνικών φορέων, και δη των πιο αντιπροσωπευτικών εξ
αυτών.
γ5) Του άρθρου 74 παρ. 3. Ειδικότερα προτείνουµε να καταργηθεί η παράγραφος
αυτή και ν’ αναριθµηθούν αναλόγως –ως παρ. 3, 4 και 5- οι επόµενες παράγραφοι.
Και τούτο διότι η παράγραφος 3 του άρθρου 74 έρχεται σε προφανή αντίθεση
προς τις αναθεωρηµένες πλέον διατάξεις της παρ. 5, εδ. ε΄ του άρθρου αυτού και,
προφανώς εκ παραδροµής, δεν καταργήθηκε κατά την οικεία αναθεώρηση.
γ6) Του άρθρου 78, µε την προσθήκη νέων παραγράφων 6 και 7. Οι ρυθµίσεις των
νέων αυτών παραγράφων θα προβλέπουν: Κατά την παρ. 6, ότι µεγάλες και
κρίσιµες για την εθνική οικονοµία ιδιωτικές επενδύσεις, των οποίων τα
χαρακτηριστικά καθορίζονται επακριβώς µε ειδικό εκτελεστικό νόµο, θα µπορούν
να υπάγονται σε σταθερό φορολογικό καθεστώς. Π.χ. σε καθεστώς που δεν
υπόκειται σ’ αλλαγή τουλάχιστον για µια δεκαετία. Και κατά την παρ. 7, ότι
εγγυήσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τρίτους παρέχονται µόνον µε ειδικό
τυπικό νόµο. Η ως άνω πρόβλεψη κρίνεται επιβεβληµένη αφενός για λόγους
διαφάνειας. Και, αφετέρου, για λόγους πληρέστερης δηµοσιονοµικής συνέπειας
κι ανάλογης προστασίας του οικείου δηµοσιονοµικού δηµόσιου συµφέροντος.
γ7) Του άρθρου 79, µε την προσθήκη νέας παραγράφου 9. Οι ρυθµίσεις της νέας
αυτής παραγράφου θα προβλέπουν ρητώς την υποχρέωση κατάθεσης ετήσιου
αναλυτικού και τεκµηριωµένου απολογισµού εκ µέρους όλων εκείνων των
φορέων, οι οποίοι χρηµατοδοτούνται, αµέσως ή εµµέσως, από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Και τούτο για να καταστεί εφικτός και ουσιαστικός ο αντίστοιχος
έλεγχος του τρόπου διαχείρισης του δηµόσιου χρήµατος από την πλευρά των ως
άνω φορέων.
9.
Άρθρα 37 παρ. 1, 2 και 4, 81 παρ. 1, 3 και 4, και 86 του Συντάγµατος
Η κατά την αναθεώρηση του Συντάγµατος του 1986 «επικυριαρχία» της Εκτελεστικής
Εξουσίας –συγκεκριµένα δε του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης- κατά την
λειτουργία του Πολιτεύµατος, η οποία εντάθηκε στο πλαίσιο της βαθειάς οικονοµικής
και κοινωνικής κρίσης που βίωσε και βιώνει ο Ελληνικός Λαός, αναδεικνύει,
αυτονοήτως, την ανάγκη αναθεώρησης συγκεκριµένων διατάξεων ως προς την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης. Και τούτο, προκειµένου να περιορισθούν
τα, όποια, προνόµιά της στ’ απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση της κατά το
Σύνταγµα αποστολής της. Έτσι ώστε αφενός να λειτουργούν αποτελεσµατικώς τα
έναντι αυτής θεσµικά αντίβαρα των δύο άλλων εξουσιών, ήτοι της Νοµοθετικής και της
∆ικαστικής. Και, αφετέρου, η Κυβέρνηση, ως θεσµικός και πολιτικός πυρήνας της
Εκτελεστικής Εξουσίας, ν’ ανακτήσει την απαραίτητη νοµιµοποίηση και, συνακόλουθα,
εµπιστοσύνη έναντι του κοινωνικού συνόλου. Υπό το φως των ως άνω διαπιστώσεων κι
αντίστοιχων θεσµικών και πολιτικών αρχών προτείνουµε την αναθεώρηση των
ακόλουθων άρθρων του Συντάγµατος, που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της
Κυβέρνησης καθώς και την ποινική ευθύνη των µελών της και των Υφυπουργών:
α) Κατά πρώτο λόγο των εξής άρθρων, τα οποία αφορούν την συγκρότηση, σύνθεση και
λειτουργία της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των κατά το Σύνταγµα αρµοδιοτήτων
της:
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α1) Του άρθρου 37 παρ. 1, 2 και 4, σε συνδυασµό µε το άρθρο 81 παρ. 1,
προκειµένου να καθιερωθεί ανώτατο όριο θητειών για τον Πρωθυπουργό.
Ειδικότερα, η σύγχρονη εποχή και οι συνακόλουθες ιδιοµορφίες της εξέλιξης της
κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής πραγµατικότητας καθιστούν αναγκαία την
ανανέωση του πολιτικού προσωπικού. Αντιστοίχως, δεν συµβαδίζουν µε
φαινόµενα παγίωσης ηγεσιών, ιδίως στην κορυφή της Εκτελεστικής Εξουσίας,
όπως άλλωστε έχει καταδείξει και η επιλογή του συντακτικού νοµοθέτη για τον
θεσµό του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, ως προς τον οποίο το άρθρο 30 παρ. 5
ορίζει πως «επανεκλογή του ίδιου προσώπου επιτρέπεται µια φορά µόνο». Για
τους λόγους αυτούς προτείνουµε την αναθεώρηση του άρθρου 37 παρ. 1, 2 και 4,
προκειµένου να καθιερωθεί ο κανόνας ότι δεν µπορεί να διορισθεί Πρωθυπουργός
εκείνος ο οποίος έχει συµπληρώσει οκτώ, συνολικώς, πραγµατικά χρόνια
πρωθυπουργίας. ∆ηλαδή το διπλάσιο της συνταγµατικώς οριζόµενης
κοινοβουλευτικής περιόδου.
α2) Του άρθρου 81 παρ. 1, προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ρυθµίσεων, µέσω
των οποίων µπορεί να ενισχύεται η σταθερότητα της δοµής του κυβερνητικού
σχήµατος, πέρα κι έξω από την εναλλαγή των Κυβερνήσεων. Ειδικότερα, οι
ρυθµίσεις αυτές θα προβλέπουν ότι, µε σχετικό εκτελεστικό νόµο, ο οποίος
µάλιστα πρέπει να θεσπίζεται κι επέκεινα ν’ αλλάζει µόνο µ’ αυξηµένη
πλειοψηφία –π.χ. µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων του όλου αριθµού των
Βουλευτών- είναι δυνατόν αφενός να θεσµοθετείται συγκεκριµένο κυβερνητικό
σχήµα κι ανάλογο κυβερνητικό οργανόγραµµα. Και, αφετέρου, να ιδρύονται
µέχρι δύο θέσεις επί θητεία υπηρεσιακών Υφυπουργών, Εξωτερικών και επί του
Προϋπολογισµού αντιστοίχως.
Η διάρκεια αυτή πρέπει να υπερβαίνει
οπωσδήποτε την διάρκεια της τετραετούς κοινοβουλευτικής περιόδου. Έτσι π.χ.
θα µπορούσε να ορισθεί ως πενταετής. Ενώ η επιλογή των προσώπων που
καταλαµβάνουν τέτοιες θέσεις επί θητεία Υπηρεσιακών Υφυπουργών θα γίνεται
από την Βουλή, µε αυξηµένη πλειοψηφία. Π.χ. επίσης µε πλειοψηφία των τριών
πέµπτων του όλου αριθµού των Βουλευτών.
α3) Του άρθρου 81 παρ. 3 και 4, προκειµένου να καθιερωθεί µια µορφή
ασυµβιβάστου µεταξύ µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού και Βουλευτή, µε
την αυτονόητη βεβαίως εξαίρεση του Πρωθυπουργού και του ή των τυχόν
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης. Συγκεκριµένα, η εν γένει πολιτική και ιδίως η
κοινοβουλευτική εµπειρία έχει καταδείξει ότι το µέλος της Κυβέρνησης ή ο
Υφυπουργός που είναι και Βουλευτής αφιερώνει, κατ’ ανάγκην, σηµαντικό µέρος
του κυβερνητικού του χρόνου προκειµένου να είναι συνεπής και προς τα
βουλευτικά του καθήκοντα έναντι των εκλογέων του. Εξ ου και οι πολλαπλοί
αντίστοιχοι περισπασµοί ή και τ’ αναπόφευκτα πολιτικά διλήµµατα, ενόψει λήψης
σηµαντικών αποφάσεων µ’ ανάλογο πολιτικό κόστος. Αυτός είναι ο λόγος, για τον
οποίο προτείνουµε να καθιερωθεί συνταγµατικώς, στο πλαίσιο του άρθρου 81
παρ. 3 και 4 –και σε συνδυασµό, όπως ήδη επισηµάνθηκε, µε την αναθεώρηση
των άρθρων 53 παρ. 1 και 2 και 60 παρ. 2- η αρχή του ασυµβιβάστου του
αξιώµατος του Βουλευτή µ’ εκείνο του µέλους της Κυβέρνησης ή του
Υφυπουργού. Το ασυµβίβαστο τούτο θα µπορούσε να λάβει τις εξής δύο µορφές:
Πρώτον –και πιο ορθολογικό κοινοβουλευτικώς- να συνεπάγεται και απαγόρευση
ανάκτησης της ιδιότητας του Βουλευτή, µετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
αποµάκρυνσή του από κυβερνητικό σχήµα, ως το τέλος της βουλευτικής
περιόδου. Ή, δεύτερον, να επιτρέπεται η ανάκτηση της ιδιότητας του Βουλευτή,
και πάλι µετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποµάκρυνσή του από το κυβερνητικό
σχήµα και ως το τέλος της βουλευτικής περιόδου, µ’ αντίστοιχη όµως απώλεια της
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ιδιότητας του Βουλευτή από την πλευρά του αναπληρωµατικού εκείνου, ο οποίος
ενδιαµέσως είχε ασκήσει βουλευτικά καθήκοντα.
β) Κατά δεύτερο λόγο του άρθρου 86, το οποίο αφορά το καθεστώς της ιδιάζουσας
ποινικής ευθύνης των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, µε βάση το
ακόλουθο σκεπτικό:
β1) Είναι βεβαίως γεγονός ότι οι ρυθµίσεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος, όπως
διαµορφώθηκαν κατά την αναθεώρηση του Συντάγµατος του 2001, συνιστούσαν
σηµαντική πρόοδο σε σχέση µε το προγενέστερο αντίστοιχο καθεστώς. Και
µάλιστα τόσον ως προς την διάρκεια της εκεί προβλεπόµενης αποσβεστικής
προθεσµίας όσον και ως προς τις αµιγώς δικαστικές εγγυήσεις της διαδικασίας
παραποµπής µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού (π.χ. σύνθεση του
∆ικαστικού Συµβουλίου και του Ειδικού ∆ικαστηρίου). Όµως, η έκτοτε εξέλιξη
της πολιτικής µας ζωής -ιδίως δε τα πρωτόγνωρα φαινόµενα διαφθοράς πολιτικών
προσώπων που άσκησαν κυβερνητικά καθήκοντα- η ραγδαία επιδείνωση της
κοινωνικής και οικονοµικής πραγµατικότητας και οι δικαιολογηµένες απαιτήσεις
του κοινωνικού συνόλου γι’ αυξηµένη διαφάνεια κυρίως ως προς την διαχείριση
του δηµόσιου χρήµατος, δεν επιτρέπουν την διατήρηση ενός καθεστώτος ποινικής
ευθύνης, το οποίο επιφυλάσσει στο µέλος της Κυβέρνησης ή στον Υφυπουργό
ένα, ιδιαίτερα µάλιστα, προνοµιακό καθεστώς. Όλως αντιθέτως, επιβάλλουν την
ριζική του αναµόρφωση.
β2) Με βάση τις ως άνω διαπιστώσεις προτείνουµε την αναθεώρηση του συνόλου
του άρθρου 86, πάνω στους εξής άξονες:
- Πρώτον, αυστηρή οριοθέτηση -κι ανάλογος δραστικός περιορισµός- των
ποινικών αδικηµάτων των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών που
θεωρείται ότι τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Έτσι ώστε σ’
αυτά να µην περιλαµβάνονται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τα ποινικά αδικήµατα
που τελέσθηκαν απλώς επ’ ευκαιρία άσκησης των καθηκόντων αυτών.
- ∆εύτερον, ολοκληρωτική κατάργηση του θεσµού της αποσβεστικής προθεσµίας.
µε ρητή πρόβλεψη ότι ως προς τα ποινικά αδικήµατα τα οποία τέλεσαν, κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, τα µέλη της Κυβέρνησης και οι
Υφυπουργοί υπόκεινται στους κοινούς περί παραγραφής κανόνες, που
εφαρµόζονται έναντι όλων κατά τις ισχύουσες κάθε φορά ποινικές διατάξεις.
- Τρίτον, πλήρης αποσύνδεση της διαδικασίας δίωξης των µελών της Κυβέρνησης
και των Υφυπουργών για τα προαναφερόµενα αδικήµατα από οποιαδήποτε
παρέµβαση της Βουλής. Έτσι ώστε η ∆ικαστική Εξουσία ν’ ασκεί την δίωξη
αυτή ανεµπόδιστη κι ανεπηρέαστη, χωρίς κοινοβουλευτικά προσκόµµατα,
ξένα προς την ιδιοσυστασία της συνταγµατικώς κατοχυρωµένης ανεξαρτησίας
της.
- Τέταρτον, διατήρηση, τουλάχιστον κατά βάση, του ισχύοντος σήµερα
συστήµατος του ∆ικαστικού Συµβουλίου και του Ειδικού ∆ικαστηρίου, ως
προς την τελική εκδίκαση των κατά περίπτωση υποθέσεων που αφορούν –
όπως είναι αυτονόητο, αφού για όλα τα λοιπά εγκλήµατα θα ισχύει η κοινή
ποινική νοµοθεσία- ποινικά αδικήµατα των µελών της Κυβέρνησης και των
Υφυπουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Και τούτο διότι, λόγω
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της φύσης των ποινικών αδικηµάτων των µελών της Κυβέρνησης και των
Υφυπουργών και της επιρροής τους στην δηµόσια ζωή, παρίσταται αναγκαία η
κατά το δυνατόν ταχύτερη περαίωση των υποθέσεων τούτων, χωρίς βεβαίως
οποιαδήποτε έκπτωση ως προς το βάθος της αντίστοιχης ποινικής έρευνας.
Άλλωστε και µόνον το γεγονός ότι, όπως ήδη διευκρινίσθηκε, καταργείται η
αποσβεστική προθεσµία και ισχύει εν προκειµένω η παραγραφή κατά τις
κοινές ποινικές διατάξεις, διασφαλίζει την άνεση χρόνου για την ενδελεχή
δικαστική διερεύνηση των κατά τ’ ανωτέρω ποινικών αδικηµάτων.
Άρθρα 87 παρ. 3, 88 παρ. 2, εδ. γ΄, δ΄και ε΄, 90 παρ. 5, 95, προσθήκη
παραγράφου, 96 παρ. 5, εδ. α΄, 98 παρ. 1, εδ. β΄, και 100 του Συντάγµατος.
Η αποτελεσµατική λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών και η συνακόλουθη
αποτελεσµατική άσκηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων προϋποθέτουν, ιδίως σε
κρίσιµες από κοινωνική και οικονοµική άποψη περιόδους όπως η σηµερινή, την
θωράκιση της ∆ικαστικής Εξουσίας τουλάχιστον προς δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη
αφορά την πιο σηµαντική εγγύηση εκπλήρωσης της αποστολής της, ήτοι την
ανεξαρτησία των δικαστών, λειτουργική και προσωπική. Και η δεύτερη αφορά τον
εφοδιασµό των δικαστηρίων –κυρίως δε των ανώτατων-µε τις ανάλογες δοµές και
δικονοµικές ρυθµίσεις, προκειµένου ν’ ασκούν την δικαιοδοσία τους σύµφωνα µε την
κατά το Σύνταγµα αποστολή τους. Με βάση τους πρωταρχικούς αυτούς θεσµικούς
άξονες προτείνουµε την αναθεώρηση:
α) Του άρθρου 87 παρ. 3, που σχετίζεται µε την επιθεώρηση των τακτικών δικαστών.
Και τούτο για να προσδιορισθούν µ’ ευκρινέστερο τρόπο το περιεχόµενο και τα
κριτήρια της επιθεώρησης αυτής και η ανάλογη αξιολόγηση των δικαστικών
λειτουργών, πάντοτε µε γνώµονα την θωράκιση της ανεξαρτησίας τους.
β) Του άρθρου 88 παρ. 2, εδ. γ΄, δ΄και ε΄. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα εδάφια γ', δ' και ε'
της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγµατος: «Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 94, 95
και 98, διαφορές σχετικά µε τις κάθε είδους αποδοχές και τις συντάξεις των
δικαστικών λειτουργών και εφόσον η επίλυση των σχετικών νοµικών ζητηµάτων
µπορεί να επηρεάσει τη µισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάσταση
ευρύτερου κύκλου προσώπων, εκδικάζονται από το ειδικό δικαστήριο του άρθρου
99. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις αυτές συγκροτείται µε τη συµµετοχή ενός
επιπλέον τακτικού καθηγητή και ενός επιπλέον δικηγόρου, όπως νόµος ορίζει. Νόµος
ορίζει τα σχετικά µε τη συνέχιση τυχόν εκκρεµών δικών». ∆εδοµένου όµως ότι η
πρότασή µας κατατείνει στην ίδρυση Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου, το οποίο θα έχει
γενική αρµοδιότητα ως προς τον έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων και της
συµφωνίας τους προς διεθνείς συµβάσεις, όπως αναλύεται κατωτέρω, κρίνεται
σκόπιµο να του ανατεθεί, µ’ απευθείας προσφυγή, και η επίλυση των ως άνω
διαφορών των δικαστικών λειτουργών. Κι αυτό, γιατί οι προµνηµονευόµενες
διαφορές θεµελιώνονται, κατά βάση, στον αντισυνταγµατικό χαρακτήρα δυσµενών
για τους δικαστικούς λειτουργούς µισθολογικού χαρακτήρα νοµοθετικών ρυθµίσεων,
στο πλαίσιο της επεκτατικής, αναλογικής, εφαρµογής της αρχής της ισότητας κατά
το άρθρο 4 παρ. 1, 2 και 5 του Συντάγµατος.
γ) Του άρθρου 90 παρ. 5, οι διατάξεις του οποίου προβλέπουν ότι: «Οι προαγωγές στις
θέσεις του προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται µε προεδρικό διάταγµα
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, µε επιλογή µεταξύ
των µελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόµος ορίζει». Οι
διατάξεις αυτές όµως παρέχουν ευρύτατη διακριτική ευχέρεια στην εκάστοτε
Κυβέρνηση ως προς την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων
10.
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του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κ.λπ. Μ΄ αποτέλεσµα να δηµιουργούνται εύλογες υπόνοιες ως προς την ύπαρξη
σχέσεων εξάρτησης µεταξύ της Εκτελεστικής Εξουσίας και των µελών των
Ανώτατων ∆ικαστηρίων. Η, sui generis, διασταύρωση των εξουσιών αυτών
εκδηλώνεται, συνήθως, µε την παραβίαση της επετηρίδας των δικαστών χωρίς,
ωστόσο, τούτο να σηµαίνει ότι η αρχαιότητα µπορεί ν’ αποτελέσει και το
αποκλειστικό κριτήριο προαγωγής στις ως άνω θέσεις. Προς αποφυγήν όλων των
ανωτέρω φαινοµένων κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη συγκεκριµένων και
αντικειµενικών κριτηρίων, τα οποία αφενός θέτουν φραγµό στις τυχόν παρεµβατικές
τάσεις της Εκτελεστικής Εξουσίας, δια του εκάστοτε Υπουργικού Συµβουλίου. Και,
αφετέρου, ενισχύουν το καθεστώς των εγγυήσεων της λειτουργικής και προσωπικής
ανεξαρτησίας των ανώτατων δικαστικών λειτουργών. Με τον τρόπο αυτόν θα
τερµατισθεί και η παραδοσιακή και στείρα αντιπαράθεση των Πολιτικών Κοµµάτων
µ’ αφορµή την επιλογή της ηγεσίας της ∆ικαιοσύνης. Αντιπαράθεση, η οποία
προσβάλλει τις βάσεις του Κράτους ∆ικαίου και την ίδια την ποιότητα της
∆ηµοκρατίας µας και υποσκάπτει την εµπιστοσύνη των πολιτών στο σύστηµα
παροχής της δικαστικής προστασίας. Για όλους αυτούς τους λόγους:
γ1) Προτείνουµε την θεσµοθέτηση της επιλογής του Προέδρου µόνο µεταξύ των
Αντιπροέδρων του οικείου ∆ικαστηρίου. Εξάλλου, και η επιλογή των
Αντιπροέδρων θα πρέπει να γίνεται µόνο µεταξύ των δέκα (10) αρχαιότερων
δικαστών του οικείου δικαστηρίου, αν πρόκειται για επιλογή µέχρι τριών, ή από
