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1.Το κοινοβουλευτικό σύστηµα
Α. Τι εστί κοινοβουλευτισµός
Κοινοβουλευτικό σύστηµα (parlamentaris re) είναι το
αντιπροσωπευτικό πολιτικό σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο η
κυβέρνηση που διορίζεται από τον αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας
πρέπει να έχει την εµπιστοσύνη της Βουλής. Ο όρος
κοινοβουλευτισµός
υποδηλώνει
µία
συγκεκριµένη
µορφή
σχηµατισµού πολιτικής θέλησης, µέσω του εκλεγόµενου συλλογικού
αντιπροσωπευτικού οργάνου. 1. Ο κοινοβουλευτισµός υπήρξε το
πολιτικό ιδεώδες του 19ου αιώνα. Ο αγώνας που διεξήχθη στα τέλη
του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα ενάντια στην αυταρχία,
αποτελούσε ουσιαστικά αγώνα για την καθιέρωση του
κοινοβουλευτικού συστήµατος. 2.

Β.Η πολιτική αντιπροσώπευση
κοινοβουλευτικού συστήµατος.

ως

προϋπόθεση

του

Στο σύγχρονο συνταγµατικό κράτος η πολιτική εξουσία
ασκείται από τον κυρίαρχο λαό κατά βάση όχι άµεσα, αλλα µέσω των
εκλεγµένων αντιπροσώπων του. Αυτό συνάγεται από το άθρο 1 παρ.1
του Συντάγµατος: ¨Το πολίτευµα της Ελλάδας είναι Προεδρευοµένη
κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία¨. ∆ηλαδή, εφόσον η δηµοκρατία µας
είναι κοινοβουλευτική, αναγκαστικά θα είναι και αντιπροσωπευτική.
Έτσι, κοινοβουλευτισµός και αντιπροσωπευτισµός αναφέρονται
ουσιαστικά στο ίδιο πολιτικό σύστηµα. Απλώς, µε τον πρώτο δίνεται
έµφαση στο βασικό όργανο, ενώ µε τον δεύτερο τονίζεται η βασική
αρχή της ίδιας µορφής πολιτικής κυριαρχίας. Ωστόσο, πρέπει να ση-

1.Πρβλ. BADURA parlamentarismus and parteienstaaliche Demokratie, σ. 15
2.Πρβλ. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, σ.26
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µειώσουµε ότι ο όρος αντιπροσωπευτισµός είναι ευρύτερος, καθώς η
αντιπροσώπευση είναι δυνατή και από άλλα όργανα εκτός του
κοινοβουλίου, από τα οποία είναι δυνατόν να ελλείπει το στοιχείο της
εκλογής. 3.
Ωστόσο, πρέπει να λάβουµε υπόψιν µας ότι το κοινοβούλιο ,
δηλαδή οι αντιπρόσωποι του λαού, όχι µόνο ψηφίζει τους νόµους,
αλλά αναδεικνύει και την κυβέρνηση, κατέχοντας µε αυτόν τον τρόπο
κεντρική θέση µεταξύ των κρατικών οργάνων. Το αντιπροσωπευτικό
κοινοβούλιο είναι το όργανο µέσα στο οποίο και µέσω του οποίου
πραγµατώνεται η πολιτική κυριαρχία, η οποία εκφράζεται µε τον όρο
κοινοβουλευτισµός.
Παρατηρούµε όµως, ότι κάθε αντιπροσωπευτική δηµοκρατία δεν
είναι αναγκαία και κοινοβουλευτική, καθώς µπορεί να καθιερώνεται
το προεδρικό ή ηµιπροεδρικό σύστηµα. Ακόµα, στο άρθρο 1
παράγραφος 3 του Συντάγµατος επιβεβαιώνεται ότι οι εξουσίες της
Βουλής πηγάζουν από τον λαό.
Συνέπεια
λοιπόν
της
συνταγµατικής
κατόχυρωσης
του
αντιπροσωπευτικού συστήµατος, σε µία αντιπροσωπευτική
δηµοκρατία, είναι ιδίως ότι η νοµοθετική ρύθµιση οφείλει να αφήνει
περιθώρια εκπροσώπησης στο κοινοβουλευτικό σύστηµα και άσκησης
ουσιαστικής επιρροής στο πολιτικό γίγνεσθαι για όλες καταρχήν τις
πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις και τάσεις. Παράλληλα, οι
αντιπρόσωποι πρέπει να συνδέονται µε ουσιαστική σχέση
αντιπροσώπευσης µε το εκλογικό σώµα και όχι από σχέσεις
καταφρόνησης, κάτι το οποίο θα ήταν αντίθετο προς την αντιπρο-

3.Βλ. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Το κοινοβουλευτικό σύστηµα και η ανάδειξη της
κυβέρνησης στην Ελλάδα (1844-1875) σ.15
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σωπευτική αρχή και άρα αντισυνταγµατικό, ακόµα κι αν για τέτοιου
είδους παραβιάσεις του Συντάγµατος δεν υπάρχουν νοµικές κυρώσεις.
4.

Γ. Η συνταγµατική κατοχύρωση του κοινοβουλευτικού
συστήµατος.
Το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Συντάγµατος καθιερώνει το
κοινοβουλευτικό σύστηµα ως θεµελιώδη και µη αναθεωρήσιµη
συνταγµατική αρχή προσδιοριστική της κυβέρνησης. Το
κοινοβουλευτικό σύστηµα σε αντίθεση π.χ. µε τη διάκριση των
εξουσιών, δεν αποτέλεσε ποτέ το προϊον κάποιας θεωρητικής
σύλληψης, η οποία να µεταφέρθηκε αργότερα στην πράξη.5. Αντίθετα
προέκυψε βαθµιαία, µέσα από ιστορική εξέλιξη των αιώνων, στον
ευρωπαϊκό κυριως χώρο.
Σε
µία
σύγχρονη
κοινοβουλευτική
δηµοκρατία
το
κοινοβουλευτικό σύστηµα, συνδυαζόµενο συστηµατικά µε τη
δηµοκρατική αρχή, απολήγει «κατά λογικήν και πολιτικήν και νοµικήν
ανάγκην εις την καθιέρωσιν της ουσιαστικής υπεροχής της Βουλής, ως
αντιπροσωπείας του κυρίαρχου Λαού». 6. Την πεµπτουσία του
κοινοβουλευτικού συστήµατος αποτελεί η εξάρτηση της κυβέρνησης
από την εµπιστοσύνη της Βουλής, 7.
και µόνο (µονιστικός
κοινοβουλευτισµός).

4. Πρβλ. Ξ. ΚΟΝΤΙΑ∆Η, Ελεύθερη εντολή και κοµµατική πειθερχία, ΚοινΕπιθ 23-24,
174 επ.
5. Α.ΜΑΝΕΣΗΣ, αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγµατος, 2, 1961-1965,448
6.Βλ. ∆.ΤΣΑΤΣΟΥ, Συνταγµατικό δίκαιο, τόµ. Β, 1992,100, H-P. SCHNEIDER, DAS
PARLAMENTRISCHE SYSTEM, σε: HdBVerfR, 1983,240
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Με την λειτουργική αυτή σύνδεση µεταξύ του κοινοβουλίου,
δηλαδή της πλειοψηφίας του,και της κυβέρνησης επιτυγχάνεται
ουσιαστικά η ενοποίησή τους σ’ ένα µόνο κέντρο πολιτικής εξουσίας,
ενώ ο αρχηγός του κράτους περιορίζεται σε έναν κατά βάση
συµβολικό ρόλο. Έτσι φαίνεται πως αντιλαµβανόταν άλλωστε και ο
συντακτικός νοµοθέτης του 1975 το κοινοβουλευτικό σύστηµα 8. και
µε την έννοια αυτή το καθιέρωσε ως θεµελιώδη αρχή στο άρθρο 1 παρ.
1 του Συντάγµατος.

