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Eργασία & Ασφάλιση

Εξετάσεις

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Συνταγματικό Δίκαιο
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»
παρακολουθώντας στενά πώς θα
επηρεάσουν οι νέες διευρυμένες
αρμοδιότητες του Υπ. Εσωτερικών
το ύφος των επικείμενων εξετάσεων συνεχίζουν την προετοιμασία
των υποψηφίων τους σε ολιγομελείς ομίλους παραθέτοντας χρήσιμα θέματα ανάπτυξης.

Η επίδραση της Κοινοβουλευτικής Αρχής στις πολιτικές και νομικές σχέσεις
της Βουλής με την Κυβέρνηση

Η κοινοβουλευτική αρχή ανάγεται
σε αρχή μορφής του ελληνικού πολιτεύματος και αποτελεί έναν από
τους σκληρούς , μη αναθεωρήσιμους προς κατεύθυνση μείωσης,
συνταγματικούς πυρήνες. Είναι ο
κανόνας που ορίζει ότι η κυβέρνηση που διορίζεται από τον αρχηγό
του κράτους (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) πρέπει να διαθέτει την
εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου.
Άρχεται από την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, αλλά δεν ταυτίζεται με αυτήν, αφού υπάρχουν και
δημοκρατικά – αντιπροσωπευτικά
πολιτεύματα στα οποία δεν εφαρμόζεται (π.χ. προεδρική δημοκρατία ή κυβερνώσα βουλή).
Η κοινοβουλευτική αρχή μπορεί
να βρει Συνταγματικό έρεισμα στις
εξής διατάξεις των άρθρων : στο
άρθρο 84 παρ. 1 του Συντάγματος,
σύμφωνα με το οποίο «Η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής».
Στο άρθρο 86 παρ. 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο
«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 » τέλος
στο άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του Συ-

ντάγματος, σύμφωνα με τα οποία
«1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
διορίζει τον Πρωθυπουργό και,
με πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά μέλη της Κυβέρνησης
και τους Υφυπουργούς. 2. Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του
κόμματος το οποίο διαθέτει στη
Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία
των εδρών». (η λεγόμενη «αρχή
της δεδηλωμένης»).
Η κοινοβουλευτική αρχή στο
πλαίσιο της εμπιστοσύνης που
πρέπει να διαθέτει η Κυβέρνηση
από τη Βουλή, εκφράζεται κατ’
αρχήν, όπως αναδεικνύεται και
παραπάνω, από τη βασική αρχή
ότι η Κυβέρνηση οφείλει να έχει
την εμπιστοσύνη της Βουλής.
Συγκεκριμένα, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ορκωμοσία
του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει ψήφο
εμπιστοσύνης της βουλής και
μπορεί να τη ζητεί και οποτεδήποτε άλλοτε. H βουλή μπορεί με
απόφασή της να αποσύρει την
εμπιστοσύνη της από την κυβέρνηση ή από μέλος της. Πρόταση
δυσπιστίας μπορεί να υποβληθεί
μόνο μετά την πάροδο εξαμήνου
αφότου η βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας.
H πρόταση δυσπιστίας πρέπει
να είναι υπογραμμένη από το ένα
έκτο τουλάχιστον των βουλευτών
και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί η
συζήτηση. Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τη συνταγματική πρόβλεψη
μπορεί να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας και πριν από την πάροδο
εξαμήνου, αν είναι υπογραμμένη
από την πλειοψηφία του όλου
αριθμού των βουλευτών.
H συζήτηση για την πρόταση
εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας αρχίζει
μετά δύο ημέρες από την υποβολή
της σχετικής πρότασης, εκτός αν η
κυβέρνηση, σε περίπτωση πρότασης δυσπιστίας, ζητήσει να αρχίσει
αμέσως η συζήτηση, η οποία δεν
μπορεί να παραταθεί πέρα από
τρεις ημέρες από την έναρξή της.
H ψηφοφορία για την πρόταση
εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας διεξά-