αριθµό δικαστών - από τους αρχαιότερους πάντοτε - τριπλάσιο του αριθµού των
κενούµενων θέσεων, αν πρόκειται για περισσότερους των τριών. Μ’ αυτόν τον
τρόπο καθιερώνεται πιο δίκαιο κι αξιοκρατικό σύστηµα ανάδειξης της ηγεσίας
των Ανώτατων ∆ικαστηρίων, το οποίο παρέχει µεν την αυστηρώς αναγκαία
διακριτική ευχέρεια στην Εκτελεστική Εξουσία, θέτοντας όµως παράλληλα
αποτελεσµατικούς περιορισµούς στην όποια διάθεση υπέρβασης από την πλευρά
της, ιδίως µέσω παράκαµψης της επετηρίδας. Και θωρακίζοντας, έτσι, περαιτέρω
το αυτοδιοίκητο της ∆ικαιοσύνης.
γ2) Επιπλέον, στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 90 ορίζεται
ότι «η θητεία του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και
των Γενικών Επιτρόπων των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τεσσάρων ετών ακόµη και αν ο
δικαστικός λειτουργός που κατέχει τη θέση δεν καταλαµβάνεται από το όριο
ηλικίας». Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να τίθεται φραγµός σε τυχόν
προσπάθεια της εκάστοτε Κυβέρνησης να εδραιώσει τις επιλογές της στην ηγεσία
της ∆ικαστικής Εξουσίας για µακρό χρονικό διάστηµα. Στο πλαίσιο τούτο
προτείνουµε να υπάρξει, για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, παρόµοια
συνταγµατική πρόβλεψη και για τους Αντιπροέδρους των Ανώτατων
∆ικαστηρίων, προκειµένου να διασφαλισθεί περαιτέρω η απαλλαγή της
∆ικαστικής Εξουσίας από τον εναγκαλισµό της Εκτελεστικής. Προτείνουµε,
δηλαδή, την καθιέρωση θητείας και για τους Αντιπροέδρους, η οποία να µην
υπερβαίνει την εξαετία. Η διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε την αµέσως
προηγουµένως προτεινόµενη τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
5 του άρθρου 90, αναφορικά µε τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των Ανώτατων
∆ικαστηρίων, συµβάλλει, από την πλευρά της, αποφασιστικώς στην θωράκιση της
λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών έναντι
των οργάνων της Εκτελεστικής Εξουσίας, καθιστώντας άνευ αντικειµένου τις
αδικαιολόγητες παρακάµψεις της επετηρίδας.
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δ) Του άρθρου 95, µε την προσθήκη παραγράφου, η οποία δικαιολογείται µε βάση την
εξής σειρά συλλογισµών: Η παρατηρούµενη συνεχής αύξηση του αριθµού των
υποθέσεων του Συµβουλίου Επικρατείας, στο πλαίσιο των διαφορών που συνδέονται
µε τις «δηµόσιες συµβάσεις» (απονοµή προσωρινής δικαστικής προστασίας,
εκδίκαση των αιτήσεων ακύρωσης κατά πράξεων που προηγούνται της κατάρτισης
των συµβάσεων και των αιτήσεων αναίρεσης κατά των αποφάσεων των διοικητικών
εφετείων, που σχετίζονται µε την εκτέλεση των συµβάσεων αυτών) και η εξαιτίας
αυτού του λόγου υπερβολική καθυστέρηση της εκδίκασής τους, σε συνδυασµό µε
την ανάγκη εξασφάλισης της ενότητας της νοµολογίας για λόγους ασφάλειας
δικαίου, καθιστά απαραίτητη την πρόβλεψη - µε την προσθήκη σχετικής διάταξης
στο άρθρο 95 του Συντάγµατος - σύστασης ειδικού Τµήµατος, µ’ αποκλειστικό
αντικείµενο την εκδίκαση των σχετικών διαφορών. Η ως άνω παράγραφος µπορεί να
πάρει τον αρ. 3, µ’ αντίστοιχη αναρίθµηση των επόµενων, ως παραγράφων 4, 5 και 6.
ε) Του άρθρου 96 παρ. 5, εδ. α΄, αναφορικά µε τα στρατοδικεία, ναυτοδικεία και
αεροδικεία. Και τούτο, προκειµένου να διευκρινισθεί ότι στα υπηρετούντα σ’ αυτά
µέλη του δικαστικού σώµατος των Ενόπλων ∆υνάµεων, που ούτως ή άλλως
περιβάλλονται µε τις εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας του
άρθρου 87 παρ. 1 του Συντάγµατος, εφαρµόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του
άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος, ως προς τις αποδοχές των δικαστικών
λειτουργών.
στ) Του άρθρου 98 παρ. 1, εδ. β΄, ως προς τον έλεγχο συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής
αξίας. Ειδικότερα, η κείµενη νοµοθεσία καθορίζει το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την
προσωρινή δικαστική προστασία (ασφαλιστικά µέτρα) στις περιπτώσεις όπου
ανακύπτουν διαφορές κατά την διαδικασία, η οποία προηγείται της σύναψης
συµβάσεων δηµόσιων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. Εφόσον οι συµβάσεις
αυτές είναι δηµόσιες, διότι αντισυµβαλλόµενος είναι το ∆ηµόσιο ή άλλος φορέας
που εξοµοιώνεται µ’ αυτό, η εκδίκαση των ως άνω ασφαλιστικών µέτρων υπάγεται
στην δικαιοδοσία του Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είναι αρµόδιο να
εκδικάζει και τις σχετικές αιτήσεις ακύρωσης κατά των διοικητικών πράξεων που
µεσολαβούν ως την σύναψη της οικείας σύµβασης. Κατά την αναθεώρηση του
Συντάγµατος του 2001, προστέθηκε στο άρθρο 98, όπου ρυθµίζονται οι
αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ειδική διάταξη, σύµφωνα µε την οποία στις
αρµοδιότητές του ανήκει και: «Ο έλεγχος συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας
στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο που
εξοµοιώνεται µε το ∆ηµόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόµος ορίζει». ∆ηλαδή
πρόκειται για τις ίδιες συµβάσεις που, προσυµβατικώς, ελέγχονται από το Συµβούλιο
της Επικρατείας, όπως προαναφέρθηκε. Εξειδικεύοντας την συνταγµατική αυτή
διάταξη, η εκτελεστική της νοµοθεσία ορίζει ότι υποβάλλεται υποχρεωτικώς στο
Ελεγκτικό Συνέδριο ο φάκελος του διαγωνισµού, πριν από την σύναψη της
σύµβασης, για έλεγχο νοµιµότητας. Το αποτέλεσµα όµως όλων αυτών των θεσµικών
παρεµβάσεων είναι ότι από το έτος 2002 για το ίδιο αντικείµενο, δηλαδή για τον
έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας που προηγείται της κατάρτισης «δηµόσιων
συµβάσεων», προβλέπεται παράλληλη αρµοδιότητα δύο Ανώτατων ∆ικαστηρίων.
Με συνέπεια να δηµιουργείται κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων, να
διαµορφώνεται κλίµα ανασφάλειας δικαίου και, τελικώς, να µην εξυπηρετείται
αποτελεσµατικώς η αρχή της διαφάνειας, για την θωράκιση της οποίας
αναθεωρήθηκε το άρθρο 98 σύµφωνα µε τ’ ανωτέρω. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο,
στο πλαίσιο σχετικού εκτελεστικού νόµου, να οριοθετείται ο έλεγχος των συµβάσεων
που γίνεται από τα δύο Ανώτατα ∆ικαστήρια. Έτσι ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να
εγγυάται την εξασφάλιση του δηµοσιονοµικού δηµόσιου συµφέροντος του Κράτους
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και των δηµόσιων φορέων, όπως άλλωστε είναι και ο θεσµικός του ρόλος.
Περαιτέρω, η αόριστη αναφορά στον προµνηµονευόµενο έλεγχο από Κλιµάκια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν διασφαλίζει επαρκώς ενιαία κριτήρια προσυµβατικού
ελέγχου κι εντός του ∆ικαστηρίου τούτου, τα οποία είναι αναγκαία προκειµένου να
εξασφαλισθεί η αρχή της διαφάνειας και της σταθερότητας, που επιδιώχθηκε στο
πλαίσιο της προηγούµενης αναθεώρησης του ίδιου άρθρου. Για τον λόγο αυτόν
προτείνουµε την, µέσω συµπλήρωσης της διατύπωσης του άρθρου 98 παρ. 1, εδ. β΄,
σύσταση ειδικού Τµήµατος στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Μ’ αποκλειστική αρµοδιότητα
τον έλεγχο των αντίστοιχων συµβάσεων, χωρίς να υπάρχει στάδιο περαιτέρω
ελέγχου, παρά µόνον παραποµπή στην Ολοµέλειά του. Κι αυτό, σε περίπτωση που
ενδεχοµένως κριθεί ότι συντρέχει ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας. Βεβαίως, πάντοτε
σε συνάρτηση µε την οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων του Συνταγµατικού
∆ικαστηρίου κατά τα κατωτέρω εκτιθέµενα. Είναι αυτονόητο ότι έτσι δεν θα θίγεται
η δικαιοδοσία του Συµβουλίου της Επικρατείας, τόσον στο πλαίσιο της προσωρινής
όσον και στο πλαίσιο της οριστικής δικαστικής προστασίας, που κατά το Σύνταγµα
απονέµεται απ’ αυτό.
ζ) Του άρθρου 100.
Συγκεκριµένα, το άρθρο 100 του Συντάγµατος, όπως
τροποποιήθηκε κατά την Αναθεώρηση του 2001, ρυθµίζει την συγκρότηση και τις
αρµοδιότητες του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου. Στις αρµοδιότητες του Α.Ε.∆.
ανήκει και ο έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων, υπό τις προϋποθέσεις που
τάσσει: Πρώτον, η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 100. Σύµφωνα µ’ αυτήν, το
Α.Ε.∆. είναι αρµόδιο ως προς την «άρση της αµφισβήτησης για την ουσιαστική
αντισυνταγµατικότητα ή την έννοια διατάξεων τυπικού νόµου, αν εκδόθηκαν γι'
αυτές αντίθετες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, ή
του Ελεγκτικού Συνεδρίου». Και, δεύτερον, η αναθεωρηµένη παρ. 5 του ίδιου
άρθρου, η οποία ορίζει ότι «όταν τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου, ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει διάταξη τυπικού νόµου
αντισυνταγµατική, παραπέµπει υποχρεωτικά το ζήτηµα στην οικεία ολοµέλεια, εκτός
αν αυτό έχει κριθεί µε προηγούµενη απόφαση της ολοµέλειας ή του Ανώτατου
Ειδικού ∆ικαστηρίου 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 Συµβούλιο της Επικρατείας.» Εξάλλου, το Σύνταγµα αναφέρεται σε δύο,
ακόµη, περιπτώσεις στον έλεγχο της συνταγµατικότητας του νόµου από τα
δικαστήρια. Πρόκειται, αφενός για την παράγραφο 2 του άρθρου 87, σύµφωνα µε
την οποία: «Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται µόνο
στο Σύνταγµα και στους νόµους και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούνται να
συµµορφώνονται µε διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγµατος».
Και, αφετέρου, για την παράγραφο 4 του άρθρου 93, η οποία προβλέπει ότι: «Τα
δικαστήρια υποχρεούνται να µην εφαρµόζουν νόµο που το περιεχόµενό του είναι
αντίθετο προς το Σύνταγµα». Από τον συνδυασµό των προµνηµονευόµενων
διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι το Σύνταγµα υιοθετεί το σύστηµα του διάχυτου
ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων από τα δικαστήρια. Με την εξαίρεση
ιδίως του άρθρου 100, το οποίο θεσπίζει µιαν ιδιότυπη µορφή συγκεντρωτικού
ελέγχου από το Α.Ε.∆.. Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό όλα τα δικαστήρια, όλων των
βαθµών και δικαιοδοσιών, είναι αρµόδια να εξετάσουν την συνταγµατικότητα του
νόµου, βάσει του οποίου θα εκδικάσουν µιαν υπόθεση. Εφόσον, στο πλαίσιο του
παρεµπίπτοντος ελέγχου συνταγµατικότητας, κριθεί ότι ο νόµος είναι
αντισυνταγµατικός, αυτό έχει ως συνέπεια την µη εφαρµογή του στην συγκεκριµένη
περίπτωση, χωρίς όµως η ως άνω κρίση να επιφέρει και την ακύρωση κι εκβολή του
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από την έννοµη τάξη. Οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο µπορεί, λοιπόν, να τον κρίνει
συνταγµατικό και να τον εφαρµόσει σ’ άλλη υπόθεση, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας
του.
ζ1) Το γεγονός όµως ότι µπορεί να υπάρχουν αντίθετες κρίσεις των δικαστηρίων
σχετικά µε την συνταγµατικότητα ενός νόµου -κατάσταση που δηµιουργεί εύλογη
αβεβαιότητα κι ανασφάλεια δικαίου, τόσον στους πολίτες όσον και στην
∆ιοίκηση- συνιστά, κατά γενική παραδοχή, µειονέκτηµα του συστήµατος του
διάχυτου ελέγχου. Γι' αυτό, άλλωστε, το άρθρο 100 του Συντάγµατος προβλέπει
την αρµοδιότητα του Α.Ε.∆., αναφορικά µε την άρση της αµφισβήτησης ως προς
την ουσιαστική αντισυνταγµατικότητα ή την έννοια διατάξεων τυπικού νόµου, αν
εκδόθηκαν γι' αυτές αντίθετες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επέκεινα, προβληµατισµό
δηµιουργεί και το γεγονός ότι, σύµφωνα µε το σύστηµα του διάχυτου ελέγχου,
ένας νόµος µπορεί να κριθεί αντισυνταγµατικός πολλά χρόνια µετά την έναρξη
ισχύος του, και δη µε αναδροµική δύναµη. Μ’ αποτέλεσµα ν’ ανατρέπονται
διαµορφωµένες καταστάσεις, να διαψεύδεται η δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των
πολιτών αλλά και να δηµιουργούνται διόλου ευκαταφρόνητα προβλήµατα
πρακτικής φύσης, µεταξύ των οποίων και η υπέρµετρη επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισµού, που έχει ως περαιτέρω αποτέλεσµα την ανατροπή του
οικονοµικού προγραµµατισµού της εκάστοτε Κυβέρνησης, µ’ επαχθείς συνέπειες
για τους ίδιους τους πολίτες. Βεβαίως στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί –και να
συνεκτιµηθεί κατά την συζήτηση της πρότασής µας- το γεγονός ότι µε τις
διατάξεις του ν. 3900/2010 –και, κυρίως, µε τις διατάξεις του άρθρου 1 περί
«πρότυπης δίκης»- ο εκ µέρους του Συµβουλίου της Επικρατείας, τουλάχιστον,
έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων ολοκληρώνεται πλέον σε καταφανώς
συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Ανεξαρτήτως τούτου όµως είναι γεγονός ότι η
προβλεπόµενη, στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήµατος, διαδικασία για την
αµετάκλητη κρίση της συνταγµατικότητας ενός νόµου συνδέεται µε την
διεξαγωγή µακροχρόνιων δικαστικών αγώνων σ’ όλους, σχεδόν, τους βαθµούς της
οικείας δικαιοδοσίας -κι αρκετές φορές σε δικαστήρια διαφορετικών
δικαιοδοσιών- έως ότου εκδοθεί η δικαστική απόφαση που αίρει τελικώς την
σχετική αµφισβήτηση. Η παρατεταµένη αυτή ανασφάλεια δικαίου δεν µπορεί να
συνδυασθεί αρµονικώς µε την ταυτόχρονη κατοχύρωση του δικαιώµατος αίτησης
και παροχής δικαστικής προστασίας, οριστικής και προσωρινής, κατ’ άρθρο 20
παρ. 1 του Συντάγµατος. Στο πλαίσιο δε του ανωτέρω προβληµατισµού θα πρέπει
να συνεκτιµηθεί και η µεταβλητή σύνθεση των µελών του Α.Ε.∆., αφού το
ανώτατο αυτό δικαστήριο συγκροτείται, στην πλειοψηφία του, από δικαστές που
καλούνται µόνον κατά περίπτωση, και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, ν’
ασκήσουν τον έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων. Η µεταβλητότητα αυτή
δεν ευνοεί την διαµόρφωση πάγιας νοµολογίας. Προκειµένου, λοιπόν, ν’
αντιµετωπισθούν οι προεκτεθείσες δυσχέρειες εφαρµογής του συστήµατος του
διάχυτου ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων, να επιτευχθεί η ταχεία και
αδιαµφισβήτητη κρίση επί των θεµάτων αντισυνταγµατικότητάς τους καθώς και η
έγκαιρη επίλυση των σχετικών αµφισβητήσεων, προτείνεται η καθιέρωση, και
στην έννοµη τάξη µας, ενός ενδιάµεσου συστήµατος µεταξύ του διάχυτου και του
συγκεντρωτικού ελέγχου, κατά το πρότυπο αρκετών κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πυρήνα αυτού του µεικτού συστήµατος αποτελεί η
µετατροπή του Α.Ε.∆. σε Συνταγµατικό ∆ικαστήριο και η ενίσχυση των
αρµοδιοτήτων του και σε θέµατα ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων,
κατόπιν παραποµπής από τις οικείες Ολοµέλειες των Ανώτατων ∆ικαστηρίων
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εφόσον άγονται σε κρίση αντισυνταγµατικότητας. Βεβαίως µε ταυτόχρονη
διατήρηση της αρµοδιότητας όλων των δικαστηρίων, όλων των βαθµών και
δικαιοδοσιών, να ελέγχουν την συνταγµατικότητα του εφαρµοστέου κανόνα
δικαίου. Αλλά και µε την παράλληλη υποχρέωσή τους να παραπέµπουν το ζήτηµα
της αντισυνταγµατικότητας, στο οποίο άγονται κατά την κρίση τους, ενώπιον της
Ολοµέλειας του οικείου Ανώτατου ∆ικαστηρίου. Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, το
οποίο προτείνουµε να ιδρυθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του άρθρου 100 του
Συντάγµατος, θα πρέπει να έχει σταθερή –κατά προτίµηση αµιγώς δικαστικήσύνθεση και θ’ αποτελεί «διάδοχο» του Α.Ε.∆.. ∆ιατηρεί δηλαδή όλες τις
αρµοδιότητες του Α.Ε.∆. και, επιπλέον, αποκτά νέες, ουσιαστικές, αρµοδιότητες
που αφορούν και τον τελικό έλεγχο της συνταγµατικότητας και της συµβατότητας
του τυπικού νόµου προς το διεθνές δίκαιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος. Οι αρµοδιότητες αυτές εισάγουν στην
ελληνική έννοµη τάξη συγκεκριµένα στοιχεία συγκεντρωτικού ελέγχου της
συνταγµατικότητας των νόµων, τα οποία προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα της
εθνικής µας έννοµης τάξης και της συνταγµατικής µας παράδοσης. Η οποία δεν
πρέπει ν’ αποστεί από την συνέχιση της λειτουργίας –τουλάχιστον κατά την ουσία
του- του διάχυτου ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων.
ζ2) Εκτός των κατά τ’ ανωτέρω αρµοδιοτήτων, το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο θα έχει
και τις αρµοδιότητες που του αναλογούν, σύµφωνα µε την πρότασή µας κατά τα
προεκτεθέντα, λόγω της αναθεώρησης ιδίως των διατάξεων:
-