2. Υποτυπώδες κοινοβουλευτικό σύστηµα (1844-1864)
Υποτυπώδες κοινοβουλευτικό σύστηµα είναι η πρώτη µορφή
κοινοβουλευτικού συστήµατος κατά το οποίο η κυβέρνηση
αναδεικνύεται από τον µονάρχη και διατηρείται στην εξουσία
εξαρτώµενη από αυτόν ελεγχόµενη όµως από το κοινοβούλιο.
Το υποτυπώδες κοινοβουλευτικό σύστηµα αποτελεί την πρώτη
µορφή κοινοβουλευτικού συστήµατος που εµφανίστηκε στην Ελλάδα.
Αφετηρία του αποτέλεσε η θέσπιση και ίδρυση του πρώτου ελληνικού
κοινοβουλίου και της Γερουσίας το 1844. Το κοινοβούλιο αυτής της
περιόδου δεν έχει καµία αρµοδιότητα ως προς την ανάδειξη ή την
διατήρηση της κυβέρνησης παρά µόνο ευθύνεται για τον έλεγχό της
κατά την διάρκεια της θητείας της. Το υποτυπώδες κοινοβουλευτικό
σύστηµα σχετίζεται αποκλειστικά µε την αρχή του ελέγχου. Ο
µονάρχης εξακολουθεί να είναι αρχηγός του κράτους και το πολίτευµα
παραµένει µοναρχικό, µε έναν όµως πιο συνταγµατικό χαρακτήρα.

7. Βλ. ∆. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Εκ της γενικής εισηγήσεως πλειοψηφίας επί του
κυβερνητικού σχεδίου Συντάγµατος, Το Σ. 1975,464
8. Για την δηµοκρατική αρχή βλ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, Συνταγµατικό ∆ίκαιο ΙΙ τευχ. Α’, σ.66
επ.,Μάνεση , Εγγυήσεις, τοµ. ΙΙ, σ.33επ., 37επ., 42επ., 52επ., 61επ., 78επ. Του ιδίου, Η
δηµοκρατική αρχή σ.66επ.
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Κατά την περίοδο 1844-1864 παρατηρείται µία προσπάθεια
εξισορρόπησης της εξουσίας του µονάρχη και της Βουλής. Ωστόσο, ο
µονάρχης εξακολουθεί να έχει µία θέση υπεροχής. Τέλος, πρέπει να
επισηµάνουµε ότι
το υποτυπώδες κοινοβουλευτικό σύστηµα δεν
αποτελεί κυβερνητικό σύστηµα.

3. Σχέσεις ανάδειξης της κυβέρνησης και δηµοκρατικού
πολιτεύµατος
Οι συνταγµατικές διατάξεις που αναφέρονται στον τρόπο
ανάδειξης της κυβέρνησης πρέπει να ερµηνεύονται ταυτόχρονα και
παράλληλα προς την δηµοκρατική αρχή, δηλαδή το θεµέλιο του
πολιτεύµατος. Η εξέταση συνεπώς της διαδικασίας ανάδειξης της
κυβέρνησης συνδέεται ως έναν βαθµό µε την εξέταση της εφαρµογής
της δηµοκρατικής αρχής. 9.
Η έρευνα των σχέσεων της ανάδειξης της κυβέρνησης µε το
δηµοκρατικό πολίτευµα θα πρέπει να εξεταστεί ως προς δύο πλευρές.
Κατ’αρχάς, ως προς το αντιπρωσοπευτικό σύστηµα, την
δηµοκρατικοποίηση δηλαδή του συνταγµατικοπολιτικού συστήµατος,
στα πλαίσια της αντίθεσης για την εξουσία, του µονάρχη και του
κοινοβουλίου (αυτή η πλευρά του εξεταζόµενου θέµατος αποτελεί και
την παρελθοντολογική διάστασή του). Και κατά δεύτερον, ως προς την
δηµοκρατικοποίση του αντιπροσωπευτικού κοινοβουλευτισµού στην
σύγχρονη εποχή (αυτή η πλευρά του υπό εξέταση θέµατος αποτελεί
την σύγχρονη και µελλοντική σηµασία του). Η διάκριση αυτή
οφείλεται στο γεγονός ότι το ζήτηµα της ανάδειξης της κυβέρνησης
εµφανίζεται στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία µε την µορφή του
καθορισµού και του περιορισµού των σχετικών αρµοδιοτήτων του

9.Για την δηµοκρατική αρχή βλ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, Συνταγµατικό ∆ίκαιο ΙΙ τευχ. Α’, σ.66
επ.,ΜΑΝΕΣΗ, Εγγυήσεις, τοµ. ΙΙ, σ.33επ., 37επ., 42επ., 52επ., 61επ., 78επ. Του ιδίου, Η
δηµοκρατική αρχή σ.66επ.
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ανώτατου άρχοντα, ενώ στην σύγχρονη κοµµατική δηµοκρατία
εµφανίζεται κυρίως ως ζήτηµα συµµετοχής του λαού στην σχετική
διαδικασία. Εποµένως, και η συνταγµατική προβληµατική διαφέρει
αντίστοιχα.
Η συνταγµατική λειτουργία ανάδειξης της κυβέρνησης καθώς
και των κρατικών οργάνων παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Στην δηµοκρατία το ζήτηµα της
ανάδειξης της κυβέρνησης και δηµοκρατική διαδικασία συνδέονται
άµεσα. Εδώ ισχύει η από κάτω προς τα πάνω ανάδειξη των κρατικών
οργάνων, µε δηµοκρατικό τρόπο. Εποµένως, στο δηµοκρατικό
πολίτευµα οι σχετικές λειτουργίες αποκτούν µορφή διακριτικών
γνωρισµάτων µε ιδιαίτερη σηµασία και διαφοροποιούν τη δηµοκρατία
από άλλες πολιτειακές µορφές.
Η συνταγµατική διαδικασία του θεσµού των εκλογών εντάσσεται
άµεσα στα πλαίσια των σχέσεων του τρόπου ανάδειξης της
κυβέρνησης και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Είναι σηµαντική η
εξέταση του βαθµού συµµετοχής του λαού στην διαδικασία ανάδειξης
της κυβέρνησης, γεγονός που διαφοροποιεί και την σύγχρονη
κοµµατική δηµοκρατία από εκείνη της αντιπροσωπευτικής τόσο από
θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη. 10.

4.Η γένεση του πρωιµου κοινοβουλευτικού συστήµατος την
περίοδο 1862-1864
Η άποψη ότι τα Συντάγµατα εκφράζουν την πολιτική ισορροπία
αντίθετα ισταµένων πολιτικών δυνάµεων σε συγκεκριµένες ιστορικές
συγκυρίες επιβεβαιώνεται απόλυτα µέσω της δηµιουργίας του κοινο-

10. Για τις διαφορές της κοµµατικής από την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία βλ.
LEIBHOLZ, Stukturprobleme der modernen Demokratie, σ.,78 επ, ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, η
δοµή και η λειτουργία της σύγχρονης δηµοκρατίας, σ 15επ.
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βουλευτικού συστήµατος, η οποία κατά βάση οφειλόταν στην πολιτική
αντίθεση µονάρχη και κοινοβουλίου. Η αντίθεση αυτή βρίσκεται πίσω
από τον νοµικό κανόνα εξάρτησης της διατήρησης της κυβέρνησης,
στην εξουσία, από την βουλή. 11.
Η δηµιουργία του κοινοβουλευτικού συστήµατος οφείλεται στην
προσπάθεια συµβιβασµού των πολιτικών αντιθέσεων δύο αντίθετα
ισταµένων πολιτικών δυνάµεων, εκείνη του µονάρχη και εκείνη του
κοινοβουλίου. Η αντίθεση αυτή αποτέλεσε την γενεσιουργό αιτία του
κοινοβουλευτικού συστήµατος. ( Η αντίθεση αυτή είχε την εποχή
εκείνη «εξωτερικό» χαρακτήρα, βρισκόταν δηλαδή έξω από το
κοινοβούλιο, ενώ αντίθετα σήµερα έχει προσλάβει «εσωτερικό»
χαρακτήρα και βρίσκεται µέσα σε αυτό). Με την γένεση του
κοινοβουλευτικού συστήµατος η ανάδειξη της κυβέρνησης εξαρτάται
από το κοινοβούλιο, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ισορροπίας της
πολιτικής αντίθεσης, κατανέµοντας κατά έναν τρόπο την εξουσία
ανάµεσα στα δύο αυτά όργανα. Ο µονάρχης διατήρησε την εξουσία
διορισµού της κυβέρνησης της αρεσκείας του,αλλά το κοινοβούλιο
απέκτησε το δικαίωµα να εκφράζει την εµπιστοσύνη του προς αυτήν.

5.Πρώιµο κοινοβουλευτικό
διατήρησης (1864-1875)

σύστηµα.

Η

αρχή

της

«Πρώιµο» ή αλλιώς «γνήσιο» κοινοβουλευτικό σύστηµα είναι ένα
σύστηµα διακυβέρνησης του κράτους στο οποίο ο ανώτατος άρχοντας
(κάποτε µονάρχης) αναδεικνύει κατά βούληση την κυβέρνηση, αυτή
όµως εξαρτάται από το κοινοβούλιο σε όλη την διάρκεια της θητείας
της, δηλαδή διατηρείται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία,
ελεγχόµενη κατά την διάρκεια του βίου της από την µειοψηφία.

