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Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης είναι πλέον
ο μόνος γραπτός διαγωνισμός για
την εισαγωγή των υποψηφίων και
μάλιστα στις ανώτατες θέσεις του
Δημοσίου. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» συνεχίζουν
την προετοιμασία των υποψηφίων
τους σε ολιγομελείς ομίλους για το
διαγωνισμό αυτό και παραθέτουν
χρήσιμα θέματα ανάπτυξης, τα οποία
αντλούνται από την τράπεζα των δεκάδων προσομοιωτικών εφαρμογών
που επιμελούνται οι εξειδικευμένοι
συνεργάτες μας.
Θέμα: Αναπτύξτε τους τρόπους με
τους οποίους εμφαίνεται η θεμελιώδης δημοκρατική αρχή στο φάσμα
της δράσης του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Ως θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος (ή οργανωτικές βάσεις αυτού)
νοούνται τα κύρια χαρακτηριστικά που
παρουσιάζει μια Πολιτεία, τόσο στην
οργανωτική της βάση όσο και στην
απονομή και κατοχύρωση των θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων.
Στο ελληνικό Σύνταγμα οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος είναι διάσπαρτες και αποτελούνται από όλες
εκείνες τις συνιστώσες που θέτουν τις
ύψιστες αξίες σε ένα πολίτευμα. Στο ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο ως θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος μπορούν
να θεωρηθούν πολλές, με κύρια, μεταξύ
όλων, τη δημοκρατική αρχή.
Συγκεκριμένα, η δημοκρατική αρχή,
κυρίως με το σύγχρονο χαρακτήρα της
λαϊκής κυριαρχίας, αποτελεί τη βάση
του πολιτεύματος και κατά συνέπεια
περιλαμβάνεται στους περιορισμούς
του άρθρου 110 του Συντάγματος για
τις μη αναθεωρήσιμες διατάξεις.
Η λαϊκή κυριαρχία ασκείται κυρίως
με τη δράση του εκλογικού σώματος,
το οποίο το ελληνικό Σύνταγμα το
αναγορεύει στο «ανώτερο όργανο του
πολιτεύματος». Το εκλογικό σώμα δρα
ελεύθερα και περιορίζεται μόνο από τις
συνταγματικές διατάξεις, όπως ο εκλογικός νόμος τις εξειδικεύει. Συνεπώς,
δεν επιτρέπεται στο εκλογικό σώμα να
λαμβάνει αποφάσεις πολιτικής διακυβέρνησης, οι οποίες βρίσκονται έξω
από τα όρια που του θέτουν το Σύ-

νταγμα και οι νόμοι. Επομένως, η λαϊκή
κυριαρχία και, κατά συνέπεια, η δημοκρατική αρχή, κατά κανόνα, ασκούνται
έμμεσα και αντιπροσωπευτικά.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2
και 3 του Συντάγματος: «Θεμέλιο του
πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από το
Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του
Εθνους και ασκούνται όπως ορίζει το
Σύνταγμα».
Η λαϊκή κυριαρχία, εκφραζόμενη
μέσα από τη δράση του εκλογικού
σώματος, υλοποιείται με τους κάτωθι
ειδικότερους τρόπους. Σύμφωνα με το
άρθρο 51 παρ. 3 του Συντάγματος: «Οι
βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους
πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα,
όπως ο νόμος ορίζει». Ενώ στο άρθρο
37 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζεται
ότι: «Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει
στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία
των εδρών». Επίσης, σύμφωνα με το
άρθρο 84 παρ. 1 του Συντάγματος, «η
Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής» και στο άρθρο
32 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται
ότι «η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή γίνεται με
ονομαστική ψηφοφορία και σε ειδική
συνεδρίαση».
Ως άμεση συνέπεια της δημοκρατικής αρχής έρχεται η αρχή της δημοσιότητας, τόσο των νόμων όσο και των
δικαστικών αποφάσεων. Η αρχή της
δημοσιότητας καλύπτει την ανάγκη
των πολιτών για γνώση και τους δίνει

τη δυνατότητα ελέγχου και προσβολής
κάθε παράνομης ή αντισυνταγματικής
πολιτικής δράσης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του Συντάγματος, «η
Βουλή συνεδριάζει δημόσια στο Βουλευτήριο» και σύμφωνα με το άρθρο
93 παρ. 3 του Συντάγματος, «κάθε
δικαστική απόφαση πρέπει να είναι
ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη και απαγγέλλεται σε δημόσια
συνεδρίαση».
Οπως γίνεται αντιληπτό, η δημοκρατική αρχή με τη μορφή της λαϊκής
κυριαρχίας ασκείται έμμεσα και αντιπροσωπευτικά με συνταγματικούς
περιορισμούς. Ωστόσο, στο Σύνταγμα
προβλέπονται κάποιες περιπτώσεις
άμεσης δημοκρατίας που είναι οι κάτωθι.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 51 παρ. 3
του Συντάγματος ορίζεται ότι «οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους
πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα,
όπως ο νόμος ορίζει».
Στο άρθρο 44 παρ. 2 ορίζεται ότι:
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα
για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από
απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας
του όλου αριθμού των βουλευτών, που
λαμβάνεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δημοψήφισμα
προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν
σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από
τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό απο-

φασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου
και όπως ορίζουν ο Κανονισμός της
Βουλής και νόμος για την εφαρμογή
της παραγράφου αυτής. Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Βουλής
περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο».
Στο άρθρο 29 παρ. 1 βλέπουμε
ότι «Ελληνες πολίτες που έχουν το
εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε
πολιτικά κόμματα, που η οργάνωση
και η δράση τους οφείλουν να εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία
του δημοκρατικού πολιτεύματος» και,
τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ.
4 του Συντάγματος: «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».
Βάσει της δημοκρατικής αρχής εγκαθιδρύεται και η αρχή της πλειοψηφικής
δημοκρατίας. Δηλαδή, οι αποφάσεις
παίρνονται βάσει μαθηματικής πλειοψηφίας. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη
σημασία σε μια δημοκρατία και η συμμετοχή της μειοψηφίας για τη λήψη
σημαντικών αποφάσεων. Κάτι τέτοιο
το Σύνταγμά μας το προβλέπει, αφού
σε ορισμένες διαδικασίες επιβάλλεται
η συναίνεση της μειοψηφίας για τη
λήψη απόφασης.
Επίσης, η τήρηση της δημοκρατικής αρχής κατοχυρώνεται και μέσα
από συνταγματικές εγγυήσεις, όπως
είναι η πολιτική υποχρεωτικότητα της
ψηφοφορίας, η υποχρέωση αφοσίωσης στο Σύνταγμα και το δικαίωμα
αντίστασης των πολιτών, του άρθρου
120 του Συντάγματος.
Απόρροια και έκφανση της δημοκρατικής αρχής αποτελεί η αντιπροσωπευτική αρχή. Ως αντιπροσωπευτική
αρχή νοείται η σχέση αντιπροσώπευσης που υπάρχει μεταξύ του εκλογικού
σώματος και του Κοινοβουλίου που
εγκαθιδρύεται μέσα από την άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, λοιπόν, στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία η λαϊκή
κυριαρχία ασκείται έμμεσα και από
αντιπροσώπους, όπως αναφέρθηκε
και ανωτέρω.

Η αντιπροσωπευτική αρχή, συγκεκριμένα, υλοποιείται από την εντολή που παρέχει το εκλογικό σώμα
στους αντιπροσώπους του, τόσο να
νομοθετούν όσο και να ελέγχουν το
έργο της εκτελεστικής εξουσίας (της
κυβέρνησης). Η εντολή παρέχεται με
το δικαίωμα ψήφου και για το ελληνικό πολίτευμα, έχει το χαρακτήρα της
ελεύθερης εντολής.
Στην ελεύθερη εντολή ο βουλευτής
αντιπροσωπεύει όχι μόνο την εκλογική
του περιφέρεια ή τους ψηφοφόρους
του, αλλά όλη την επικράτεια ως πολιτική και διοικητική ενότητα. Δεν μπορεί να γίνει ανάκληση του βουλευτή
από τους εκλογείς του και δεν υποχρεώνεται σε τήρηση προεκλογικών
δεσμεύσεων, με μόνη την υποχρέωση
της τήρησης μιας ιδεολογικής σταθερότητας. Αντίθετα, στην επιτακτική
εντολή ο βουλευτής κυρίως αντιπροσωπεύει την επικράτειά του και είναι
δυνατή και η ανάκλησή του από τους
εκλογείς του.
Η αντιπροσωπευτική αρχή, και συνεπώς μέσω αυτής και η δημοκρατική,
υλοποιείται βάσει των εξής διαδικασιών του Συντάγματος: Σύμφωνα με
το άρθρο 51 παρ. 2 του Συντάγματος,
«οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το
Εθνος ». Ενώ, σύμφωνα με το άρθρο
53 παρ. 1, «οι βουλευτές εκλέγονται
για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν
από την ημέρα των γενικών εκλογών.
Μόλις λήξει η βουλευτική περίοδος, με
Προεδρικό Διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, διατάσσεται η διενέργεια γενικών
βουλευτικών εκλογών μέσα σε τριάντα
ημέρες και η σύγκληση της νέας Βουλής σε τακτική σύνοδο μέσα σε άλλες
τριάντα ημέρες από αυτές». Επίσης,
στο άρθρο 60 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι «οι βουλευτές έχουν
απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης
και ψήφου κατά συνείδηση» και τέλος
στο άρθρο 61 παρ. 1 ότι «ο βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται
με οποιονδήποτε τρόπο για γνώμη ή
ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση
των βουλευτικών καθηκόντων».
Γεώργιος Κ. Πατρίκιος
Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου
& Πολιτικής Επιστήμης, υπ. διδάκτωρ Νομικής Αθηνών