Του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος, ως προς την οργάνωση και
λειτουργία των Πολιτικών Κοµµάτων, των οικονοµικών τους και των
οικονοµικών των εν γένει πολιτικών προσώπων.

-

Του άρθρου 32 παρ. 1, 3, 4 και 5 του Συντάγµατος, ως προς τον έλεγχο και το
κύρος των αποτελεσµάτων της εκλογής του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας ευθέως
από το Εκλογικό Σώµα.

-

Του άρθρου 58 του Συντάγµατος, ως προς τον έλεγχο των βουλευτικών εκλογών
και την εκδίκαση των διαφορών σχετικά µε το κύρος τους. Καθώς και ως προς
τον έλεγχο του κύρους και των αποτελεσµάτων δηµοψηφίσµατος, κατά το άρθρο
44 παρ. 2 του Συντάγµατος, όπως προτείνουµε ν’ αναθεωρηθεί.

-

Του άρθρου 88 παρ. 2, εδ. γ΄, δ΄και ε΄ του Συντάγµατος, ως προς τις
αποδοχές των κάθε είδους δικαστικών λειτουργών κατά την εκδίκαση των
σχετικών διαφορών.

11.

Άρθρα 23 παρ. 1, 101, 101Α παρ. 2, και 102 παρ. 1 του Συντάγµατος

Ο εν γένει εκσυγχρονισµός της, lato sensu, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, προκειµένου ν’
ανταποκριθεί µ’ αποτελεσµατικότητα, διαφάνεια και δηµοκρατική νοοτροπία στην
αποστολή της, καθιστά αναγκαία την καθιέρωση ρυθµίσεων του Συντάγµατος, ώστε η
σχετική εκτελεστική τους νοµοθεσία να έχει τον ανάλογο προσανατολισµό µεσ’ από
διατάξεις αυξηµένης τυπικής ισχύος. Σύµφωνα µε τις ως άνω διαπιστώσεις προτείνουµε
την αναθεώρηση:
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α) Του άρθρου 101, για να προστεθεί νέα παράγραφος 4 –µ’ αντίστοιχη αναρίθµηση της
ισχύουσας παραγράφου 4 σε 5- µε την οποίαν καταργείται ο θεσµός των Γενικών και
Ειδικών Γραµµατέων στο σύνολο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (π.χ. Υπουργεία και
νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου). Με παράλληλη αναβάθµιση των επικεφαλής
των αντίστοιχων επιµέρους δηµόσιων υπηρεσιών (π.χ. Γενικών ∆ιευθυντών και των
εξοµοιούµενων νοµοθετικώς µ’ αυτούς).
β) Του άρθρου 102 παρ. 1, για να προστεθεί διάταξη, µε την οποία τα µονοπρόσωπα
όργανα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού δεν µπορούν να
εκλεγούν για περισσότερες από δύο θητείες. Η δικαιολογητική βάση της πρότασής
µας αυτής είναι παρεµφερής µ’ εκείνη –φυσικά τηρουµένων των θεσµικών και
πολιτικών αναλογιών- που παρατέθηκε ανωτέρω, αναφορικά µε τον χρονικό
περιορισµό της όλης θητείας του Πρωθυπουργού.
γ) Του άρθρου 23 παρ. 1. Πάντα µε βάση το προαναφερόµενο σκεπτικό –και πάλι,
φυσικά, τηρουµένων των αντίστοιχων θεσµικών και πολιτικών αναλογιώνπροτείνουµε να τεθεί χρονικό όριο και ως προς τις θητείες των αιρετών µελών των
συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες ιδρύονται και λειτουργούν κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 1 του Συντάγµατος και της σύµφωνης µ’ αυτό
εκτελεστικής του νοµοθεσίας.
δ) Του άρθρου 101Α παρ. 2, ως προς τον τρόπο επιλογής των µελών των
συνταγµατικώς κατοχυρωµένων Ανεξάρτητων Αρχών. Και τούτο διότι ο
προβλεπόµενος κατά το άρθρο τούτο τρόπος επιλογής τους από την ∆ιάσκεψη των
Προέδρων της Βουλής και µε τις οικείες αυξηµένες πλειοψηφίες έχει οδηγήσει –
φυσικά και µ’ ευθύνη των Πολιτικών Κοµµάτων- ως και σε πραγµατική αδυναµία
λειτουργίας τους κι ανάλογη αδυναµία επιτέλεσης της κατά το Σύνταγµα αποστολής
τους, δίχως ευθύνη των µελών τους. Προστίθεται, ότι το Συµβούλιο Επικρατείας
έχει επανειληµµένως αναδείξει δικαιοδοτικώς το αρνητικό αυτό φαινόµενο,
φθάνοντας µάλιστα στο σηµείο να κρίνει αντίθετη προς το Σύνταγµα την ως άνω
δυσλειτουργία των προαναφερόµενων ανεξάρτητων αρχών λόγω µη νόµιµης
συγκρότησης και σύνθεσής τους. Ως εκ τούτου η αναθεώρηση του άρθρου 101Α
παρ. 2 θα επιτρέψει την θεσµοθέτηση των εγγυήσεων εκείνων, µεσ’ από τις οποίες
θα διασφαλίζεται η έγκαιρη κι αξιοκρατική επιλογή των µελών των συνταγµατικώς
κατοχυρωµένων Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και η επέκεινα οµαλή λειτουργία τους.
Άρθρο 106 παρ. 1, 2 του Συντάγµατος και προσθήκη νέας παραγράφου
12.
Το όλο πλαίσιο του Συντάγµατος, ιδίως όµως οι διατάξεις του άρθρου 106,
αναδεικνύουν ευκρινώς την κοινωνικοοικονοµική «ιδεολογία» του, η οποία
συµπυκνώνεται στην έννοια του ριζοσπαστικού φιλελευθερισµού µε κοινωνικό
πρόσωπο. ∆ηλαδή, κατά βάση, στον συνδυασµό αφενός της κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 το
Συντάγµατος ρήτρας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της
συνακόλουθης ελεύθερης συµµετοχής στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της Χώρας,
βεβαίως υπό το φως της αντίστοιχης ρήτρας του άρθρου 2 παρ. 1, η οποία καθιερώνει
την αρχή της πρωταρχικής υποχρέωσης της Πολιτείας να σέβεται και να προστατεύει
την αξία του ανθρώπου. Και, αφετέρου, της οργάνωσης ενός αποτελεσµατικού
κοινωνικού κράτους δικαίου, ως πηγής των αντίστοιχων κοινωνικών δικαιωµάτων.
Είναι σαφές ότι ο ως άνω ιδεολογικός προσανατολισµός του Συντάγµατος παραµένει,
στο ακέραιο µάλιστα, επίκαιρος και κατά την σηµερινή δεινή κοινωνική και οικονοµική
συγκυρία. Θεωρούµε όµως ότι µπορεί και πρέπει να εµπλουτισθεί µε διατάξεις, οι
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οποίες προσδιορίζουν και την καθαρώς αναπτυξιακή διάσταση της οικονοµικής
θεµατικής του Συντάγµατος. Έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εκδήλωση των ανάλογων
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, τόσον από την πλευρά αυτού τούτου του Κράτους όσον
και, κυρίως, από την πλευρά του ιδιωτικού τοµέα. Υπ’ αυτό το πνεύµα προτείνουµε την
αναθεώρηση του άρθρου 106 ως ακολούθως:
α) Πρώτον, της παρ. 1 του άρθρου τούτου. Συγκεκριµένα, προτείνουµε την αναθεώρηση
της παραγράφου αυτής του άρθρου 106, προκειµένου –και κατά προσαρµογή προς το
γράµµα και το πνεύµα συναφών διατάξεων του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου- να
θεσπισθεί ο κανόνας ότι το Κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική
δραστηριότητα της Χώρας τόσον για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης, όσον και
για την εδραίωση της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς, της ισότητας των
ευκαιριών και, εν τέλει, της κοινωνικής δικαιοσύνης.
β) ∆εύτερον, της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου. Συγκεκριµένα, παρατηρείται συχνά
το φαινόµενο, ιδίως µέσα στην σηµερινή οικονοµική κρίση, µιας κραυγαλέας
ασυνέπειας του Κράτους, η οποία οδηγεί την ιδιωτική πρωτοβουλία σε µαρασµό. Ως
εκ τούτου καθίσταται αναγκαίο, στο ρυθµιστικό πεδίο της κατά τ’ ανωτέρω
παραγράφου, να προστεθεί ότι, εκτός από την ιδιωτική, και η δηµόσια οικονοµική
πρωτοβουλία –στο πλαίσιο του κάθε µορφής κρατικού παρεµβατισµού- δεν
επιτρέπεται ν’ αναπτύσσεται σε βάρος της αξίας του ανθρώπου και της ελεύθερης
ανάπτυξης της προσωπικότητάς του.
γ) Τρίτον, να προστεθεί στο άρθρο αυτό νέα παράγραφος, µε αριθµό 7, οι διατάξεις της
οποίας θα καθιερώνουν την υποχρέωση των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών να
συντάσσουν πλήρεις και τεκµηριωµένες µελέτες σκοπιµότητας για τα µεγάλα
δηµόσια έργα και τις επίσης µεγάλες δηµόσιες προµήθειες, µε την διευκρίνιση ότι
εκείνες που αφορούν ευθέως την Εθνική Άµυνα παραµένουν απόρρητες.
Άρθρα 112 παρ. 1, 113, εδ. α΄, 115 παρ. 1, 117 παρ. 3 και 4 και 118 παρ. 3 και 5
του Συντάγµατος
Προτείνουµε, τέλος, την αναθεώρηση των µεταβατικών διατάξεων των άρθρων 112
παρ. 1, 113, εδ. α΄, 115 παρ. 1, 117 παρ. 3 και 4 και 118 παρ. 3 και 5, µε την διευκρίνιση
ότι η πρότασή µας αυτή συµπεριλαµβάνει και την ενδεχόµενη προσθήκη νέων
παραγράφων εντός των άρθρων τούτων. Η ως άνω ακροτελεύτια πρότασή µας κρίνεται
αναγκαία για να καταστεί δυνατή, όπου τούτο κριθεί απαραίτητο, η οµαλή έναρξη
εφαρµογής –ιδίως µέσω των σχετικών εκτελεστικών νόµων- των αντίστοιχων διατάξεων
που θα προκύψουν µετά την αναθεώρηση, όπως αυτή οριοθετείται από τις κατά τ’
ανωτέρω επιµέρους προτάσεις µας.