11. Για την συνταγµατικοπολιτική αντίθεση µονάρχη –κοινοβουλίου ως γενεσιουργό
συνταγµατικό πλαίσιο του κοινοβουλευτικού συστήµατος βλ. SCHMITT, Die Prinzipien des
Parlamentarismus σ.41 επ., KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie σ.26
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Αποτελεί µία µορφή «διανοµής εξουσίας» ανάµεσα στο κοινοβούλιο
και τον µονάρχη, η οποία πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει στην
σύγχρονη εποχή ούτε και στην χώρα δηµιουργίας του (Αγγλία).
Το αρχικό αυτό ή πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα, συνήθως
ονοµάζεται «γνήσιο» και σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε ως
το βασικό µέτρο σύγκρισης του «ορθού» για κάποια συγκεκριµένη
ενέργεια. Ο όρος αυτός είναι γενικότερα αδόκιµος,- αν λάβουµε
υπόψιν µας ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει «γνήσιο» και «νόθο»
κοινοβουλευτικό σύστηµα, αλλα µόνο εκείνο το οποίο επιβάλλει η
εκάστοτε ιστορική συγκηρία - αλλά και άκρως παραπλανητικός,
καθώς δηµιουργεί την εντύπωση της απόκλισης από το «ορθό». Στην
πραγµατικότητα πρόκειται απλώς για απόκλιση από την αρχική
µορφή, η οποία δεν αποτελεί πάντοτε και το ορθότερο και δεν είναι
πάντοτε απαλλαγµένη από ατέλειες. Καταλληλότερος εποµένως είναι
ο όρος πρώιµο ή αρχικό καθώς έτσι εκφράζεται ακριβέστερα η αρχική
µορφή του κοινοβουλευτισµού.
Το κοινοβουλευτικό σύστηµα αναπτύχθηκε αρχικά στην Αγγλία 12. και
προέκυψε από την αντίθεση του κοινοβουλίου και του στέµµατος, και
µάλιστα εξελίχτηκε πολύ νωρίτερα από τις άλλες χώρες. Αργότερα
διαδόθηκε στις χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Στην πορεία του
όµως µεταφυτεύτηκαν πολλά εθνικά στοιχεία, υπέστη «εθνική
διαµόρφωση». 13. Το λεγόµενο «γνήσιο» κοινοβουλευτικό σύστηµα,

12. Για την εξέλιξη του κοινοβουλευτισµού στην Αγγλία βλ. κυρίως το έργο του του
LOWELL, Le government de l’Angleterre, κεφ. ΧΧΙΙΙ, ESMEIN, Elements de droit
Constitutionel,I, σ.79επ. Βλ. ακόµα,BAGEHOT,The English Constitution σ.59επ.,
150επ., 252επ., JENNINGS, The British Constitution, σ.148επ., καθως και του ίδιου,
Cabinet Government, σ.472επ., BLAKE, The development of the British Parliamentary
System 1861-1901, σ.107επ., BOGDANOR, Present Problems of the British Constitution,
σ.117, KLUXEN, Die geistesgeschichtlichen Grundlagen des englischen
Parlamentarismus, σ.99επ.
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αποτελεί µία µορφή «διανοµής της εξουσίας» ανάµεσα στο
κοινοβούλιο και στον µονάρχη, ο οποίος βέβαια δεν υφίσταται στην
σύγχρονη εποχή.
Κατά το πρότυπο του αγγλικού συστήµατος
εφαρµόσθηκε ο κοινοβουλευτισµός και στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη
κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Ειδικότερα στην Ελλάδα ίσχυσε κατά την
περίοδο 1864-1874 µετά την έξωση του Όθωνα και την ψήφιση του
Συντάγµατος του 1864. Προϋπήρχε όµως του Συντάγµατος ήδη από
την περίοδο 1862-1864.
Το πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα δεν επενέβαινε στο
δικαίωµα του βασιλιά να διορίζει την κυβέρνηση, θέσπιζε όµως τον
κανόνα να εξαρτάται η παρουσία της διορισθείσας κυβέρνησης στην
εξουσία από την εµπιστοσύνη της Βουλής προς αυτήν. Στο λεγόµενο
«γνήσιο» κοινοβουλευτικό σύστηµα, ο διορισµός της κυβέρνησης δεν
εξαρτάται από την εµπιστοσύνη του κοινοβουλίου. Η εµπιστοσύνη
έπεται και δεν αποτελεί προϋπόθεση του διορισµού.
Η συνταγµατικοπολιτική εξέλιξη όµως οδήγησε στην αναστροφή
της σχέσης αυτής και έτσι η εµπιστοσύνη άρχισε να προηγείται ως
απαραίτητη προϋπόθεση του διορισµού. Η εµπιστοσύνη προηγείται ως
«δεδηλωµένη». Η γένεση της αρχής της δεδηλωµένης, οφείλεται στην
δηµιουργία και εξέλιξη των πολιτικών κοµµάτων. Έτσι, πλέον στην
Ελλάδα έχουµε βασιλευοµένη δηµοκρατία αντί της µέχρι τότε
συνταγµατικής µοναρχίας, ενώ έχει κατοχυρωθεί η λαϊκή κυριαρχία. Η
εφαρµογή του Συντάγµατος του 1864 αποτέλεσε το τέλος της
µεταβατικής και την έναρξη µίας νέας περιόδου της ελληνικής
συνταγµατικής ιστορίας.

13.. Για τις εθνικές ιδιοµορφίες και την εθνική «προσαρµογή» του κοινοβουλευτικού
συστήµατος, βλ. ΣΒΩΛΟ, Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, τόµος Α’, σ.399, ο οποίος και
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι «ενώ είναι ευχερές να γνωρίση τίς καθ’έκαστον κράτος
το κοινοβουλευτικόν σύστηµα είναι δυσχερέστατον να σχηµατοποιήσει αυτό εις
έννοιανεφαρµοζοµένην εις όλα». Βλ. Επίσης ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ, Συνταγµατικόν ∆ίκαιον,
τόµος Α’, σ.206
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6.Η ιστορική έναρξη του πρώιµου κοινοβουλευτικού
συτήµατος στην Ελλάδα
Η κρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι το πρώιµο κοινοβουλευτικό
σύστηµα άρχισε για πρώτη φορά να εφαρµόζεται στην Ελλάδα το
1875, κατά τον χρόνο δηλαδή διακήρυξης της δεδηλωµένης. Τότε για
πρώτη φορά η κυβέρνηση όφειλε να έχει την εµπιστοσύνη του
κοινοβουλίου.
Ακόµα, υποστηρίζεται ότι πριν από το 1875 υπήρχαν απλώς
δείγµατα κοινοβουλευτικού συστήµατος, σε καµία όµως περίπτωση
αυτό δεν ήταν διαµορφωµένο. Μέχρι τότε απλώς υπήρχαν τάσεις
κοινοβουλευτισµού.
Στην πραγµατικότητα όµως, το κοινοβουλευτικό σύστηµα
εφαρµόζεται στην Ελλάδα ως σύστηµα διατήρησης τα δεκατρία χρόνια
πριν από την αρχή της δεδηλωµένης. Επόµενως, το σηµείο της
ιστορικής ενάρξεως του πρώιµου κοινοβουλευτικού συτήµατος στην
Ελλάδα συµπίπτει µε την έναρξη της µεταβατικής περιόδου.
Ως συνταγµατικό σύστηµα, δηλαδή ως κανόνας δικαίου, το
πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα αναγνωριστηκε expressis verbis
πολυ αργότερα, το 1927, αλλα δεν πρέπει να λησµονούµε ότι
συναγόταν ήδη από τις διατάξεις του Συντάγµατος του 1864, το οποίο
προέκυψε από την επανάσταση του 1862. 14.. Η εφαρµογή του
Συντάγµατος του 1864 αποτέλεσε το τέλος της µεταβατικής περιόδου
και την έναρξη της νέας περιόδου της ελληνικής συνταγµατικής
ιστορίας. Το νέο Σύνταγµα πραγµατοποιεί σηµαντική ποιοτική
µεταβολή στο πολίτευµα, καθώς από την συνταγµατική µοναρχία, η
Ελλάδα περνάει στην βασιλευοµένη δηµοκρατία.ηη.
Και στην Ελλάδα η δηµιουργία του κοινοβουλευτικού
συστήµατος ήταν αποτέλεσµα της σύγκρουσης ανακτόρων και
κοινοβουλευτικών δυνάµεων. 15. Η δηµιουργία του έχει πάντως
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τα οποία οφείλονται στις
ιδιοµορφίες του ελληνικού χώρου. 16. Η από το 1844 σχεδόν
καθολικοποίηση της ψήφου, που παρουσιάζεται ήδη από την εποχή
της εθνικής επαναστάσεως και εκδηλώνεται έντονα στα επαναστατικά
Συντάγµατα, δεν θα µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την
διαµόρφωση του κοινοβουλευτικού συστήµατος. Η αντίθεση µονάρχη~ 13 ~