γεται αμέσως μόλις τελειώσει η
συζήτηση, μπορεί όμως να αναβληθεί για σαράντα οκτώ ώρες, αν
το ζητήσει η κυβέρνηση.
Πρόταση εμπιστοσύνης δεν μπορεί να γίνει δεκτή, αν δεν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων βουλευτών, η οποία
όμως δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από τα δύο πέμπτα του
όλου αριθμού των βουλευτών.
Ενώ, πρόταση δυσπιστίας γίνεται
δεκτή, μόνο αν εγκριθεί από την
απόλυτη πλειοψηφία του όλου
αριθμού των βουλευτών. Κατά την
διαδικασία της ψηφοφορίας για
τις πιο πάνω προτάσεις ψηφίζουν
και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που είναι μέλη της βουλής,
δηλαδή εκλεγμένοι βουλευτές, ή
βουλευτές επικρατείας.
Χωρίς να προκύπτει άμεσα από
κάποιο συνταγματικό άρθρο, αλλά
από την όλη διαδικασία σχηματισμού της Κυβέρνησης, η τελευταία
πρέπει να διαθέτει την απόλυτη
πλειοψηφία των εδρών του Κοινοβουλίου.
Αυτό καταδεικνύεται σύμφωνα
με το άρθρο 37 παρ. 2 του Συντάγματος, στο οποίο ορίζεται
ότι «Πρωθυπουργός διορίζεται ο
αρχηγός του κόμματος το οποίο
διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη
πλειοψηφία των εδρών».
Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει
την απόλυτη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει
στον αρχηγό του κόμματος που
διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία
διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού
Κυβέρνησης που να απολαμβάνει
την εμπιστοσύνη της Βουλής.
Αν και σε αυτή την περίπτωση,
δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή
στον αρχηγό του δεύτερου σε
κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και εάν δεν τελεσφορήσει και
αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή στον
αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος. Κάθε
διερευνητική εντολή ισχύει για

τρεις ημέρες. Αν οι διερευνητικές
εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων
και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία
σχηματισμού Κυβέρνησης που να
έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής,
επιδιώκει το σχηματισμό Κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της
Βουλής (Οικουμενική Κυβέρνηση)
για τη διενέργεια εκλογών και σε
περίπτωση αποτυχίας αναθέτει
στον Πρόεδρο του Συμβουλίου
της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου
το σχηματισμό Κυβέρνησης, όσο
το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής,
για να διενεργήσει εκλογές, και
διαλύει τη Βουλή.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4 του ανωτέρω άρθρου, στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες ανατίθεται, σύμφωνα με
τις προηγούμενες παραγράφους,
εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης
ή διερευνητική εντολή σε αρχηγό
κόμματος, αν το κόμμα δεν έχει
αρχηγό ή εκπρόσωπο, ή αν ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπός του δεν
έχει εκλεγεί βουλευτής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει την
εντολή σε αυτόν που προτείνει
η κοινοβουλευτική ομάδα του
κόμματος. H πρόταση για την
ανάθεση εντολής γίνεται μέσα σε
τρεις ημέρες από την ημέρα που
ο Πρόεδρος της Βουλής ή ο αναπληρωτής του ανακοινώνει στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη δύναμη των κομμάτων στη Βουλή η
ανακοίνωση αυτή γίνεται πριν από
κάθε ανάθεση εντολής.
Η σταθερότητα του κυβερνητικού σχηματισμού καθορίζεται
και σύμφωνα με την κοινοβουλευτική αρχή, βάσει της οποίας
η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την
εμπιστοσύνη της Βουλής. Μέσα σε
δεκαπέντε ημέρες από την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού, η Κυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει
ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής
και μπορεί να τη ζητεί και οποτεδήποτε άλλοτε. H Βουλή, αν έχουν
διακοπεί οι εργασίες της κατά το
σχηματισμό της Κυβέρνησης, κα-

λείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες
να αποφανθεί για την πρόταση
εμπιστοσύνης.
H Βουλή μπορεί με απόφασή της
να αποσύρει την εμπιστοσύνη της
από την Κυβέρνηση ή από μέλος
της. Πρόταση δυσπιστίας μπορεί
να υποβληθεί μόνο μετά την πάροδο εξαμήνου αφότου η Βουλή
απέρριψε πρόταση δυσπιστίας.
Εκτός από μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, η πρόταση δυσπιστίας εφόσον γίνει δεκτή επιφέρει και
σημαντικές πολιτικές συνέπειες.
Συγκεκριμένα, οδηγεί στη συλλογική παραίτηση της κυβέρνησης
εφόσον ασκήθηκε κατά αυτής,
είτε σε παραίτηση του μέλους του
Υπουργικού Συμβουλίου εναντίον
του οποίου ασκήθηκε.
Η συλλογική παραίτηση της κυβέρνησης οδηγεί στη διαδικασία
του άρθρου 37 παρ. 3 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον
αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και
εάν δεν τελεσφορήσει και αυτή….».
Σε αυτή τη φάση δεν προκηρύσσονται εκλογές αν δεν αποτύχουν οι
διερευνητικές εντολές, κατά ρητή
επιταγή του άρθρου 38 παρ. 1 του
Συντάγματος, κατά το οποίο «O
Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την
κυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί,
καθώς και αν η βουλή αποσύρει
την εμπιστοσύνη της κατά το άρθρο 84. Στις περιπτώσεις αυτές
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και
4 του άρθρου 37.».
Μέσω των ανωτέρω συνταγματικών τρόπων μπορεί να σκιαγραφηθεί η επίδραση της κοινοβουλευτικής αρχής στις πολιτικές και
νομικές σχέσεις της Βουλής με την
Κυβέρνηση.
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