13.

Αθήνα, ……. ∆εκεµβρίου 2014
ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
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2. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΑΡ. 61-62, 85-86 ΣΥΝΤ)

Άρθρο 61 (Ανεύθυνο των Βουλευτών)
1. O βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται µε οποιονδήποτε τρόπο για
γνώµη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων
2. O βουλευτής διώκεται µόνο για συκοφαντική δυσφήµηση, κατά το νόµο,
ύστερα από άδεια της Bουλής. Aρµόδιο για την εκδίκαση είναι το Eφετείο. H άδεια
θεωρείται ότι οριστικά δε δόθηκε, αν η Bουλή δεν αποφανθεί µέσα σε σαράντα πέντε
ηµέρες αφότου η έγκληση περιήλθε στον Πρόεδρο της Bουλής. Aν η Bουλή αρνηθεί να
δώσει την άδεια ή αν περάσει άπρακτη η προθεσµία, η πράξη θεωρείται ανέγκλητη.H
παράγραφος αυτή έχει εφαρµογή από την προσεχή βουλευτική περίοδο.
3. O βουλευτής δεν έχει υποχρέωση µαρτυρίας για πληροφορίες που περιήλθαν σ'
αυτόν ή δόθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ούτε για τα
πρόσωπα που του εµπιστεύθηκαν τις πληροφορίες ή στα οποία αυτός τις έδωσε.
Άρθρο 62 (Ακαταδίωκτο των Βουλευτών)
1. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαµβάνεται
ούτε φυλακίζεται ούτε µε άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώµατος. Eπίσης
δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήµατα βουλευτής της Bουλής που διαλύθηκε, από τη
διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Bουλής.
H άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Bουλή δεν αποφανθεί µέσα σε τρεις µήνες
αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Bουλής.
H τρίµηνη προθεσµία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Bουλής.
∆εν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήµατα.
'Αρθρο 85 (Ευθύνη των Υπουργών)
Tα µέλη του Yπουργικού Συµβουλίου, καθώς και οι Yφυπουργοί είναι συλλογικώς
υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική της Kυβέρνησης και καθένας από αυτούς για τις
πράξεις ή παραλείψεις της αρµοδιότητάς του, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων για
την ευθύνη των Yπουργών. Σε καµία περίπτωση η έγγραφη ή προφορική εντολή του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας δεν απαλλάσσει τους Yπουργούς και τους Yφυπουργούς
από την ευθύνη τους.

Άρθρο 86 (∆ίωξη κατά µελών της Κυβέρνησης, Ειδικό ∆ικαστήριο)
1. Μόνο η Βουλή έχει την αρµοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή
διετέλεσαν µέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήµατα που τέλεσαν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόµος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση
ιδιώνυµων υπουργικών αδικηµάτων.
2. ∆ίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των
προσώπων και για τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται
χωρίς προηγούµενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.
Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται µε τα πρόσωπα και τα
αδικήµατα της προηγούµενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αµελλητί στη Βουλή
93

από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.
3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές.
Η Βουλή, µε απόφαση της που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου
αριθµού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως
αβάσιµη. Το πόρισµα της επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου εισάγεται στην
Ολοµέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή µη δίωξης. Η σχετική
απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών.
Η Βουλή µπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρµοδιότητα της µέχρι το πέρας
της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει µετά την τέλεση
του αδικήµατος.
Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η
Βουλή µπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφαση της ή να αναστέλλει τη δίωξη,
την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.
4. Αρµόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο
βαθµό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό ∆ικαστήριο που συγκροτείται για κάθε
υπόθεση από έξι µέλη του Συµβουλίου της Επικρατείας και επτά µέλη του Αρείου
Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του Ειδικού ∆ικαστηρίου κληρώνονται,
µετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δηµόσια συνεδρίαση της
Βουλής, µεταξύ των µελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί
ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση
δίωξης. Του Ειδικού ∆ικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθµό από τα µέλη του
Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και µεταξύ οµοιόβαθµων ο αρχαιότερος.
Στο πλαίσιο του Ειδικού ∆ικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί
∆ικαστικό Συµβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο µέλη του Συµβουλίου της Επικρατείας και τρία µέλη του Αρείου Πάγου. Τα µέλη του ∆ικαστικού
Συµβουλίου δεν µπορεί να είναι και µέλη του Ειδικού ∆ικαστηρίου. Με απόφαση του
∆ικαστικού Συµβουλίου ορίζεται ένα από τα µέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως
ανακριτής. Η προδικασία λήγει µε την έκδοση βουλεύµατος.
Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό ∆ικαστήριο και στο ∆ικαστικό Συµβούλιο
της παραγράφου αυτής ασκεί µέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται
µαζί µε τον αναπληρωτή του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής
εφαρµόζονται και για τα µέλη του ∆ικαστικού Συµβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και
για τον εισαγγελέα.
Σε περίπτωση παραποµπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ενώπιον του Ειδικού ∆ικαστηρίου συµπαραπέµπονται και οι
τυχόν συµµέτοχοι, όπως νόµος ορίζει.
5. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαµβάνεται και η
παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή
διετέλεσε µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή µπορεί, ύστερα από αίτηση
του ίδιου ή των κληρονόµων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία µπορούν να
µετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.
(Όπως το άρθρο 86 αντικαταστάθηκε µε το Ψήφισµα της 6.4.2001.)
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (ΑΡ. 83, 153-158)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
MEPOΣ ΠPΩTO OPΓANΩΣH KAI ΛEITOYPΓIA THΣ BOYΛHΣ
KEΦAΛAIO IΓ΄
YΠOXPEΩΣEIΣ KAI ∆IKAIΩMATA TΩN BOYΛEYTΩN - APΣH
BOYΛEYTIKHΣ AΣYΛIAΣ

'Αρθρo 8394
1. Oι αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης
κατά Bουλευτή, σύµφωνα µε τα άρθρα 61 παρ.2 και 62 παρ. 1 του Συντάγµατος, αφού
ελεγχθούν από τον Eισαγγελέα του Aρείου Πάγου, υποβάλλονται στη Bουλή δια του
Yπουργού ∆ικαιοσύνης και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο κατά τη σειρά της
υποβολής τους.
2. Oι αιτήσεις αυτές, αµέσως µετά την υποβολή τους, παραπέµπονται από τον Πρόεδρο
της Bουλής στην Eπιτροπή Kοινοβουλευτικής ∆εοντολογίας του άρθρου 43A παρ. 1
περ. η΄.
3. Η Επιτροπή, αφού ακούσει τον Βουλευτή του οποίου ζητείται η άρση της ασυλίας,
εφόσον αυτός το επιθυµεί και τον οποίο σε κάθε περίπτωση προσκαλεί προς τούτο ο
Πρόεδρος της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της,
ερευνά εάν η πράξη για την οποία ζητείται αυτή συνδέεται µε την πολιτική ή
κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή η δίωξη, η µήνυση ή η έγκληση
υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα και σε αντίθετη περίπτωση εισηγείται την άρση της
ασυλίας.
4. H Eπιτροπή δεν εξετάζει τη βασιµότητα της κατηγορίας κατά του Bουλευτή και
συντάσσει σχετική έκθεση εντός της προθεσµίας που τάσσει το παραπεµπτικό έγγραφο
του Προέδρου της Bουλής. Η έκθεση της Επιτροπής είναι αιτιολογηµένη.
5. H Eπιτροπή µπορεί να ζητήσει από την Kυβέρνηση την παράδοση των εγγράφων που
θεωρεί αναγκαία για τη λήψη της απόφασής της. H Kυβέρνηση µπορεί να αρνηθεί την
παράδοσή τους µόνο για λόγους εθνικής άµυνας ή ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή, τα
έγγραφα παραδίδονται στον Πρόεδρο της Bουλής, ο οποίος τα θέτει υπόψη του
ενδιαφερόµενου Bουλευτή και των µελών της Eπιτροπής. Mετά την περαίωση της όλης
διαδικασίας, τα έγγραφα επιστρέφονται.
6. Oι αιτήσεις για την άρση της βουλευτικής ασυλίας εγγράφονται στην ηµερήσια
διάταξη της Ολοµέλειας της Βουλής µετά την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής.
Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις εγγράφονται υποχρεωτικά στην ηµερήσια διάταξη
τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από την εκπνοή των προθεσµιών που προβλέπονται από
τα άρθρα 61 παρ.2 και 62 παρ.1 του Συντάγµατος. Aν δεν υποβληθεί εµπροθέσµως η
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Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001), στις 18.6.2003 (ΦΕΚ 161
Α' /26.6.2003) και στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139Α' /10.8.2010) µε αποφάσεις της
Ολοµέλειας της Βουλής.
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έκθεση της Eπιτροπής, ο Πρόεδρος της Bουλής ορίζει από τα µέλη της Eπιτροπής ανά
έναν ειδικό αγορητή από την πλειοψηφία και τη µειοψηφία, οι οποίοι αναφέρονται µόνο
στα γεγονότα που µνηµονεύονται στην αίτηση άρσης της ασυλίας.
7. H Bουλή αποφασίζει, µε ανάταση του χεριού ή έγερση, επί της αιτήσεως της
εισαγγελικής αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παρ. 1 εδάφ. δεύτερο. O λόγος
δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Bουλευτή στον οποίο αφορά η αίτηση και στους
Προέδρους των Kοινοβουλευτικών Oµάδων ή στους αναπληρωτές τους.
Oι διατάξεις των άρθρων 71 και 72 εφαρµόζονται αναλόγως.
H Bουλή αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία, αν αυτό ζητηθεί από τον Πρόεδρο της
Bουλής ή τον Πρόεδρο της Kοινοβουλευτικής Οµάδας στην οποία ανήκει ο Bουλευτής
του οποίου ζητείται η άρση της ασυλίας.
8. Nέα αίτηση για δίωξη που στηρίζεται στα ίδια πραγµατικά γεγονότα είναι
απαράδεκτη.

MEPOΣ TETAPTO EI∆IKEΣ ∆IA∆IKAΣIEΣ
KEΦAΛAIO ΣT΄
ΠAPAΠOMΠH ΣE ∆IKH TΩN MEΛΩN THΣ KYBEPNHΣHΣ,
YΦYΠOYPΓΩN KAI TOY ΠPOE∆POY THΣ ∆HMOKPATIAΣ

TΩN

Άρθρo 153 : Γενικές διατάξεις
1. H Boυλή έχει την αρµοδιότητα να ασκεί δίωξη εναντίον όσων διατελoύν ή
διατέλεσαν µέλη της Kυβέρνησης ή Yφυπoυργoί για ποινικά αδικήµατα που τέλεσαν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 86 τoυ
Συντάγµατoς και το νόµο για την ευθύνη των Yπoυργών.
2 . Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει στην Ολοµέλεια της Βουλής ή στο Τµήµα
διακοπής των εργασιών της, αµέσως µετά την υποβολή τους, τα στοιχεία που
διαβιβάζονται στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 86 παρ. 2 εδ. β΄ του Συντάγµατος.

'Αρθρo 154 : Πρόταση άσκησης δίωξης κατά µέλoυς της Kυβέρνησης ή
Yφυπoυργoύ
1. Για την άσκηση δίωξης κατά το προηγούµενο άρθρο εναντίoν προσώπου που είναι ή
διατέλεσε µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός απαιτείται πρόταση, κατηγορίας και
απόφαση της Βουλής που δέχεται την πρόταση αυτή.
2. Η πρόταση για την άσκηση δίωξης κατά των πρoσώπων της παρ. 1 του άρθρου 153
υποβάλλεται γραπτώς και υπογράφεται τουλάχιστον από τριάντα (30) Βουλευτές,
διαφορετικά, είναι απαράδεκτη.
3. Η πρόταση για άσκηση δίωξης πρέπει να προσδιορίζει µε σαφήνεια τις πράξεις ή τις
παραλείψεις που σύµφωνα µε το νόµο για την ευθύνη των Υπουργών είναι αξιόποινες
και να µνηµονεύει τις διατάξεις που παραβιάστηκαν. Με την κατάθεση της πρότασης
προς άσκηση δίωξης µπορεί να προταθεί από τους Βουλευτές που την υπογράφουν η
ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του ελέγχου των στοιχείων
της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιάστικής βασιµότητάς τους.