κοινοβουλίου πλέον έχει προσλάβει άλλες διαστάσεις. Τώρα έχει ως
αποτέλεσµα την «έξωση» του Όθωνα, την αντικατάσταση της
µοναρχίας και ταυτόχρονα την απρόσκοπτη αποδοχή και εφαρµογή
του πρώιµου κοινοβουλευτικού συστήµατος. Η εγκαθίδρυση του
κοινοβουλευτικού συστήµατος είναι άµεσο αποτέλεσµα της
επανάστασης του 1862, η οποία απέβλεπε στην αποµάκρυνση του
συγκεκριµένου µονάρχη.
Στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της γένεσης του πρώιµου
κοινοβουλευτικού συστήµατος, ανήκει το ότι εγκαθιδρύεται σε
περίοδο απουσίας του µονάρχη, σε αβασίλευτη περίοδο. Ο Γεώργιος
αργότερα, αναλαµβάνοντας τα καθήκοντά του βρίσκει «έτοιµο» το
κοινοβουλευτικό σύστηµακαι αναλαµβάνει µέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Την περίοδο 1864-1875 οι σχέσεις λαού και βασιλιά έχουν
εξοµαλυνθεί. Ο βασιλιάς έχει εκλεχθεί από τον ίδιο τον λαό, ενώ το
κοινοβούλιο κατέχει πλέον ισχύρη θέση στα πολιτικά τεκταινόµενα. Η
ρήξη των σχέσεων επήλθε αργότερα, το 1875. Το πρώιµο
κοινοβουλευτικο σύστηµα στην Ελλάδα οικοδοµήθηκε και εξελίχθηκε
στα πλαίσια των σχέσεων ενός νέου µονάρχη και ενός ισχυρού
κοινοβουλίου. Σε ένα «ειδυλλιακό περιβάλλον» όπου κυριάρχησε η
εξάρτηση της κυβέρνησης από το κινοβούλιο.

13. Έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ερµηνεία του Συντάγµατος και για το ερευνώµενο
ζήτηµα του κοινοβουλευτικού συστήµατος και της ανάδειξης της κυβέρνησης το ότι το
«επίπεδο δηµοκρατικότητας» της Ελλάδας ήταν την εποχή εκείνη πολύ υψηλότερο των
άλλων κρατών. ο Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, στο έργο του, Το Σύνταγµα του 1864, σηµειώνει ότι
η ελλάδα πρώτη σχεδόν ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, θεσπίζει ανεπίστρεπτα µί
αδηµοκρατικά νοµιµοποιηµένη εξουσία, που στηρίζεται στην καθολική ανδρική
ψηφοφορία.»
14.βλ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κοινωνική ανάπτυξη και Κράτος σ.293επ., ∆ΡΟΣΟ, Ηνοµική θέση
των πολιτικών κοµµάτων στην Ελλάδα του 19ου αι. σ.11επ., ΚΙΤΡΟΜΗΛΙ∆Η,
Ιδεολογικά ρεύµατα και πολιτικά αιτήµατα σ.23επ., ΜΟΣΚΩΦ, Η Εθνική και κοινωνική
συνέιδηση στην Ελλάδα σ.55επ., MATHIOPOULOS, Geschichte der sozialen Frage
σ.36επ.,53 επ., ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟ, Κράτος και οικονοµική πολιτική στον 19ο αι. σ. 115επ.
15.βλ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κοινωνική ανάπτυξη και Κράτος σ.293επ., 296επ.
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Πότε όµως «επιβλήθηκε» το κοινοβουλευτικό σύστηµα στην
Ελλάδα; Πότε αναγνωρίσθηκε από το Σύνταγµα το κοινοβουλευτικό
σύστηµα; Για να απαντήσουµε στα ερωτήµατα αυτά πρέπει καταρχήν
να να σηµειωθεί ότι η γενικότερη στάση της ελληνικής νοµικής
επιστήµης απέναντι στο πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα την
περίοδο της δηµιουργίας του ήταν ιδιαιτέρως επιφυλακτική. 16. Αλλά
και πολύ αργότερα το κοινοβουλευτικό σύστηµα αντιµετωπίσθηκε
υποβαθµισµένα ως «πολιτικός κανόνας», παρότι αποτελεί το θεµέλιο
του πολιτεύµατος.αποτέλεσµα της στάσης αυτής υπήρξε το ότι η
γενικότερη ενασχόληση µε το κοινοβουλευτικό σύστηµα, δεν υπήρξε
ιδιαίτερα σηµαντική. Η όλη αρνητική προδιάθεση της ελληνικής
νοµικής επιστήµης δεν της επέτραψε την αξιοποίηση του πραγµατικά
πλούσιου και εξαιρετικά ενδιαφέροντος ιστορικού υλικού. Η σύνδεση
του κινοβουλευτικού συστήµατος φαίνεται να αποτέλεσε ανασταλτικό
παράγοντα στη θεωρητική του ανάλυση.
Το κοινοβουλευτικό σύστηµα δεν συνταγµατοποιήθηκε ούτε µε
την αναθεώρηση του 1911, ενώ οι πρώτες µελέτες στον
πανεπιστηµιακό χώρο κάνουν την εµφάνισή τους µετά το 1920.
Σύµφωνα µε την νοµική επιστήµη το κοινοβουλευτικό σύστηµα
εισήχθη στην Ελλάδα το 1875, 17. Αν και αναγνωρίζονται και
προηγουµένως «κοινοβουλευτικές τάσεις». Αν και ιστορική έναρξη
του κοινοβουλευτικού συστήµατος στην Ελλάδα τοποθετείται το 1875,
πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η νοµική του έναρξη τοποθετείται πολύ
αργότερα, το 1927.

16. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολύ αργότερα, λίγο πριν την σύνταξη του Συντάγµατος
του 1927, ο Ν.Ν. Σαρίπολος τάχτηκε κατά της συνταγµατικής πρόβλεψης
κοινοβουλευτικών κανόνων, «καθόσον δεν είναι δυνατόν να διατυπώθώσι νοµικώς και να
καθορισθώσιν εις άρθρα γραπτού Συντάγµατος αι αρχαί του λεπτοτάτου
κοινοβουλευτικού συστήµατος, εν τη λειτουργία του οποίου ενεργούσι τόσοι
ψυχολογικοί και ιστορικοί παράγοντες, τόσαι ποικίλαι δυνάµεις, τόσοι αστάθµητοι
παράγοντες (imponderabilia). Βλ. Ν.Ν. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ, Σύστηµα Κοινοβουλευτικής
κυβερνήσεως εν τη νεωτάτη αυτού εξελίξει, Αθήναι 1921, σ. 11.
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Ωστόσο, καθώς ο όρος κοινοβουλευτικό σύστηµα 18. αποδίδει
σύστηµα συνταγµατικών αρχών, υπό µία ευρύτερη σκοπιά
περιλαµβάνει και την πρώτη διάστασή του, δηλαδή τον έλεγχο της
κυβέρνησης από την Βουλή, η έναρξή του συµπίπτει µε την έναρξη
της εφαρµογής του Συντάγµατος του 1844.

17.Για την εισαγωγή του κοινοβουλευτικού συστήµατος στην Ελλάδα το 1875: βλ. Αλ.
ΣΒΩΛΟΣ , Συνταγµατική ιστορία, σ.43, Συνταγµατικόν ∆ίκαιον τόµος Α’, σ. 351, του
ιδίου: ο ίδιος, αναφερόµενος στην κοινοβουλευτική ευθήνη των υπουργών γράφει:
«Αληθώς δε αύτη µετά µεν το Σύνταγµα του 1864αρχίζει να διαγράφεται, µετά δε το
1875 σταθεροποιείται.», κατα τον ίδιον συγγραφέα : « το κινοβουλευτικό σύστηµα
αγράφως µεν καθιερώθη παρ’ ηµίν και ίσχυσε σταθερώς από το 1875. Ως σύνολον δε
γραπτών διατάξεων εισήχθη διά του ισχύοντος Συντάγµατος». Ακόµα, βλ.
ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ, Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, τόµος Α’, σ.142. Σύµφωνα µε τον κ.Σγουρίτσα,
το κοινοβουλευτικό σύστηµα αναγνωρίσθηκε και εφαρµόσθηκε στην πρακτική σταθερά
από το 1875 και εφεξής, µε την αρχή της δεδηλωµένης, την οποία διατύπωσε ο Χαρ.
Τρικούπης. Στην σχετική µονογραφία του: Η Οργάνωσις της Κυβερνήσεως και η
κοινοβουλευτική ευθύνη των Υπουργών, Αθήναι 1931, σ.34, γράφει « Η επίσηµος όµως
αναγνώρισις του κοινοβουλευτισµού και η διαµόρφωσις αυτού εις συνταγµατικόν αξίωµα
οφείλεται αποκλειστικώς εις τον Χαρ. Τρικούπη.» Για την µη οµαλή εξέλιξη του
κοινοβουλευτισµού την πρώτη περίοδο της εφαρµογής του Συντάγµατος του 1864, βλ.
Η.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ, Ο Κοινοβουλευτισµός, σ.131επ. Ο ίδιος διαπιστώνει και
παραβιάσεις, όπ.παρ., σ.121 και σ.223επ., ο ίδιος συγγραφέας επίσης τονίζει ότι: «υπό το
Σύνταγµα του 1864, το κοινοβουλευτικόν σύστηµα... επέτυχε να παγιωθεί από το
1875...». επιπλέον, βλ. ΑΡ.ΜΑΝΕΣΗ, Η δηµοκρατική αρχή στο Σύνταγµα του 1864,
Συνταγµατική θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη 1980, σ.93επ., «Ένδεκα µόλις έτη µετά
την θέσπισιν του Συντάγµατος του 1864, το 1875, ήρχισε να λειτουργή εις την Ελλάδα το
κοινοβουλευτικόν σύστηµα κυβερνήσεως και η δηµοκρατική αρχή ήρχισε να γίνεται
πολιτική πράξις. Το Σύνταγµα περιείχε µεν εµβρυωδώς ωρισµένας διατάξεις ευνοούσας
την ανάπτυξιν και την λειτουργίαν του κοινοβουλευτικού συστήµατος, αλλά δεν το
καθιέρωνε ρητώς»., βλ.σ.94: «Ήδη δε το κοινοβουλευτικόν σύστηµα, που εισήχθη το
1875 διά της αρχής της δεδηλωµένηςως πολιτική πρακτική και κατέστη εν συνεχεία
«συνθήκη του πολιτεύµατος», ισχύει από του 1952 παρ’ ηµίν ως νοµικός θεσµός.»

18. Ο χρονικός προσδιορισµός της «έναρξης», προϋποθέτει το σηµασιολογικό της
προσδιορισµό. Τί πρέπει να νοείται ως «έναρξη του κοινοβουλευτικού συστήµατος» η
έναρξη του ελέγχου της κυβέρνησης από την βουλή, η έναρξη της διατήρησης της
κυβέρνησης στην εξουσία µε την εµπιστοσύνη του κοινοβουλίου, ή το χρονικό σηµείο,
από το οποίο η Βουλή αναδεικνύει πλέον την κυβέρνηση;
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7.Η «λεκτική απουσία» του πρώιµου κοινοβουλευτικού
συστήµατος στο Σύνταγµα του 1864
Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο Σύνταγµα του 1864 δεν γίνεται ρητή
διατύπωση κάποιου κανόνα κατά τον οποίο η κυβέρνηση έπρεπε να
έχει την εµπιστοσύνη της Βουλής.
Όλα τα ξένα Συντάγµατα της εποχής καθώς και το νέο ελληνικό
Σύνταγµα δεν περιείχαν διατάξεις ρητά αναφερόµενες στο
κοινοβουλευτικό σύστηµα ως σύστηµα διατήρησης. 19. Θεωρητικά
δύο απαντήσεις είναι δυνατές.
Σύµφωνα µε την πρώτη, η εθνοσυνέλευση θεωρούσε την εξουσία
διατήρησης ως «µεταβατικού χαρακτήρα». Ήταν εποµένως εξουσία,
που διατήρησε η εθνοσυνέλευση, µόνο για την περίοδο µέχρι την 17η
Νοεµβρίου 1864, δηλαδή εξουσία προσωρινή, που θα είχε µόνο η
εθνοσυνέλευση και που δεν προοριζόταν και για την Βουλή που
επακολούθησε.

19. Το πρώτο Σύνταγµα που ρητά καθιέρωσε το κοινοβουλευτικό σύστηµα είναι εκείνο
της Βενεζουέλας, του 1874. Κατά το άρθρο 34, παρ.1, οι υπουργοί δεν λαµβάνονταν από
την Βουλή, αλλ’ ήταν υποχρεωµένοι να παραιτηθούν, εφόσον αποδοκιµάζονταν. Βλ.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ, Κοινοβουλευτισµός, σ.16-17και τις παραποµπές. Ο γαλλικός
Συνταγµατικός νόµος της 25ης Φεβρουαρίου 1875 καθιέρωσε τη συλλογική ευθύνη των
υπουργών, για την γενική πολιτική της κυβέρνησης και την ατοµική, για τις πράξεις κάθε
υπουργού. Βλ. DUGUIT, Traite de Droit Constitutionnel, τόµος ΙΙ, σ.824επ.- Το τουρκικό
Σύνταγµα του 1876, όπως αναθεωρήθηκε µετά την επανάσταση του 1908, όριζε στα
άρθρα 35 και 38, ότι σε περίπτωση άρσης της εµπιστοσύνης της βουλής η κυβέρνηση
υποχρεούται να παραιτηθεί. Βλ. ΣΑΡΙΠΟΛΟ,Σύστηµα κοινοβουλευτικής κυβερνήσεως,
σ.8, σηµ. 4. Βασικά το κοινοβουλευτικό σύστηµα διατυπώνεται ρητά στα διάφορα
γραπτά Συντάγµατα µετά τον Α’ παγκόσµιο πόλεµο. Εποµένως, κοινό χαρακτηριστικό
γνώρισµα της εισαγωγής του κοινοβουλευτικού συστήµατος στις διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες, είναι ότι προηγήθηκε για αρκετό χρονικό διάστηµα η εφαρµογή και ακολούθησε η
γραπτή του διατύπωση.
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Κατά την δεύτερη εκδοχή, η εξουσία διατήρησης, κατά την θέληση
των συντακτών του Συντάγµατος του 1864, δεν είχε προσωρινό
χαρακτήρα και ούτε συνδεόταν µε την µεταβατική περίοδο. Αντίθετα
ήταν µία εξουσία η οποία µε το Σύνταγµα του 1844 ανήκε στο
κοινοβούλιο, και µε το νέο Σύνταγµα του 1864 εξακολούθησε να
ανήκει σε αυτό. Για τον λόγο αυτό οι διατάξεις παρέµειναν οι ίδιες. Η
δεύτερη αυτή άποψη θεµελιώνεται και από το περιεχόµενο του
ψηφίσµατος ΞΗ΄, και ιστορικά είναι η πιο πιθανή, ιδίως αν ληφθεί
υπόψιν ο συσχετισµός των δυνάµεων.
Το κείµενο του Συντάγµατος του 1864 δεν αποκλείει όµως, ούτε
την πρώτη ούτε την δεύτερη εκδοχή. 20. Θεωρητικά λοιπόν και οι δύο
από ψεις είναι υποστηρίξιµες. Το Σύνταγµα, λοιπόν δεν προβλέπει
ρητά αλλά και ούτε απαγορεύει το κοινοβουλευτικό σύστηµα.