96

'Αρθρo 155 : Συζήτηση της πρότασης
1. Όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη διαδικασία παραποµπής των µελών της
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών σε δίκη εγγράφονται σε ειδική ηµερήσια διάταξη.
2. Αµέσως µετά την κατάθεσή της, η πρόταση άσκησης δίωξης ανακοινώνεται στην
Ολοµέλεια της Βουλής, τυπώνεται και διανέµεται στους Βουλευτές µαζί µε την τυχόν
κατατεθείσα πρόταση, των Βουλευτών που υπογράφουν την πρόταση άσκησης δίωξης
για ανάθεση σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της
κατηγορίας
και της αξιολόγησης της ουσιαστκής βασιµότητάς τους.
3. Αν δεν κατατεθεί, µαζί µε την πρόταση δίωξης, πρόταση για ανάθεση σε τριµελές
γνωµοδοτικό συµβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της
αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, µπορεί να ζητηθεί αυτή µε πρόταση,
που κατατίθεται εγγράφως από τουλάχιστον τριάντα (30) Βουλευτές, εντός επτά (7)
ηµερών από την ανακοίνωση της πρότασης άσκησης δίωξης.
Αν την πρόταση άσκησης δίωξης δεν συνοδεύει πρόταση, για ανάθεση σε τριµελές
γνωµοδοτικό συµβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της
αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, και αν εντός της προθεσµίας του
πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου δεν κατατεθεί τέτοια πρόταση, ο Πρόεδρος της
Βουλής εγγράφει την πρόταση, άσκησης δίωξης σε ειδική ηµερήσια διάταξη εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών µετά τη λήξη της προθεσµίας αυτής. Σε περίπτωση, που
κατατεθεί, εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, πρόταση
για ανάθεση σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της
κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, ο Πρόεδρος της
Βουλής την εγγράφει σε ειδική ηµερήσια διάταξη εντός των δεκαπέντε (15) ηµερών που
έπονται της κατάθεσής της. Με την απόφαση της Βουλής που δέχεται την πρόταση
σύστασης γνωµοδοτικού συµβουλίου, τάσσεται προθεσµία για τη διενέργεια του
ελέγχου και την παράδοση της γνωµοδότησης στον Πρόεδρο της Βουλής.
Σε περίπτωση απόρριψης από τη Βουλή της πρότασης για ανάθεση σε τριµελές
γνωµοδοτικό συµβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της
αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, ο Πρόεδρος της Βουλής εγγράφει την
πρόταση δίωξης σε ειδική ηµερήσια διάταξη εντός δεκαπέντε (15) ηµερών µετά την
έκδοση της απορριπτικής απόφασης της Βουλής.
4. Το γνωµοδοτικό συµβούλιο της προηγούµενης παραγράφου συγκροτείται από έναν
αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δυο εισαγγελείς εφετών, οι οποίοι κληρώνονται,
µε τους αγαπληρωµατικούς τους, σε δηµόσια συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής,
που πρoσκαλείται ειδικά για το λόγο αυτό, µεταξύ όλων των αντιεισαγγελέων του
Αρείου Πάγου και όλων των εισαγγελέων εφετών που υπηρετούν στην Εισαγγελία
Εφετών Αθηνών. Για τη διενέργεια της κλήρωσης ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αποστέλλει στον Πρόεδρο της Βουλής κατάλογο των
αγωτέρω δικαστικών λειτουργών, που υπηρετούν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
και την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 158.
5. Η γνωµοδότηση του τριµελούς συµβουλίου παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλήες,
ανακοινώνεται στην Ολοµέλεια και διαγέµεται στους Βουλευτές. Μετά την ανακοίνωση
της γνωµοδότησης, οι ίδιοι Βουλευτές που είχαν υποβάλει την πρόταση για την άσκηση
δίωξης µπορούν εντός επτά ηµερών να την αποσύρουν, οπότε παύει η πρόοδος της
διαδικασίας επί της προτάσεως αυτής ή να την τροποποιήσουν λαµβάνοντας υπόψη τη
γνωµοδότηση. Ο Πρόεδρος της Βουλής εγγράφει σε ειδική ηµερήσια διάταξη την
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πρόταση άσκησης δίωξης µέσα σε επτά ηµέρες από την άπρακτη παρέλευση της
ανωτέρω προθεσµίας ή την τροποποίηση της πρότασης.
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης για την άσκηδη δίωξης καθώς και της
σύστασης τριµελούς γνωµοδοτικού συµβουλίου, η Βουλή µπορεί να επιτρέψει την
εµφάνιση ενώπιόν της του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση
προκειµένου να ακούσει τις απόψεις του. Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο αυτό έχει
δικαίωµα να υποβάλει στη Βουλή έγγραφο υπόµνηµα, που καταχωρίζεται στα
Πρακτικά.
7. Η συζήτηση για όλα τα θέµατα που αναφέρονται στο άρθρο 86 του Συντάγµατος και
του άρθρου αυτού διεξάγεται µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 137 παρ. 2 του
Κανονισµού της Βουλής.
8. Η ψηφοφορία για όλα τα ζητήµατα του άρθρου 86 του Συντάγµατος και του άρθρου
αυτού είναι µυστική. Σε αυτή δεν µετέχει εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση
άσκησης δίωξης, αν είναι Boυλευτής.
9. Η απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπής ή τη σύσταση του τριµελούς γνωµoδoτικoύ
συµβουλίου λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών,
άλλως η οικεία πρόταση απορρίπτεται.
10. Αν η Βουλή αποφασίσει να µη συγκροτηθεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, δεν
µπορεί να υποβληθεί νέα πρόταση άσκησης δίωξης στηριζόµενη στα ίδια πραγµατικά
περιστατικά.
11. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαµβάνεται και η παραγραφή, δεν
περατωθεί η διαδικασία που αφορά πρόταση άσκησης δίωξης κατά προσώπου που είναι
ή διατέλεσε µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή µπορεί, ύστερα από αίτηση
του ίδιου ή των κληρονόµων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία µπορεί να
µετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας. Η σχετική
συζήτηση γίνεται σε µία συνεδρίαση.
12. Στην ειδική επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου προεδρεύει ένας από τους
Αντιπροέδρους της Βουλής. Ο αριθµός των µελών, η σύνθεση και η συγκρότηση της σε
Σώµα καθορίζονται µε την απόφαση της Βουλής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται
προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της. Μετά την υποβολή του πορίσµατος, ύστερα
από αίτηση του ενδιαφεροµένου ή των κληρονόµων του η πρόταση του ενός δεκάτου
(1/10) του συνολικού αριθµού των Βουλευτών, µετά από απόφαση της ∆ιάσκεψης των
Προέδρων διεξάγεται συζήτηση στη Βουλή, που ολοκληρώνεται σε µία συνεδρίαση.
13. Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία των ανωτέρω παραγράφων η Βουλή µπορεί
οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη ή την προδικασία
ή την κύρια διαδικασία.
'Αρθρο 156 : ∆ιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
1. Αν η Βουλή αποφασίσει προκαταρκτική εξέταση, ορίζει από τα µέλη της δωδεκαµελή
επιτροπή για τη διενέργειά της. Συγχρόνως ορίζει και την προθεσµία µέσα στην οποία η
επιτροπή οφείλει να υποβάλει το πόρισµά της και το σχετικό αποδεικτικό υλικό.
2. Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής αυξάνεται έτσι ώστε να εκπροσωπούνται µε ένα
(1) τουλάχιστο µέλος και κατ'αναλογία πάντοτε της δύναµής τους όλες οι κατά τον
Κανονισµό της Βουλής αναγνωριζόµενες Κοινοβουλευτικές Οµάδες.
3. Η επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί κατά τις διατάξεις των διαρκών
κοινοβουλευτικών επιτροπών, που εφαρµόζονται αναλόγως. Μετά τη συγκρότηση της
ορίζει δύο εισηγητές από τα µέλη της.
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4. Η Επιτροπή έχει όλες τις αρµοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών όταν αυτός
ενεργεί προκαταρκτική εξέταση και µπορεί να αναθέτει σε εισαγγελέα πληµµελειοδικών
ή εφετών την ενέργεια ειδικότερων πράξεων σχετικών µε το αντικείµενο της
προκαταρκτικής εξέτασης. Κατά την προκαταρκτική εξέταση, εκείνος κατά του οποίου
στρέφεται η πρόταση δίωξης καλείται από την Επιτροπή να δώσει εξηγήσεις. Όταν η
αξιόποινη πράξη για την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση συνεπάγεται για
τον Υπουργό οικονοµικά οφέλη, κατά την έννοια του άρθρου 76 παρ. 1 του Ποινικού
Κώδικα, η Επιτροπή διατάσσει την κατάσχεσή τους.
5. Το πόρισµα της Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογηµένο και να περιέχει ιδίως τα
πραγµατικά περιστατικά και τα αποδεικτικά µέσα που οδηγούν σε αυτά, όπως
προέκυψαν κατά την προκαταρκτική εξέταση, την υπαγωγή των πραγµατικών
περιστατικών στις εφαρµοζόµενες ποινικές διατάξεις και σαφή πρόταση για την άσκηση
ή µη της ποινικής δίωξης. Αιτιολογηµένη πρέπει να είναι και η πρόταση της τυχόν
µειοψηφίας, η οποία καταχωρίζεται σε χωριστό κεφάλαιο του ίδιου πορίσµατος. Το
πόρισµα της επιτροπής και το σχετικό αποδεικτικό υλικό υποβάλλονται στον Πρόεδρο
της Βουλής, ο οποίος ανακοινώνει στη Βουλή την κατάθεσή τους.
6. Τό πόρισµα τυπώνεται και διανέµεται στους Βουλευτές µέσα σε δέκα ηµέρες από την
κατάθεσή του.
7. Οι Βουλευτές, καθώς και εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης
δίωξης, δικαιούνται να λάβουν γνώση του αποδεικτικού υλικού που έχει κατατεθεί στη
Βουλή.
8. Αν η επιτροπή δεν υποβάλει εµπρόθεσµα το πόρισµά της, η Βουλή είτε παρατείνει
την προθεσµία είτε προχωρεί χωρίς πόρισµα στη συζήτηση της πρότασης για την
άσκηση δίωξης.
9. Οι εξουσίες της επιτροπής δεν αναστέλλονται µε τη λήξη της συνόδου, παύουν όµως
µε τη διάλυση της Βουλής ή µε τη λήξη της βουλευτικής περιόδου.
10. Αν διαλυθεί η Βουλή ή λήξει η βουλευτική περίοδος και δεν έχει κατατεθεί το
πόρισµα της επιτροπής, η Βουλή κατά την πρώτη τακτική σύνοδο της νέας περιόδου
ορίζει νέα επιτροπή για τη διενέργεια ή τη συνέχιση της προκαταρκτικής εξέτασης, µε
την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του Συντάγµατος.
'Αρθρo 157 : Συζήτηση τoυ πoρίσµατoς της επιτρoπής
1. Μέσα σε πέντε ηµέρες από τη διανοµή του πορίσµατος της επιτροπής στους
Βουλευτές καταρτίζεται ειδική ηµερήσια διάταξη της Ολοµέλειας της Βουλής.
2. Η συζήτηση, αρχίζει το αργότερο σε δεκαπέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της
ειδικής ηµερήσιας διάταξης, είναι γενική και αναφέρεται στην παραδοχή ή µη της
πρότασης για την άσκηση δίωξης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Βουλή µπορεί να
καλέσει εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης, και αν ακόµη
δεν είναι µέλος της Κυβέρνησης, Υφυπουργός ή Βουλευτής, να εµφανιστεί ενώπιόν της
και να ακουστεί. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 155 εφαρµόζεται αναλόγως.
3. Αµέσως µετά τη λήξη της συζήτησης διεξάγεται µυστική ψηφοφορία για την
πρόταση της επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για
την οποία ζητείται άσκηση δίωξης. Η απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
του όλου αριθµού των Βουλευτών.
4. Αν µετά την κατάθεση του πορίσµατος της επιτροπής λήξει η σύνοδος ή διαλυθεί η
Βουλή ή λήξει η βουλευτική περίοδος, η γενική συζήτηση για το παραδεκτό της
πρότασης διεξάγεται κατά περίπτωση στην επόµενη σύνοδο ή στην πρώτη σύνοδο της
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νέας βουλευτικής περιόδου, µε την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 3
εδάφιο δεύτερο του Συντάγµατος.
5. Αν απορριφθεί το πόρισµα της επιτροπής, δεν µπορεί να υποβληθεί νέα πρόταση
άσκησης δίωξης εναντίον του ίδιου προσώπου στηριζόµενη στα ίδια πραγµατικά
περιστατικά.
Στην περίπτωση απορρίψεως του πορίσµατος, η τυχόν επιβληθείσα κατάσχεση
περιουσιακών στοιχείων αίρεται αυτοδίκαια. Ο Πρόεδρος της Βουλής µπορεί να
εκδώσει σχετική διαπιστωτική πράξη µετά από αίτηση του καθού η κατάσχεση ή των
κληρονόµων του.

'Αρθρo 158 : Κλήρωση µελών του Ειδικού ∆ικαστηρίου, του ∆ικαστικού
Συµβουλίου και της Eισαγγελικής Aρχής
1. Αν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση δίωξης, προχωρεί στην κλήρωση των τακτικών
και αναπληρωµατικών µελών του Ειδικού ∆ικαστηρίου, του ∆ικαστικού Συµβουλίου
και της εισαγγελικής αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το νόµο
περί ευθύνης Υπουργών.
2. H κλήρωση των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών τoυ Eιδικoύ ∆ικαστηρίoυ
ενεργείται ενώπιoν της Oλoµέλειας της Boυλής από τoν Πρόεδρό της. Τα ονόµατα των
µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, που µπορούν να
µετέχουν στη σύνθεση του Ειδικού ∆ικαστηρίου και του ∆ικαστικού Συµβουλίου, κατά
το άρθρο 86 παρ. 4 του Συντάγµατος, αποστέλλονται από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης,
µετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής. Aν δεν είναι εφικτή η
συγκρότηση τoυ Eιδικoύ ∆ικαστηρίoυ ή του ∆ικαστικού Συµβουλίου, επακoλoυθεί νέα
κλήρωση µε την ίδια διαδικασία για τη συµπλήρωση της σύνθεσης του Ειδικού
∆ικαστηρίου ή του ∆ικαστικού Συµβουλίου.
3. Aν δεν γίνει ή διακoπεί η κλήρωση των µελών τoυ Eιδικoύ ∆ικαστηρίoυ ή του
∆ικαστικού Συµβουλίου, επειδή έληξε η σύνoδoς, διαλύθηκε η Boυλή ή έληξε η
βoυλευτική περίoδoς, η κλήρωση ενεργείται µε την επανάληψη των εργασιών της
Boυλής στην επόµενη σύνoδo ή στην πρώτη σύνoδo της νέας βoυλευτικής περιόδoυ, µε
την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του Συντάγµατος.
4. Aµέσως µετά τη διενέργεια της κατά την παράγραφo 2 κλήρωσης o Πρόεδρoς της
Boυλής απoστέλλει στoν Πρόεδρo του Συµβουλίου της Επικρατείας ή στον Πρόεδρο
τoυ Aρείoυ Πάγoυ την απόφαση της Boυλής για την άσκηση δίωξης, τα oνόµατα των
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών που κληρώθηκαν και όλη τη σχετική
δικoγραφία.
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4. Ν. 3126/2003

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡIΘ. 3126 (ΦΕΚ Α' 66/19.03.2003)
Ποινική Ευθύνη των Υπουργών.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής του νόµου

1. Πληµµελήµατα ή κακουργήµατα, που τελούνται από Υπουργό, κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, εκδικάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού από το κατ`
άρθρο 86 του Συντάγµατος Ειδικό ∆ικαστήριο, ακόµη και αν ο Υπουργός έχει παύσει
να έχει την ιδιότητα αυτή.
2. Τυχόν Συµµέτοχοι συµπαραπέµπονται και δικάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
νόµου αυτού.
3. Οι αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 1, οι οποίες δεν τελέσθηκαν κατά την
άσκηση των καθηκόντων του Υπουργού, δικάζονται από τα αρµόδια δικαστήρια
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, των ειδικών ποινικών νόµων και του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.