8.Μοναρχική και κοινοβουλευτική διάσταση του πρώιµου
κοινοβουλευτικού συστήµατος.
Στο πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα, η κυβέρνηση αποκτά µία
κάποια «αυτοτέλεια»από τον αρχηγό του κράτους. Πλέον δεν
εξαρτάται από µόνο από την εµπιστοσύνη του µονάρχη, όπως
συνέβαινε κατά την περίοδο της µοναρχίας, αλλά και από την
εµπιστοσύνη του κοινοβουλίου, προκειµένου να διατηρηθεί στην
εξουσία. Το πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα αποτελεί ένα σύστη-

20. Βλ. Εφ.Συνελ. τόµος VI, σ.358επ., 361επ.,366. Από τα πρακτικά των συζητήσεων δεν
προκύπτει «απόρριψη» του κοινοβουλευτικού συστήµατος. ∆εν υποβλήθηκε δηλαδή
πρόταση της µορφής «η κυβέρνηση οφείλει να έχει την εµπιστοσύνη της Βουλής», η
οποία αν υποβαλλόταν και δεν γινόταν δεκτη, τότε πράγµατι θα είχαµε απόρριψει του
κοινοβουλευτικού συστήµατος από την εθνοσυνέλευση. Η µη ψήφιση της πρότασης
Πετιµεζά, να λαµβάνονται οι υπουργοί από τη Βουλή, δεν σήµαινε απόκρουση του
κοινοβουλευτικού συστήµατος.
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σύστηµα «διπλής εµπιστοσύνης». 21. Βλέπουµε λοιπόν, ότι στο
πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα, όντας εξισσοροπητικό σύστηµα
των αντιθέσεων που επικρατούσαν µεταξύ µονάρχη και κοινοβουλίου,
απαραίτητα στοιχεία για την ανάδειξη και την διατήρηση της
κυβέρνησης στην εξουσία, ήταν τόσο η εµπιστοσύνη από πλευράς
µονάρχη, όσο και η εµπιστοσύνη από πλευράς κοινοβουλίου. Η
εµπιστοσύνη του µονάρχη, η οποία ήταν απόρροια της προηγούµενης
περιόδου δεν έχει εξαλειφθεί.
Έτσι, το πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα έχει δύο διαστάσεις,
την εξωκοινοβουλευτική-µοναρχική και την κοινοβουλευτική, οι
οποίες αντιστοιχούν στην στους δύο πόλους του πολιτεύµατος εκείνης
της εποχής, τον µονάρχη και το κοινοβούλιο. Ως προς την ανάδειξή
της η κυβέρνηση εξαρτάται άµεσα από την εµπιστοσύνη του µονάρχη
και έµµεσα από την εµπιστοσύνη του κοινοβουλίου, ενώ αντίθετα, ως
προς την διατήρησή της εξαρτάται άµεσα από το κοινοβούλιο και
έµµεσα απο τον µονάρχη. Ο µονάρχης λοιπόν, ως προς την διατήρηση
της κυβέρνησης, µπορεί να παύει την θητεία της,- µόνο όµως για
λόγους νοµιµότητας, καθώς ο βασιλεύς βασιλεύει αλλά δεν κυβερνά
22. , -να διαλύει την Βουλή οποτεδήποτε και να προκηρύσσει εκλογές.
23.
Με την µορφή αυτή το πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα
ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα το 1875. Πρόκειται για την περίοδο του
«ελληνικού Ορλεανισµού». 24.

21. Βλ. ΜΑΝΕΣΗ, Εγγυήσεις, ΙΙ σ.448, σηµ57 και τις παραποµπές.
22.Βλ. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Το κοινοβουλευτικό σύστηµα και η ανάδειξη της
κυβέρνησης στην Ελλάδα (1844-1875) σ.147
23. Βλ.. ΜΑΝΕΣΗ, Εγγυήσεις, ΙΙ σ.149επ, 153επ, του Ι∆ΙΟΥ, Ηδηµοκρατική αρχή στο
Σύνταγµα του 1864, Συνταγµατική θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη 1980, σ.95επ.,
επίσης π.α. 483επ.
24. Βλ. Για τον γαλλικό Ορλεανισµό (1830-1848) DUGUIT, Traite de Droit
Constitutionnel, τόµος ΙΙ, σ.643επ., 817επ, 821, LALUMIERE-DEMICHEL, Les regimes
parlamentaires europeennes,σ.51επ., DUVERGER, Institutions politiques , τόµος Ι, σ.
117επ.,, COGUEL, Geschichte und Gegenwartsproblematik
des franzosichen
Parlamentarismus, σ.161επ., βλ. Και π.α. 299, σηµ 65.
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9.Η αρχή της διατήρησης (1864-1875)
Α. Ο ορισµός της αρχής της διατήρησης και οι δύο όψεις
της.
Το πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα βρισκόταν σε άµεση σχέση
µε την αρχή της διατήρησης. Η κοινοβουλευτική ευθύνη της
κυβέρνησης πραγµατώνεται µέσα από την υποχρέωσή της σε
παραίτηση εφόσον δεν λάβει την ψήφο εµπιστοσύνης της Βουλής. Η
κυβέρνηση δηλαδή οφείλει πλέον να έχει την εµπιστοσύνη της
Βουλής. Στο πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα όµως, το κοινοβούλιο
δεν αναδεικνύει την κυβέρνηση, απλώς εκφράζει την εµπιστοσύνη ή
την δυσπιστία του προς αυτήν, την οποία έχει διορίσει ο µονάρχης. Με
αυτόν τον τρόπο γίνεται µία προσπάθεια ενδυνάµωσης της ισχύος του
κοινοβουλίου και αντίστοιχου περιορισµού της ισχύος του βασιλιά.
Πρόκειται για βασική αρχή της διάστασης της διατήρησης της
κυβέρνησης στην εξουσία. Η αρχή της διατήρησης δεν ρυθµίζει και
την ανάδειξη της κυβέρνησης στην εξουσία, αλλά µόνο την διατήρησή
της σε αυτήν.
Αποτελεί µία µερικότερη αρχή του πρώιµου κοινοβουλευτικού
συστήµατος. Η αρχή της διατήρησης δεν επηρεάζει την ανάδειξη της
κυβέρνησης, η οποία ανήκει στις εξουσίες του βασιλιά, αλλά καθορίζει
την διατήρησή της. ∆εν ήταν ρητώς διατυπωµένη στο Σύνταγµα του
1864, αλλά συναγόταν από το περιεχόµενο των γενικών διατάξεων.
Η αρχή της διατήρησης εµφανίζεται µε δύο όψεις, µία θετική και µία
αρνητική. Κατά την θετική της διατύπωση, επάγεται ότι η κυβέρνηση
διατηρείτει στην αρχή µόνο στην περίπτωση κατά την οποία λαµβάνει
την εµπιστοσύνη του κοινοβουλίου. Αντίθετα. Κατά την αρνητική της
διατύπωση επάγεται ότι σε περίπτωση που η κυβέρνηση καταψηφισθεί
από το κοινοβούλιο οφείλει να δηλώσει την παραίτησή της. Οι δύο
όψεις είναι αναπόσπαστες µεταξύ τους, και η µία συνεπάγεται
αναµφίβολα την άλλη.
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Β. ∆ιακρίσεις της αρχής της διατήρησης.
Η αρχή της διατήρησης διαιρέθηκε σε σχετική και απόλυτη.
Σύµφωνα µε την σχετική αρχή της διατήρησης η κυβέρνηση οφείλει να
έχει την εµπιστοσύνη της Βουλής, αλλά µόνο όταν βρίσκεται σε
σύνοδο. ∆ηλαδή, οφείλει να έχει την εµπιστοσύνη της παρούσας
Βουλής. ∆ιαφορετικά, όταν η Βουλή δεν συνεδριάζει, δεν θεωρείται
αναγκαία η εµπιστοσύνη της. Κυρίως η αρχή της διατήρησης µε την
σχετική της µορφή εφαρµόσθηκε στην Ελλάδα κατα την περίοδο
1864-1875. Η σχετική αρχή της διατήρησης ενσωµατώθηκε στο
Σύνταγµα του 1864 ως µη ρητά διατυπωµένος κανόνας δικαίου. Αν
και περιείχε τις ίδιες σχεδόν κοινοβουλευτικές διατάξεις µε το
Σύνταγµα του 1844, ερµηνευόµενο πλέον σύµφωνα µε την νέα
συνταγµατοπολιτική κατάσταση,προκύπτει ότι ήδη από την ψήφισή
του η αρχή της διατήρησης αποτελεί βασική του αρχή.
Σύµφωνα µε την απόλυτη αρχή της διατήρησης, η κυβέρνηση
οφείλει να έχει την εµπιστοσύνη της Βουλής, ανεξαρτήτως χρονικών
προσδιορισµών. Για την παραµονή της κυβέρνησης στην εξουσία
πρέπει να είναι δεδοµένη η εµπιστοσύνη της Βουλής προς αυτήν
ακόµα και όταν η Βουλή δεν βρίσκεται σε σύνοδο. 25.
Η εµπιστοσύνη της Βουλής προς την νέα κυβέρνηση
κατοχυρώνεται µέσω πρότασης εµπιστοσύνης και ψήφου
εµπιστοσύνης, ενώ η απόσυρσή της γίνεται µέσω της πρότασης
δυσπιστίας και της ψήφου δυσπιστίας αντίστοιχα. Πρόταση
εµπιστοσύνης αποτελεί η κυβερνητική αίτηση προς το κοινοβούλιο
προκειµένου να αποφασίσει αν τάσσεται υπέρ του νέου σχηµατισµού
της κυβέρνησης. Η πρόταση εµπιστοσύνης λαµβάνει χώρα πάντοτε
στην αρχή της κυβερνητικής περιόδου µετά τις προγραµµατικές