Άρθρο 2
Έννοια όρων του νόµου
1. Όπου στον παρόντα νόµο χρησιµοποιείται ο όρος "Υπουργός", νοείται µέλος της
Κυβέρνησης ή Υφυπουργός.
2. Όπου στον παρόντα νόµο χρησιµοποιείται ο όρος "συµµέτοχος", νοείται: (α) ο
συναυτουργός, ηθικός αυτουργός, άµεσος ή απλός συνεργός στην πράξη που αποδίδεται
στον Υπουργό και (β) ο φυσικός ή ηθικός αυτουργός ή ο άµεσος ή απλός συνεργός στην
πράξη, για την οποία αποδίδεται στον Υπουργό η κατηγορία του ηθικού αυτουργού,
άµεσου ή απλού συνεργού.
3. Οι Υπουργοί θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 περ. α` του
Ποινικού Κώδικα.
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Άρθρο 3
Παραγραφή - Προθεσµία

«1. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1
παραγράφονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 111 και 112 του
Ποινικού Κώδικα. Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται, εκτός από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 113 παράγραφοι 1 έως 3 του Ποινικού
Κώδικα, και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, κατά
τη διάρκεια της οποίας τελέστηκε η πράξη και β) όσο ισχύει η Απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής για την αναστολή της ποινικής δίωξης, της προδικασίας ή της
κύριας διαδικασίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6.»
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 Ν.3961/2011,
ΦΕΚ Α 97/29.4.2011.
2. Το αξιόποινο των πράξεων των Υπουργών, που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1,
εξαλείφεται µε το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που
αρχίζει µετά την τέλεση της αξιόποινης πράξης, εάν ως τότε η Βουλή δεν έχει
αποφασίσει να ασκήσει ποινική δίωξη κατά του Υπουργού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο νόµο αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΩΞΗΣ
Άρθρο 4
Η αρµοδιότητα της Βουλής

1. ∆εν επιτρέπεται προκαταρκτική εξέταση, ποινική δίωξη, προανάκριση ή Ανάκριση
κατά Υπουργού, για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1, χωρίς
προηγούµενη Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής κατά τα άρθρα 5 και 6 του
παρόντος.
2. Αν κατά τη διεξαγωγή άλλης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης,
προανάκρισης ή Ανάκρισης προκύψουν στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση µε τις
αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1, αυτά διαβιβάζονται αµελλητί
στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την εξέταση, προανάκριση ή Ανάκριση.
3. Η διαβίβαση των στοιχείων, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, δεν εµποδίζει
την πρόοδο της έρευνας ή εξέτασης ως προς άλλα πρόσωπα.
4. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται σε αυτόν που διενεργεί την έρευνα ή την
εξέταση αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν σχέση µε ενδεχόµενη ποινική ευθύνη
Υπουργών.
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Άρθρο 5
Κίνηση διαδικασίας - Προκαταρκτική εξέταση

«1. Η πρόταση για άσκηση της ποινικής δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον
βουλευτές, µε συγκεκριµένη αναφορά στα στοιχεία της αξιόποινης πράξης και µνεία
των διατάξεων που παραβιάστηκαν, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.
2. Η Βουλή, αφού υποβληθεί το ανωτέρω αίτηµα στο Προεδρείο, µε Απόφαση που
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών, µπορεί να
αναθέτει σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο τον νοµικό έλεγχο των στοιχείων της
κατηγορίας και την αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιµότητας αυτών. Με την ίδια
Απόφαση τάσσεται προθεσµία για την ολοκλήρωση του ελέγχου και την παράδοση της
γνωµοδότησης στον Πρόεδρο της Βουλής.
Το γνωµοδοτικό συµβούλιο αποτελείται από έναν αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και
δύο εισαγγελείς εφετών, οι οποίοι κληρώνονται, µε τους αναπληρωµατικούς τους, σε
δηµόσια συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, που προσκαλείται ειδικά γι` αυτό,
µεταξύ όλων των αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου και όλων των εισαγγελέων εφετών
που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Για τη διενέργεια της κλήρωσης ο
Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αποστέλλει στον
Πρόεδρο της Βουλής κατάλογο των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών, που υπηρετούν
στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και
στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
3. Το γνωµοδοτικό συµβούλιο, µετά τον νοµικό έλεγχο των στοιχείων της κατηγορίας
και την αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιµότητας αυτών, γνωµοδοτεί εάν συντρέχει
περίπτωση για διερεύνηση ποινικής ευθύνης Υπουργού, από την ειδική
κοινοβουλευτική επιτροπή της παραγράφου 4. Η γνωµοδότηση του γνωµοδοτικού
συµβουλίου παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, ανακοινώνεται στην
Ολοµέλεια της και διανέµεται στους Βουλευτές.
4. Η Βουλή, µε Απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου
αριθµού των βουλευτών, συγκροτεί, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της, ειδική
κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. ∆ιαφορετικά, η
πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιµη. Με την ίδια Απόφαση τάσσεται και
προθεσµία για την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης και την υποβολή του
εγγράφου πορίσµατος αυτής προς την Ολοµέλεια µαζί µε το αποδεικτικό υλικό.
5. Η επιτροπή έχει όλες τις αρµοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών όταν αυτός
ενεργεί προκαταρκτική εξέταση και µπορεί να αναθέτει σε εισαγγελέα πληµµελειοδικών
ή εφετών την ενέργεια ειδικότερων πράξεων σχετικών µε το αντικείµενο της
προκαταρκτικής εξέτασης. Κατά την προκαταρκτική εξέταση,
εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση δίωξης καλείται από την επιτροπή να
δώσει εξηγήσεις.
Όταν η αξιόποινη πράξη για την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση
συνεπάγεται για τον Υπουργό οικονοµικά οφέλη, κατά την έννοια του άρθρου 76 παρ. 1
του Ποινικού Κώδικα, η επιτροπή διατάσσει την κατάσχεση τους. Για τα κατασχεθέντα
αποφαίνεται το ∆ικαστικό Συµβούλιο του άρθρου 8, µε το βούλευµα που εκδίδεται για
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την κατηγορία, κατά τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 11. Ο καθού η κατάσχεση
µπορεί να ζητήσει την άρση αυτής, µε αίτηση που απευθύνεται προς το άνω ∆ικαστικό
Συµβούλιο όταν τούτο συγκροτηθεί.
6. Το πόρισµα του "τρίτου εδαφίου" της παραγράφου 4 πρέπει να είναι αιτιολογηµένο
και να περιέχει ιδίως τα πραγµατικά περιστατικά και τα αποδεικτικά µέσα που οδηγούν
σε αυτά, όπως προέκυψαν κατά την προκαταρκτική εξέταση,την υπαγωγή των
πραγµατικών περιστατικών στις εφαρµοζόµενες ποινικές διατάξεις και σαφή πρόταση
για την άσκηση ή µη της ποινικής δίωξης. Αιτιολογηµένη πρέπει να είναι και η πρόταση
της τυχόν µειοψηφίας, η οποία καταχωρίζεται σε χωριστό κεφάλαιο του ίδιου
πορίσµατος.
*** Η φράση «τέταρτου εδαφίου» της παραγράφου 6 αντικαταστάθηκε µε τη φράση
«τρίτου εδαφίου» ,ως άνω, µε το άρθρο 67 παρ.2 Ν.3994/2011,ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.
7. Εάν η Ολοµέλεια της Βουλής απορρίψει, κατά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4,
ως προδήλως αβάσιµη την πρόταση για την άσκηση της ποινικής δίωξης, νέα πρόταση
που στηρίζεται στα ίδια πραγµατικά περιστατικά είναι απαράδεκτη.»
*** Το άρθρο 5
97/29.4.2011.

αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 2 Ν.3961/2011,ΦΕΚ Α

Άρθρο 6
Συζήτηση του πορίσµατος - Άσκηση ποινικής δίωξης
1. Το πόρισµα εισάγεται προς συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής σύµφωνα µε τον
Κανονισµό της.
2. Η Απόφαση για την άσκηση ή µη ποινικής δίωξης λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών.
3. Η Απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης πρέπει να καθορίζει και να εξειδικεύει
την αξιόποινη πράξη και την ποινική διάταξη που την προβλέπει και λειτουργεί ως άρση
της ασυλίας, εάν ο Υπουργός έχει και τη βουλευτική ιδιότητα.
4. Μετά την, κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, απόρριψη από την
Ολοµέλεια της Βουλής της πρότασης για την άσκηση ποινικής δίωξης, νέα πρόταση που
αφορά τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες πράξεις, έστω και µε διαφορετικό νοµικό
χαρακτηρισµό, είναι σε κάθε περίπτωση απαράδεκτη.
5. Η Ολοµέλεια της Βουλής, αν το προτείνουν εγγράφως τριάντα (30) τουλάχιστον
βουλευτές, µπορεί, µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών, να
αποφασίζει οποτεδήποτε την ανάκληση της απόφασής της για την άσκηση ποινικής
δίωξης ή την αναστολή της δίωξης, της προδικασίας ή της κύριας διαδικασίας. Η
αναστολή µπορεί να αρθεί µε τις ίδιες διατυπώσεις.
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Άρθρο 7
Συµµέτοχοι
1. Η άσκηση ποινικής δίωξης κατά Υπουργού καταλαµβάνει υποχρεωτικά και τους
τυχόν συµµέτοχους, οι οποίοι εφεξής κατηγορούνται και δικάζονται µαζί µε τον
Υπουργό.
2. Η αναστολή κατά το προηγούµενο άρθρο καλύπτει και τους συµµετόχους. Το ίδιο
ισχύει και για την ανάκληση της δίωξης, εφόσον η Βουλή το αποφασίσει ρητώς.
3. Αν η Βουλή απορρίψει ως προδήλως αβάσιµη την πρόταση για την άσκηση ποινικής
δίωξης "(άρθρο 5 παρ.4)" ή αποφασίσει να µην ασκήσει δίωξη(άρθρο 6 παρ. 2), δεν
θίγεται ως προς τους συµµέτοχους η δικαιοδοσία των τακτικών ποινικών δικαστηρίων,
ως προς τους οποίους στην περίπτωση αυτή παύουν να έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
νόµου αυτού.
*** Η εντός παρενθέσεως φράση «(άρθρο 5 παρ. 2)» της παρ.3 αντικαταστάθηκε
µε τη φράση «(άρθρο 5 παρ. 4)», ως άνω ,µε το άρθρο 3 παρ.1 Ν.3961/2011,ΦΕΚ Α
97/29.4.2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΝΑΚΡΙΣΗ - ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 8
∆ικαστικό Συµβούλιό - Αρµοδιότητες

1. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο Πρόεδρος της Βουλής κληρώνει σε δηµόσια
συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής πέντε τακτικά και τρία αναπληρωµατικά µέλη
για τη συγκρότηση του κατ` άρθρο 86 παρ. 4 του Συντάγµατος ∆ικαστικού Συµβουλίου.
Το ∆ικαστικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τρία µέλη του Αρείου Πάγου και δύο µέλη
του Συµβουλίου της Επικρατείας και σε αυτό προεδρεύει το ανώτερο σε βαθµό µέλος
του Αρείου Πάγου ή, µεταξύ οµοιοβάθµων, ο αρχαιότερος αρεοπαγίτης. ∆ύο
αναπληρωµατικά µέλη προέρχονται από τον Άρειο Πάγο και ένα από το Συµβούλιο της
Επικρατείας. Στην ίδια συνεδρίαση κληρώνονται και ο ασκών καθήκοντα εισαγγελέα
του Συµβουλίου και ο αναπληρωτής του, από τα µέλη της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου.
2. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του Συµβουλίου και ο εισαγγελέας αυτού, µε
τον αναπληρωτή του, κληρώνονται µεταξύ των µελών των δύο ανώτατων δικαστηρίων
και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που
κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Προς τούτο ο Υπουργός
∆ικαιοσύνης, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής, αποστέλλει
κατάλογο των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του και του Συµβουλίου της
Επικρατείας, που έχουν τα νόµιµα προσόντα.
3. Αµέσως µετά τη διενέργεια της κλήρωσης, ο Πρόεδρος της Βουλής αποστέλλει στον
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου την Απόφαση της Βουλής για την άσκησηποινικής
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δίωξης κατά του κατηγορούµενου Υουργού, τα ονόµατα των τακτικών και
αναπληρωµατικών µελών του Συµβουλίου, που κληρώθηκαν, καθώς και όλη τη
δικογραφία. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου διαβιβάζει όλα τα ανωτέρω στοιχεία στον
Πρόεδρο του ∆ικαστικού Συµβουλίου.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το ∆ικαστικό Συµβούλιο έχει τις
αρµοδιότητες των άρθρων 307 επ. του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
5. Η κλήρωση, εάν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση του Συµβουλίου ούτε δια των
αναπληρωµατικών µελών, µπορεί να επαναληφθεί για τα ελλείποντα µέλη. Το κύρος
των ανακριτικών πράξεων και αποφάσεων του Συµβουλίου, που διενεργήθηκαν µέχρι
τότε, δεν θίγεται.
6. Η Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την άσκηση της ποινικής δίωξης έχει το
χαρακτήρα γραπτής παραγγελίας, κατά το άρθρο 246 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας,
για τη διενέργεια κύριας Ανάκρισης.

Άρθρο 9
Αίτηση εξαίρεσης µελών του ∆ικαστικού
Συµβουλίου και του Εισαγγελέα
1. ∆εν επιτρέπεται αίτηση εξαίρεσης, ταυτοχρόνως ή διαδοχικά, για περισσότερα από
τρία συνολικά µέλη του Συµβουλίου ή για περισσότερα από δύο συνολικά µέλη που
προέρχονται από τον Άρειο Πάγο και για περισσότερα από ένα µέλη που προέρχονται
από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
2. Για την εκδίκαση της αίτησης εξαίρεσης, οι δικαστές, των οποίων ζητείται η
εξαίρεση, αναπληρώνονται από ίσο αριθµό αναπληρωµατικών δικαστών, που
προέρχονται από το ίδιο ανώτατο δικαστήριο.
3. Αν ζητηθεί εξαίρεση του προέδρου του Συµβουλίου, τη θέση του κατά την εκδίκαση
της αίτησης καταλαµβάνει ο επόµενος σε βαθµό ή, µεταξύ οµοιοβάθµων, ο
αρχαιότερος. Αν ζητηθεί και αυτού η εξαίρεση, τη θέση του προέδρου καταλαµβάνει ο
επόµενος κατά σειρά αρχαιότητας αρεοπαγίτης.
4. Αν ζητηθεί εξαίρεση του εισαγγελέα, τη θέση του για την εκδίκαση της αίτησης
καταλαµβάνει ο αναπληρωτής του. ∆εν επιτρέπεται να ζητηθεί η εξαίρεση συγχρόνως
και του τακτικού και του αναπληρωτή εισαγγελέα.

Άρθρο 10
Ανάκριση

1. Με Απόφαση του Συµβουλίου του προηγούµενου άρθρου, η οποία λαµβάνεται µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες από τον ορισµό των µελών του και τη διαβίβαση του σχετικού
πρακτικού από τον Πρόεδρο της Βουλής, ορίζεται ένα από τα µέλη του που ανήκει στον
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Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Στον ανακριτή διαβιβάζεται αµελλητί η δικογραφία, καθώς
και όσες δικογραφίες έχουν σχηµατιστεί κατά τυχόν συµµετόχων στις πράξεις του
άρθρου 1 παρ.1 του νόµου αυτού.
2. Ο ανακριτής, όταν πρόκειται να κριθούν ζητήµατα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια
της Ανάκρισης ή η περάτωση της Ανάκρισης (άρθρα 307 και 308 του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας), δεν µετέχει στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου, στις οποίες αντί αυτού
µετέχει αναπληρωµατικό µέλος.
«Εφόσον η πράξη για την οποία διενεργείται Ανάκριση είναι σε βαθµό κακουργήµατος,
ο ανακριτής, µε σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα, µπορεί να απαγορεύσει την κίνηση
κάθε είδους λογαριασµών, τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε
πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, καθώς και το άνοιγµα των θυρίδων
θησαυροφυλακίου του κατηγορουµένου, έστω και κοινών οποιουδήποτε είδους µε άλλο
πρόσωπο, όταν υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι οι λογαριασµοί, οι τίτλοι, τα
χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν χρήµατα ή πράγµατα που
προέρχονται από την τέλεση του ανωτέρω εγκλήµατος. Από την απαγόρευση
εξαιρούνται λογαριασµοί και ποσά τα οποία είναι αναγκαία για την κάλυψη των
γενικότερων δαπανών διαβίωσης του κατηγορουµένου και της οικογένειας του, των
εξόδων για τη νοµική του υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη διατήρηση των
δεσµευµένων ως άνω στοιχείων. Η διάταξη του ανακριτή επέχει θέση έκθεσης
κατάσχεσης και επιδίδεται στον κατηγορούµενο και στο διευθυντικό στέλεχος του
πιστωτικού ιδρύµατος ή του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Σε περίπτωση κοινών
λογαριασµών, τίτλων, χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ή κοινής θυρίδας η διάταξη
επιδίδεται και στον τρίτο. Η απαγόρευση ισχύει από τη χρονική στιγµή της επίδοσης της
διάταξης του ανακριτή στο πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Από τότε
απαγορεύεται το άνοιγµα της θυρίδας και είναι άκυρη έναντι του ∆ηµοσίου εκταµίευση
χρηµάτων από το λογαριασµό ή εκποίηση τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. Ο
κατηγορούµενος και ο τρίτος δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διάταξης του
ανακριτή, µε αίτηση που απευθύνεται προς το ∆ικαστικό Συµβούλιο και κατατίθεται
στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα, µέσα σε είκοσι ηµέρες από την επίδοση σε αυτόν της
διάταξης. Στη σύνθεση του Συµβουλίου, που κρίνει την αίτηση, δεν µετέχει ο
ανακριτής. Η υποβολή της αίτησης και η προθεσµία της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση
της διάταξης. Η διάταξη ανακαλείται αν προκύψουν νέα στοιχεία.»
*** Τα εντός " " εδάφια της παρ.2 προστέθηκαν µε το άρθρο 4 Ν.3961/2011,ΦΕΚ Α
97/29.4.2011.
«3. Κατά Υπουργού, εν ενεργεία ή µη, δεν επιτρέπεται η έκδοση εντάλµατος βίαιης
προσαγωγής, σύλληψης και προσωρινής κράτησης. Επιτρέπεται η επιβολή
περιοριστικών όρων, σύµφωνα µε τα άρθρα 282 παράγραφοι 1. 2, 4 και 296 του Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 62 του Συντάγµατος.»
*** Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 5
Ν.3961/2011,ΦΕΚ Α 97/29.4.2011.
4. Ο ανακριτής έχει το δικαίωµα και οφείλει να επεκτείνει τη δίωξη και κατά των
συµµετόχων που δεν αναφέρονται στην Απόφαση της Βουλής για τη δίωξη. Κατά τα
λοιπά ως προς τις αρµοδιότητες του ανακριτή και τη διενέργεια της Ανάκρισης
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
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Άρθρο 11
Περάτωση προδικασίας

1. Μετά το πέρας της κύριας Ανάκρισης, η δικογραφία διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα
του ∆ικαστικού Συµβουλίου. Ο Εισαγγελέας δύναται να επιστρέψει τη δικογραφία στον
ανακριτή για συµπλήρωση της Ανάκρισης ή να υποβάλει τη δικογραφία µε πρότασή του
στο Συµβούλιο.
2. Οι κατηγορούµενοι έχουν τα δικαιώµατα του άρθρου 308 παρ. 2 του Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας.
3. Το βούλευµα του ∆ικαστικού Συµβουλίου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο και
επιδίδεται µε επιµέλεια του Προέδρου του στον κατηγορούµενο και στον Πρόεδρο της
Βουλής µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοσή του. Το βούλευµα
επιδίδεται και στον Εισαγγελέα του Ειδικού ∆ικαστηρίου µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από την, κατά το άρθρο 12 παρ. 1, συγκρότηση του Ειδικού ∆ικαστηρίου.
4. Εάν συντρέχει περίπτωση παραποµπής µόνο του συµµέτοχου, το Συµβούλιο
τονπαραπέµπει στο ακροατήριο του αρµόδιου κατά τις κοινές διατάξεις δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Άρθρο 12
Συγκρότηση Ειδικού ∆ικαστηρίου

1. Σε περίπτωση έκδοσης βουλεύµατος που παραπέµπει Υπουργό στο ακροατήριο του
Ειδικού ∆ικαστηρίου, ο Πρόεδρος της Βουλής κληρώνει σε δηµόσια συνεδρίαση της
Ολοµέλειας της Βουλής δεκατρία τακτικά και έξι αναπληρωµατικά µέλη για τη
συγκρότηση του κατά το άρθρο 86 παρ. 4 του Συντάγµατος Ειδικού ∆ικαστηρίου,
µεταξύ των µελών του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας που
διορίστηκαν ή προήχθησαν στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης
για άσκηση δίωξης. ∆εν τίθενται στην κληρωτίδα τα ονόµατα των µελών του
∆ικαστικού Συµβουλίου.
2. Το Ειδικό ∆ικαστήριο απαρτίζεται από επτά µέλη του Αρείου Πάγου και έξι µέλη του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Καθήκοντα προέδρου ασκεί ο ανώτερος σε βαθµό από τα
µέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και, µεταξύ οµοιοβάθµων,ο αρχαιότερος.
Καθήκοντα εισαγγελέα ασκεί µέλος της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται
µε τον αναπληρωτή του στην ίδια συνεδρίαση. ∆εν τίθενται στην κληρωτίδα τα ονόµατα
του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του που άσκησαν καθήκοντα στο ∆ικαστικό
Συµβούλιο. Αµέσως µετά τη διενέργεια της κλήρωσης ο Πρόεδρος της Βουλής
αποστέλλει στον πρόεδρο του Ειδικού ∆ικαστηρίου το πρακτικό µε τα ονόµατα των
τακτικών και αναπληρωµατικώνµελών του Ειδικού ∆ικαστηρίου.
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3. Από τα έξι αναπληρωµατικά µέλη του Ειδικού ∆ικαστηρίου, τρία προέρχονται από
τον Άρειο Πάγο και τρία από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Σε περίπτωση κωλύµατος
για οποιαδήποτε αιτία κάποιου µέλους του Ειδικού ∆ικαστηρίου, η αντικατάστασή του
γίνεται από αναπληρωµατικό µέλος προερχόµενο από το ίδιο ανώτατο δικαστήριο.
4. Αν δεν γίνει ή αν διακοπεί η κλήρωση των µελών του Ειδικού ∆ικαστηρίου ή του
∆ικαστικού Συµβουλίου, επειδή έληξε η σύνοδος, διαλύθηκε η Βουλή, ή έληξε η
βουλευτική περίοδος, ενεργείται κατά περίπτωση µε την επανάληψη των εργασιών της
Βουλής.
5. Η λήξη της βουλευτικής περιόδου ή η διάλυση της Βουλής αναστέλλουν την έναρξη
ή την πρόοδο της δίκης µέχρι τη συγκρότηση της νέας Βουλής σε σώµα.

Άρθρο 13
Ορισµός δικασίµου
1. Ο πρόεδρος του Ειδικού ∆ικαστηρίου, µόλις λάβει το πρακτικό της Βουλής, µε το
οποίο ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του Ειδικού ∆ικαστηρίου, ορίζει
µε πράξη του τη δικάσιµο σε χρονικό διάστηµα από σαράντα (40) έως εξήντα (60)
ηµέρες από την έκδοση της πράξης, τον τόπο όπου θα συνεδριάσει τοΕιδικό ∆ικαστήριο
και τον κατάλογο των µαρτύρων που θα εξεταστούν. Ο κατάλογος περιλαµβάνει όλους
τους ουσιώδεις µάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης. Εάν ο κατηγορούµενος διαµένει
στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαµονής, η δικάσιµος ορίζεται σε χρονικό διάστηµα
από εξήντα (60) έως ενενήντα (90) ηµέρες από την έκδοση της πράξης. Η πράξη
κοινοποιείται στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του Ειδικού ∆ικαστηρίου
µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοσή της.
2. Ο κατηγορούµενος, οι µάρτυρες και οι πραγµατογνώµονες κλητεύονται στο
ακροατήριο από τον Πρόεδρο µε κλήση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας. Στην κλήση του κατηγορουµένου πρέπει να περιλαµβάνεται και ο
κατάλογος των µαρτύρων που αναφέρεται στην πράξη ορισµού δικασίµου.

Άρθρο 14
Απουσία κατηγορουµένου

1. Ο κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα να µην εµφανιστεί στο ακροατήριο, αλλά να
εκπροσωπηθεί, εφόσον το ζητήσει, µε τρεις το πολύ συνηγόρους, οι οποίοι διορίζονται
µε απλή έγγραφη εντολή του.
2. Αν ο κατηγορούµενος που κλητεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
προηγούµενου άρθρου, δεν εµφανιστεί, δικάζεται σαν να είναι παρών.
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Άρθρο 15
∆ιαδικασία στο ακροατήριο

1. Η ∆ιαδικασία στο ακροατήριο, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο αυτόν,
διεξάγεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
2. Τα αναπληρωµατικά µέλη παρευρίσκονται σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης και
αναπληρώνουν, κατά τη σειρά που κληρώθηκαν, τα τακτικά µέλη του δικαστηρίου που
τυχόν θα αποχωρήσουν πριν από την έκδοση της Απόφασης. Η αναπλήρωση γίνεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 παρ. 3 του νόµου αυτού. Απουσία
αναπληρωµατικού µέλους δεν επηρεάζει τη νόµιµη σύνθεση του δικαστηρίου. Εκείνος
όµως που καλείται να αντικαταστήσει τακτικό µέλος που αποχώρησε πρέπει να ήταν
παρών σε όλη τη διάρκεια της δίκης. ∆ιαφορετικά καλείται ο επόµενος.
3. Ο πρόεδρος του Ειδικού ∆ικαστηρίου αναπληρώνεται από το επόµενο σε βαθµό, ή,
µεταξύ οµοιοβάθµων, από το επόµενο σε αρχαιότητα µέλος του Αρείου Πάγου που
κληρώθηκε ως τακτικό µέλος. Το µέλος αυτό του Αρείου Πάγου, το οποίο καλείται να
αναπληρώσει τον πρόεδρο, αναπληρώνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
προηγούµενη παράγραφο.
4. Η διάταξη του άρθρου 131 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας εφαρµόζεται αναλόγως.
5. Πολιτική αγωγή δεν επιτρέπεται να ασκηθεί στο Ειδικό ∆ικαστήριο. Η αγωγή
αποζηµίωσης ή χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ασκείται και εκδικάζεται
κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 16
Αίτηση εξαίρεσης µελών του ∆ικαστηρίου
και του εισαγγελέα

1. Αίτηση εξαίρεσης, µια φορά ή διαδοχικά, για περισσότερους από έξι συνολικά
δικαστές, ή για περισσότερα από τρία συνολικά µέλη που προέρχονται από το ίδιο
ανώτατο δικαστήριο, δεν επιτρέπεται.
2. Για την εκδίκαση της αίτησης εξαίρεσης, οι δικαστές, των οποίων ζητείται η
εξαίρεση, αναπληρώνονται από ίσο αριθµό αναπληρωµατικών δικαστών, που
προέρχονται από το ίδιο ανώτατο δικαστήριο.
3. Αν ζητηθεί εξαίρεση του προέδρου, τη θέση του κατά την εκδίκαση της αίτησης
καταλαµβάνει ο νόµιµος αναπληρωτής του, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο. Αν
ζητηθεί και αυτού η εξαίρεση, τη θέση του προέδρου καταλαµβάνει ο επόµενος κατά
σειρά αρχαιότητας αρεοπαγίτης.
4. Αν ζητηθεί εξαίρεση του εισαγγελέα, τη θέση του για την εκδίκαση της αίτησης
καταλαµβάνει ο αναπληρωτής του. ∆εν επιτρέπεται να ζητηθεί η εξαίρεση συγχρόνως
και του τακτικού και του αναπληρωτή εισαγγελέα.

110

«Άρθρο 16Α
Έλεγχος της ουσίας της κατηγορίας
1. Σε περίπτωση που ανακύπτει ζήτηµα παραγραφής της αξιόποινης πράξης ή εξάλειψης
του αξιοποίνου σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2, το ∆ικαστικό Συµβούλιο ή το Ειδικό
∆ικαστήριο ερευνά την ουσία της κατηγορίας, όταν τούτο ζητήσει ο κατηγορούµενος
Υπουργός.
2. Η πιο πάνω έρευνα γίνεται µόνο για εκείνον τον κατηγορούµενο που υπέβαλε σχετικό
έγγραφο αίτηµα και ακολούθως εκδίδεται βούλευµα ή Απόφαση,αντίστοιχα επί της
ουσίας της υπόθεσης.
3. Η αίτηση του κατηγορουµένου, µε την οποία αυτός ζητά την έρευνα της ουσίας της
κατηγορίας πριν από την έρευνα για την παραγραφή, ή την εξάλειψη του αξιοποίνου,
δεν πρέπει να περιέχει οποιαδήποτε αίρεση και κατατίθεται κατά την προδικασία στον
εισαγγελέα του Συµβουλίου, ενώπιον δε του ακροατηρίου κατά την έναρξη της
εκδίκασης. Όταν το ζήτηµα της παραγραφής ή της εξάλειψης του αξιοποίνου ανακύψει
µεταγενέστερα η αίτηση υποβάλλεται τότε.»
*** Το άρθρο 16Α προστέθηκε µε το άρθρο 6 Ν.3961/2011,ΦΕΚ Α 97/29.4.2011.