25.Βλ. Άρθρο 84 Συντ. 1864 : «Η Κυβέρνησις ..να ζητήση ψήφον εµπιστοσύνης της
Βουλής..»
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δηλώσεις της νέας κυβέρνησης και όποτε το ζητήσει η νέα κυβέρνηση
κατά την βουλευτική περίοδοκαι ολοκληρώνεται µε την ψήφο
εµπιστοσύνης της Βουλής

10. Η αρχή της δεδηλωµένης.
Α. Ο ορισµός της αρχής της δεδηλωµένης
Ο κοινοβουλευτισµός στην Έλλάδα ρίζωσε µετά το 1875, ύστερα
από έντονους αγώνες, µε τη διακήρυξη του Χαριλάου Τρικούπη στον
λόγο του θρόνου, ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει την δεδηλωµένη
εµπιστοσύνη της Βουλής. Μετά το 1875, το πολιτικό σκηνικό στην
Ελλάδα µεταβάλλεται, καθώς µετά την διακήρυξη της αρχής της
δεδηλωµένης αρχίζει µία νέα περίοδος κοινοβουλευτισµού. Η αρχή της
δεδηλωµένης αποτέλεσε την εξέλιξη της αρχής της διατήρησης των
προηγούµενων ετών.
Αρχή της δεδηλωµένης ή απλώς δεδηλωµένη, όπως επικράτησε
να να λέγεται, είναι η θεµελιώδης συνταγµατική αρχή, σύµφωνα µε
την οποία, ο «ανώτατος άρχων», ως ρυθµιστής του πολιτεύµατος, είτε
είναι αιρετός είτε κληρονοµικός, πρέπει να διορίζει την κυβέρνηση
από το πολιτικό κόµµα το οποίο έχει την πλειοψηφία ατην Βουλή. Με
τον τρόπο αυτόν, η κυβέρνηση «απολαµβάνει της εµπιστοσύνης της
Βουλής».
Η αρχή της δεδηλωµένης αποτελεί την βάση του
κοινοβουλευτικού συστήµατος για την δηµοκρατική διακυβέρνηση
µιας χώρας. Ανάγεται στους πρώτους θεσµούς του αγγλικού
πολιτεύµατος, όπου διαµορφώθηκε, εξελίχθηκε και από εκεί
κα8ιερώθηκε ύστερα στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ελλάδα
αναγνωρίσθηκε και άρχισε να εφαρµόζεται από το 1875.
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Β. Ιστορική αναδροµή
Μετά το 1830, και ύστερα από µακροχρόνια παρουσία και
επιβολή του βασιλιά στο πολιτικό γίγνεσθαι, αποκτάµε στην Ελλάδα
δηµοκρατία, µε το Σύνταγµα του 1864 (βασιλευοµένη
ανττιπροσωπευτική δηµοκρατία). Βέβαια η ισχύς του βασιλιά είχε ήδη
περιοριστεί εν µέρει µετα το Σύνταγµα του 1844, το οποίο καθιέρωνε
την συνταγµατικη µοναρχία. Το νέο Σύνταγµα, όµως δεν αποδέχεται
πλέον την µοναρχική εξουσία αλλά αυτή αντικαθίσταται από την
δηµοκρατική. Ο βασιλιάς παραµένει ανώτατος άρχοντας, όµως πλέον
προστατεύεται η λαϊκή κυριαρχία και θεσπίζεται η αρχή της διάκρισης
των λειτουργιών. Την νοµοθετική εξουσία αναλαµβάνει ο βασιλιάς µε
την συνεργασία της Βουλής, την εκτελεστική εξουσία ο βασιλιάς µέσω
των υπουργών που ο ίδιος διορίζει, ενώ η δικαστική εξουσία ασκείται
από τα δικαστήρια. Το Σύνταγµα του 1864 είναι το µακροβιότερο,
καθώς ίσχυσε περίπου 50 χρόνια. Μετά την ψήφισή του όµως, άρχισε
µία περίεργη αντισυνταγµατική τακτική να σχηµατίζονται κυβερνήσεις
όχι από την πλειοψηφία όπως έπρεπε, αλλα από την µειοψηφία της
Βουλής. Αυτό, όπως ήταν φυσικό προκαλούσε αναστάτωση και
συνταγµατική ανωµαλία στην πολιτική ζωή της χώρας.
Σύµφωνα µε τον καθηγητή συνταγµατικού δικαίου Χρήστο
Σγουρίτσα «ο βασιλεύς Γεώργιος εθεώρει τον σχηµατισµό της
κυβερνήσεως ως ζήτηµα αποκλειστικώς προσωπικόν του, αναφέρεται
δε ότι από της εποχής της ορκοµωσίας του (19 Οκτωβρίου 1863) µέχρι
το 1875 εξερράγησαν είκοσι δύο κυβερνιτικαί κρίσεις, εκ των οποίων
αν εξαίρεση τας τεσσάρας ή πέντε, αι λοιπαί προεκλήθηκαν εκ των
επεµβάσεων του Στέµµατος» 26. Και « ο κατ’ επανάληψιν από του
1864 διορισµός κυβερνήσεων εκ της µειοψηφίας της Βουλής η και των
«αχρόων», θεωρηθείς ως κατάχρησις των σχετικων δικαιωµάτων του
Ανώτ. Άρχοντος, τείνουσα να σταθεροποιηθή εις αντιδηµοκρατικόν
τρόπον διακυβερνήσεως της χώρας επροκάλεσεν αποφασιστικήν κατά
του Στέµµατος επέµβασιν του Χαριλάου Τρικούπη, τυπικού
εκπροσώπου των φιλελευθέρων και δηµοκρατικών τάσεων της
αστικής τάξεως κατα το τελευταίον τέταρτον του ΧΙΧ αιώνος,
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καταλήξασαν εις την επιβολήν της «αρχής της δεδηλωµένης» επί των
σχέσεων Βουλής και κυβερνήσεως» 27.

Γ. «Τίς πταίει;»
Η πρώτη «αποφασιστική κατά του Στέµµατος επέµβαση» του Χ.
Τρικούπη ήταν το περίφηµο άρθρο του «Τίς πταίει;» που δηµοσίευσε
στην εφηµερίδα του Πέτρου Κανελλίδη «Καιροί», φύλλο 29.6.1874.
το ιστορικό άρθρο καυτηρίαζε «την αρχή των κυβερνήσεων της
µειοψηφίας», που επικρατούσε εκείνη την περίοδο στην χώρα µας.
Τόνιζε ότι η «διαγωγή» των κυβερνήσεων αυτών, που κάθε άλλο παρά
εθνικές µπορούσαν να χαρακτηρισθούν, «ουδόλως δικαιολογεί µοµφάς
κατά του έθνους. Προκαλεί µόνον σκέψεις περί της καταχρήσεως της
συνταγµατικής προνοµίας του διορισµού και της παύσεως των
υπουργών». ∆ιακήρυσσε κατηγορηµατικα και ανεπιφύλακτα ότι για
όλα αυτά «το έθνος δεν πταίει». Το µνηµειώδες άρθρο κατέληγε στην
υπόδειξη του ορθού που έπρεπε να εφαρµοσθεί προκειµένου να παύσει
η συνταγµατική και πολιτική κακοδαιµονία της χώρας. « Ίνα επέλθει
θεραπεία, πρέπει να γίνη ειλικρινώς αποδεκτή η θεµελιώδης αρχή της
κοινοβουλευτικής κυβερνήσεως ότι τα υπουργία λαµβάνονται εκ της
πλειοψηφίας της Βουλής». Και αφού επιγραµµατικά ανέφερε ότι
«Ενόσω η Βασιλεία προσφέρει την εξουσίαν, την διάλυσιν και τας
επεµβάσεις, ως βραβείον εις τας εν τη Βουλή µειοψηφίας, θα
πολλαπλασιάζωνται επ άπειρον, οι µνηστήρες της αρχής», κατέληγε
στο ότι « ∆εν πταίει το Έθνος».
Το ιστορικό άρθρο προκάλεσε στην κοινή γνώµη κατάπληξη και
ειδικότερα λόγω της φήµης εκείνων των ηµερών ότι ο ∆. Βούλγαρης
µε ορισµένους αυλικούς ετοίµαζε πραξικόπηµα κατά του
Συντάγµατος. Αλλά το άρθρο αυτό µαζί µε την µεγάλη εντύπωση που