Άρθρο 17
«Τέλος της ποινικής δίκης - Απόφαση
1. Η ποινική δίκη κατά Υπουργού τελειώνει σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 370
του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και η κατάρτιση και δηµοσίευση της Απόφασης
γίνεται κατά το άρθρο 371 του ίδιου Κώδικα. Για την τύχη των πραγµάτων που
κατασχέθηκαν αποφασίζει το ∆ικαστήριο µε την τελειωτική
Απόφαση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 373 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
Η Απόφαση του Ειδικού ∆ικαστηρίου είναι αµετάκλητη.»
*** Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 17 αντικαταστάθηκαν ως άνω
µε το άρθρο 7 Ν.3961/2011,ΦΕΚ Α 97/29.4.2011.
2. Αίτηση για ακύρωση της διαδικασίας ή της Απόφασης από τον απόντα
κατηγορούµενο δεν επιτρέπεται.
3. Επανάληψη της διαδικασίας σε βάρος του κατηγορουµένου δεν επιτρέπεται.
4. Αν συντρέχει περίπτωση επανάληψης της διαδικασίας υπέρ του καταδικασµένου για
τους λόγους που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις «των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 5» και 1 και 2 του
άρθρου 6 του νόµου αυτού. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από τα δικαιούµενα, κατά
τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, πρόσωπα ή από τριάντα (30) τουλάχιστον βουλευτές.
Εάν αυτή γίνει δεκτή, η Βουλή ενεργεί όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 του νόµου
αυτού και η δίκη επαναλαµβάνεται στο ακροατήριο του Ειδικού ∆ικαστηρίου.
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*** Η φράση «των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 5»
της παρ.4
αντικαταστάθηκε µε τη φράση «των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 5»,
ως άνω, µε το άρθρο 3 παρ.2 Ν.3961/2011,ΦΕΚ Α 97/29.4.2011.

Άρθρο 18
Ποινές

1. Στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων κατά το άρθρο 61 του Ποινικού Κώδικα δεν
επιβάλλεται σε Υπουργό σε περίπτωση καταδίκης του για πληµµέληµα.
2. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που επιβάλλεται σε Υπουργό για πληµµέληµα
µετατρέπεται σε χρηµατική. Ως προς τα κακουργήµατα εφαρµόζονται οι κοινές
διατάξεις.

Άρθρο 19
Επανάληψη δίκης
1. Αν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε µε τους δικαστές που
κληρώθηκαν, η δίκη επαναλαµβάνεται µε νέα σύνθεση. Στην περίπτωση αυτή η Βουλή,
µε πρωτοβουλία του Προέδρου της, ενεργεί όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 του νόµου
αυτού.
2. Ο πρόεδρος του αρχικού δικαστηρίου, ή ο αναπληρωτής του κατά το άρθρο 15 παρ. 3
του νόµου αυτού, αποστέλλει αµελλητί στον πρόεδρο της νέας σύνθεσης, που
κληρώθηκε σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, τη δικογραφία και επίσηµο
αντίγραφο των τηρηθέντων πρακτικών, έως το σηµείο που κατέστη
ανέφικτη η συνέχιση της διαδικασίας.

Άρθρο 20
Εκτέλεση αποφάσεων

Οι αποφάσεις του Ειδικού ∆ικαστηρίου εκτελούνται µε επιµέλεια του Εισαγγελέα
Εφετών Αθηνών.

Άρθρο 21
Απονοµή χάρης

Αν απονεµηθεί χάρη σε Υπουργό που καταδικάστηκε, η συγκατάθεση της Βουλής
µπορεί να δοθεί και για τη διαγραφή της ποινής από το ποινικό µητρώο, εφόσον
η χάρη εκτείνεται και στην άρση των συνεπειών της καταδίκης.
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Άρθρο 22
Τελικές διατάξεις

1. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται διαφορετικά στο νόµο αυτόν εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
2. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού καταργείται ο ν. 2509/1997 και κάθε
άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα ίδια θέµατα.
3. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2003
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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5. Ν. 3961/2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3961 (ΦΕΚ Α΄ 97/29.04.2011)
Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3126/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1
παραγράφονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 111 και 112 του
Ποινικού Κώδικα. Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται, εκτός από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 113 παράγραφοι 1 έως 3 του Ποινικού
Κώδικα, και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, κατά
τη διάρκεια της οποίας τελέστηκε η πράξη και β) όσο ισχύει η απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής για την αναστολή της ποινικής δίωξης, της προδικασίας ή
της κύριας διαδικασίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου
6.»

Άρθρο 2
Το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η πρόταση για άσκηση της ποινικής δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον
βουλευτές, µε συγκεκριµένη αναφορά στα στοιχεία της αξιόποινης πράξης και µνεία
των διατάξεων που παραβιάστηκαν, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.
2. Η Βουλή, αφού υποβληθεί το ανωτέρω αίτηµα στο Προεδρείο, µε απόφαση που
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών, µπορεί να
αναθέτει σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο τον νοµικό έλεγχο των στοιχείων της
κατηγορίας και την αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιµότητας αυτών. Με την ίδια
απόφαση τάσσεται προθεσµία για την ολοκλήρωση του ελέγχου και την παράδοση της
γνωµοδότησης στον Πρόεδρο της Βουλής.
Το γνωµοδοτικό συµβούλιο αποτελείται από έναν αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
και δύο εισαγγελείς εφετών, οι οποίοι κληρώνονται, µε τους αναπληρωµατικούς τους,
σε δηµόσια συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, που προσκαλείται ειδικά γι` αυτό,
µεταξύ όλων των αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου και όλων των εισαγγελέων εφετών
που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Για τη διενέργεια της κλήρωσης ο
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Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αποστέλλει στον
Πρόεδρο της Βουλής κατάλογο των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών, που υπηρετούν
στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
3. Το γνωµοδοτικό συµβούλιο, µετά τον νοµικό έλεγχο των στοιχείων της κατηγορίας
και την αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιµότητας αυτών, γνωµοδοτεί εάν συντρέχει
περίπτωση για διερεύνηση ποινικής ευθύνης Υπουργού, από την ειδική
κοινοβουλευτική επιτροπή της παραγράφου 4. Η γνωµοδότηση του γνωµοδοτικού
συµβουλίου παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων,
ανακοινώνεται στην Ολοµέλεια της και διανέµεται στους Βουλευτές.
4. Η Βουλή, µε απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού
των βουλευτών, συγκροτεί, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της, ειδική
κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
∆ιαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιµη. Με την ίδια απόφαση
τάσσεται και προθεσµία για την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης και την
υποβολή του εγγράφου πορίσµατος αυτής προς την Ολοµέλεια µαζί µε το αποδεικτικό
υλικό.
5. Η επιτροπή έχει όλες τις αρµοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών όταν αυτός
ενεργεί προκαταρκτική εξέταση και µπορεί να αναθέτει σε εισαγγελέα πληµµελειοδικών
ή εφετών την ενέργεια ειδικότερων πράξεων σχετικών µε το αντικείµενο της
προκαταρκτικής εξέτασης. Κατά την προκαταρκτική εξέταση, εκείνος κατά του οποίου
στρέφεται η πρόταση δίωξης καλείται από την επιτροπή
να δώσει εξηγήσεις.
Όταν η αξιόποινη πράξη για την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση
συνεπάγεται για τον Υπουργό οικονοµικά οφέλη, κατά την έννοια του άρθρου 76 παρ. 1
του Ποινικού Κώδικα, η επιτροπή διατάσσει την κατάσχεση τους. Για τα κατασχεθέντα
αποφαίνεται το ∆ικαστικό Συµβούλιο του άρθρου 8, µε το βούλευµα
που εκδίδεται για την κατηγορία, κατά τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 11.
Ο καθού η κατάσχεση µπορεί να ζητήσει την άρση αυτής, µε αίτηση που
απευθύνεται προς το άνω ∆ικαστικό Συµβούλιο όταν τούτο συγκροτηθεί.
6. Το πόρισµα του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 πρέπει να είναι αιτιολογηµένο
και να περιέχει ιδίως τα πραγµατικά περιστατικά και τα αποδεικτικά µέσα που οδηγούν
σε αυτά, όπως προέκυψαν κατά την προκαταρκτική εξέταση, την υπαγωγή των
πραγµατικών περιστατικών στις εφαρµοζόµενες ποινικές διατάξεις και σαφή πρόταση
για την άσκηση ή µη της ποινικής δίωξης. Αιτιολογηµένη πρέπει να είναι και η πρόταση
της τυχόν µειοψηφίας, η οποία καταχωρίζεται σε χωριστό κεφάλαιο του ίδιου
πορίσµατος.
7. Εάν η Ολοµέλεια της Βουλής απορρίψει, κατά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4, ως
προδήλως αβάσιµη την πρόταση για την άσκηση της ποινικής δίωξης, νέα πρόταση που
στηρίζεται στα ίδια πραγµατικά περιστατικά είναι απαράδεκτη.»
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Άρθρο 3
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 3126/2003 η εντός παρενθέσεως φράση
«(άρθρο 5 παρ. 2)» αντικαθίσταται µε τη φράση «(άρθρο 5 παρ. 4)».
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 3126/2003 η φράση «των παραγράφων 2, 3
και 4 του άρθρου 5» αντικαθίσταται µε τη φράση «των παραγράφων 2 έως και 6 του
άρθρου 5».

Άρθρο 4
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εφόσον η πράξη για την οποία διενεργείται ανάκριση είναι σε βαθµό κακουργήµατος,
ο ανακριτής, µε σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα, µπορεί να απαγορεύσει την κίνηση
κάθε είδους λογαριασµών, τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε
πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, καθώς και το άνοιγµα των θυρίδων
θησαυροφυλακίου του κατηγορουµένου, έστω και κοινών οποιουδήποτε είδους µε άλλο
πρόσωπο, όταν υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι οι λογαριασµοί, οι τίτλοι, τα
χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν χρήµατα ή πράγµατα που
προέρχονται από την τέλεση του ανωτέρω εγκλήµατος. Από την απαγόρευση
εξαιρούνται λογαριασµοί και ποσά τα οποία είναι αναγκαία για την κάλυψη των
γενικότερων δαπανών διαβίωσης του κατηγορουµένου και της οικογένειας του, των
εξόδων για τη νοµική του υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη διατήρηση των
δεσµευµένων ως άνω στοιχείων. Η διάταξη του ανακριτή επέχει θέση έκθεσης
κατάσχεσης και επιδίδεται στον κατηγορούµενο και στο διευθυντικό στέλεχος του
πιστωτικού ιδρύµατος ή του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Σε περίπτωση κοινών
λογαριασµών, τίτλων, χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ή κοινής θυρίδας η διάταξη
επιδίδεται και στον τρίτο. Η απαγόρευση ισχύει από τη χρονική στιγµή της επίδοσης της
διάταξης του ανακριτή στο πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Από τότε
απαγορεύεται το άνοιγµα της θυρίδας και είναι άκυρη έναντι του ∆ηµοσίου εκταµίευση
χρηµάτων από το λογαριασµό ή εκποίηση τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. Ο
κατηγορούµενος και ο τρίτος δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διάταξης του
ανακριτή, µε αίτηση που απευθύνεται προς το ∆ικαστικό Συµβούλιο και κατατίθεται
στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα, µέσα σε είκοσι ηµέρες από την επίδοση σε αυτόν της
διάταξης. Στη σύνθεση του Συµβουλίου, που κρίνει την αίτηση, δεν µετέχει ο
ανακριτής. Η υποβολή της αίτησης και η προθεσµία της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση
της διάταξης. Η διάταξη ανακαλείται αν προκύψουν νέα στοιχεία.»

Άρθρο 5
Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 3126/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατά Υπουργού, εν ενεργεία ή µη, δεν επιτρέπεται η έκδοση εντάλµατος βίαιης
προσαγωγής, σύλληψης και προσωρινής κράτησης. Επιτρέπεται η επιβολή
περιοριστικών όρων, σύµφωνα µε τα άρθρα 282 παράγραφοι 1. 2, 4 και 296 του Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 62 του Συντάγµατος.»
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Άρθρο 6
Μετά το άρθρο 16 του ν. 3126/2003 προστίθεται άρθρο 16Α ως εξής:
«Άρθρο 16Α
Έλεγχος της ουσίας της κατηγορίας
1. Σε περίπτωση που ανακύπτει ζήτηµα παραγραφής της αξιόποινης πράξης ή εξάλειψης
του αξιοποίνου σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2, το ∆ικαστικό Συµβούλιο ή το Ειδικό
∆ικαστήριο ερευνά την ουσία της κατηγορίας, όταν τούτο ζητήσει ο κατηγορούµενος
Υπουργός.
2. Η πιο πάνω έρευνα γίνεται µόνο για εκείνον τον κατηγορούµενο που υπέβαλε σχετικό
έγγραφο αίτηµα και ακολούθως εκδίδεται βούλευµα ή απόφαση,αντίστοιχα επί της
ουσίας της υπόθεσης.
3. Η αίτηση του κατηγορουµένου, µε την οποία αυτός ζητά την έρευνα της ουσίας της
κατηγορίας πριν από την έρευνα για την παραγραφή, ή την εξάλειψη του αξιοποίνου,
δεν πρέπει να περιέχει οποιαδήποτε αίρεση και κατατίθεται κατά την προδικασία στον
εισαγγελέα του Συµβουλίου, ενώπιον δε του ακροατηρίου κατά την έναρξη της
εκδίκασης. Όταν το ζήτηµα της παραγραφής ή της εξάλειψης του αξιοποίνου ανακύψει
µεταγενέστερα η αίτηση υποβάλλεται τότε.»

Άρθρο 7
Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 3126/2003 αντικαθίστανται
ως εξής:
«Τέλος της ποινικής δίκης - Απόφαση
1. Η ποινική δίκη κατά Υπουργού τελειώνει σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 370
του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και η κατάρτιση και δηµοσίευση της απόφασης
γίνεται κατά το άρθρο 371 του ίδιου Κώδικα. Για την τύχη των πραγµάτων που
κατασχέθηκαν αποφασίζει το ∆ικαστήριο µε την τελειωτική απόφαση, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 373 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Η απόφαση του Ειδικού
∆ικαστηρίου είναι αµετάκλητη.»

Άρθρο 8
1. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) τηρεί Εθνικό Μητρώο
Παιδικής Προστασίας και λειτουργεί Εθνική Γραµµή Παιδικής Προστασίας, προς
εκπλήρωση των σκοπών του Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου για την Πρόληψη
και την Αντιµετώπιση της Θυµατοποίησης και της Εγκληµατικότητας Ανηλίκων
(Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ρυθµίζεται κάθε σχετικό
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θέµα, που αφορά στην τήρηση του Μητρώου και στη λειτουργία της Γραµµής.
2. Συστήνεται Εθνική Συντονιστική Οµάδα Προστασίας Ανηλίκων, µε κύριο έργο την
προώθηση και το συντονισµό των δράσεων του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. και του Ε.Κ.ΚΑ.. Η
Οµάδα αποτελείται από πέντε (5) µέλη. Πρόεδρος της είναι ο Πρόεδρος του
Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. και στη σύνθεση της µετέχουν από δύο (2) εκπρόσωποι των
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ∆ικαιοσύνης. ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Η συµµετοχή των µελών στην Οµάδα είναι τιµητική και
άµισθη, η δε θητεία τους είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ορίζονται αντίστοιχα τα µέλη
της Οµάδας και καθορίζονται ειδικότερα οι ενέργειες και οι δράσεις της.
3. Συστήνεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν.
3860/2010 (Α` 111), ∆ίκτυο που οργανώνεται από το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.. Στο ∆ίκτυο
εντάσσονται και διασυνδέονται ηλεκτρονικά όλες οι υπηρεσίες αρµοδιότητας των
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, που παρέχουν κοινωνική µέριµνα, φροντίδα, αλληλεγγύη
και προστασία στους ανήλικους σε κίνδυνο και στους ανήλικους παραβάτες.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καθορίζονται ειδικότερα η
συγκρότηση, η οργάνωση, η λειτουργία και οι δράσεις του ανωτέρω ∆ικτύου. Το
Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. συγκροτεί, σε συνεργασία µε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) Α` βαθµού, Οµάδες Προστασίας Ανηλίκων, οι οποίες αποτελούνται από
κοινωνικούς λειτουργούς των οικείων Ο.Τ.Α. και εντάσσονται στο κατά τα ανωτέρω
∆ίκτυο υπηρεσιών που οργανώνει αυτό.

Άρθρο 9
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Κέρκυρα, 24 Απριλίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

(Πηγή: https://lawdb.intrasoftnet.com, τράπεζα νοµικών πληροφοριών της ΝΟΜΟΣ)
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