26.Βλ. Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, τόµ. Α, 1959, σελ. 203
27.Α.Ι. Σβώλου: Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, τοµ. Α’ 1942, σελ. 173
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προκάλεσε, προκάλεσε και την ποινική δίωξη του αρθρογράφου. Ο
Χαρίλαος Τρικούπης κλήθηκε στο ανακριτικό γραφείο την 6.7.1874.
Το άρθρο που αποτελεί πραγµατικό µνηµείο της συνταγµατικής
Ιστορίας της χώρας µας οδήγησε τον Χαρ. Τρικούπη στην φυλακή.
Λίγο αργότερα όµως τον οδήγησε και στην πρωθυπουργία. Έτσι
σχηµάτισε τον Απρίλιο του 1875 την πρώτη κυβέρνησή του και λίγο
αργότερα µπόρεσε να διακηρύξει τις αδιάσειστες συνταγµατικές αρχές
του από την Βουλή.

11. Η καθιέρωση της αρχής της δεδηλωµένης
Έτσι καθιερώθηκε στην χώρα µας η «αρχή της
δεδηλωµένης»,µε εµφανη σηµασία για την συνταγµατική οµαλότητα
και πολιτική τάξη. Η καθιέρωση όµως της αρχής της δεδηλωµένης δεν
έγινε µε γραπτή διάταξη. Κατά την επικρατέστερη µάλιστα
διδασκαλία, καθώς διαµορφώθηκε και επιβλήθηκεν από τον λόγο του
θρόνου του 1875, δεν επρόκειτο ούτε για σχετικό συνταγµατικό έθιµο.
Ανήκε στις λεγόµενες «συνθήκες του πολιτεύµατος», και έπρεπε να
αναγνωρισθεί και να διασφαλισθεί µε γραπτή διάταξη. Το Σύνταγµα
του 1864, αν και έγινε σχετική πρόταση, δεν είχε την δύναµη να
φθάσει ως αυτό το σηµείο. Έτσι πρώτο το Σύνταγµα της «Ελληνικής
∆ηµοκρατίας»της 29ης Σεπτεµβρίου 1925 δέχθηκε και διακήρυξε µε
την διάταξη του άρθρου 86 ότι « η κυβέρνησις πρέπει να απολαύη της
εµπιστοσύνης της Βουλής». Την ίδια διάταξη επανέλαβε και το
Σύνταγµα της 11ης Σεπτεµβρίου 1925/ 22ης Σεπτεµβρίου 1926 και
τέλος καθιέρωσε και ρύθµισε την αρχή της δεδηλωµένης το Σύνταγµα
της 3ης Ιουνίου 1927.

12. ∆ιακρίσεις της αρχής της δεδηλωµένης
Η σχετική ή ατελής αρχή 28. της δεδηλωµένης είναι η πρώτη
µορφή δεδηλωµένης που εµφανίστηκε στα ελληνικά συντάγµατα από
το 1875 και έπειτα. Σύµφωνα µ’αυτή, όταν πριν από το διορισµό της
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κυβέρνησης υπάρχει δεδηλωµένη πλειοψηφία και βούληση στο
κοινοβούλιο, τότε επιβάλλεται ο διορισµός της κυβέρνησης
πλειοψηφίας αυτής δηλαδή που υποδεικνύει η πλειοψηφία και
απαγορεύεται ο διορισµός κυβέρνησης µειοψηφίας, όταν όµως δεν
σχηµατιστεί πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, τότε είναι δυνατός ο
διορισµός κυβέρνησης µειοψηφίας.
Η ατελής αρχή της δεδηλωµένης ρυθµίζει την εφαρµογή της
δεδηλωµένης µόνο εφόσον υπάρχει πλειοψηφία, διαφορετικά επιτρέπει
και το σχηµατισµό κυβέρνησης µειοψηφίας. Ο διορισµός κυβέρνησης
µειοψηφίας, ο οποίος είναι αντίθετος προς την αρχή της δεδηλωµένης,
επιτρέπεται επειδή ακριβώς δεν υπάρχει σχηµατισµένη πλειοψηφία
στο κοινοβούλιο. Στις περιπτώσεις αυτές δίνεται το δικαίωµα στον
ανώτατο άρχοντα του κράτους να αναδείξει το υπουργικό συµβούλιο
που ανταποκρίνεται στην προσωπική του βούληση. Η διαδικασία αυτή
καταλήγει εποµένως σε µια µορφή διανοµής της εξουσίας ανάµεσα
στον ανώτατο άρχοντα και τη Βουλή.
Η ατελής αρχή της δεδηλωµένης άρχισε να εφαρµόζεται από το
1875 µε τη διακήρυξη της αρχής της δεδηλωµένης. Η αρχή της
δεδηλωµένης ορίστηκε σ’αυτή της τη µορφή µε τους δύο παρακάτω
κανόνες: «πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόµµατος (ή
συνασπισµού), που διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των
εδρών». «Οι υπουργοί προτείνονται από τον πρωθυπουργό και
διορίζονται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας». Οι µερικότερες αυτές
αρχές δεν απαγορεύουν τον διορισµό κυβέρνησης µειοψηφίας, µε
αποτέλεσµα αυτός να θεωρείται συνταγµατικά νόµιµος, εφόσον δεν
υπάρχει πλειοψηφία, απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισµό
κυβέρνησης πλειοψηφίας.

28.Το Σύνταγµα του 1975 ρυθµίζει την ατελή αρχή της δεδηλωµένης. Σύµφωνα µε το
άρθρο 37 όταν δεν υπάρχει δεδηλωµένη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο δίνεται
υποχρεωτικά διερευνητική εντολή στον αρχηγό της σχετικής πλειοψηφίας. Σε περίπτωση
αποτυχίας της πρώτης διερευνητικής εντολής µε την αδυναµία του αρχηγού να
σχηµατίσει πλειοψηφία δίνεται και δεύτερη διερευνητική εντολή. Μετά και τη δεύτερη
αποτυχία ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας έχει την αρµοδιότητα «…να διορίσει
πρωθυπουργόν, µετά γνώµην του Συµβουλίου της ∆ηµοκρατίας, µέλος ή µη της Βουλής,
δυνάµενον κατά την κρίσην του να τύχει ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής,» (αρθρ. 37 §
4 Σ ).
Βλ. και ∆ηµητρόπουλο Α., Γενική Συνταγµατική Θεωρία, τ.Α΄, σελ. 578
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Μία άλλη διάκριση της αρχής της δεδηλωµένης είναι αυτή σε
απόλυτη ή τέλεια αρχή της δεδηλωµένης, η οποία θεµελιώνεται για
πρώτη φορά στο αναθεωρηµένο Σύνταγµα του 1986. Απόλυτη ή
τέλεια αρχή της δεδηλωµένης είναι αυτή που ρυθµίζει πως ως
κυβέρνηση διορίζεται αυτή που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία
στο κοινοβούλιο, όταν αυτή υπάρχει. Όταν όµως δεν υπάρχει η
απαιτούµενη πλειοψηφία, τότε απαγορεύεται ο διορισµός κυβέρνησης
µειοψηφίας και προκηρύσσονται εκλογές. Σε αντίθεση µε την ατελή
αρχή της δεδηλωµένης, η τέλεια αρχή της δεδηλωµένης απαγορεύει σε
κάθε περίπτωση το διορισµό κυβέρνησης πλειοψηφίας.
Εφόσον όµως υπάρχει δεδηλωµένη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο
κυβέρνηση θα αναδειχθεί η υποδεικνυόµενη από την πλειοψηφία. Στη
περίπτωση όµως στην οποία δεν υπάρχει δεδηλωµένη πλειψηφία, η
αρχή της δεδηλωµένης επιτάσσει την απόπειρα σχηµατισµού
κυβέρνησης µέσω των διερευνητικών εντολών. Αν αποτύχει και αυτή
η διαδικασία, το Σύνταγµα ορίζει τη σύγκληση των αρχηγών των
κοµµάτων και ως επόµενο στάδιο, επειδή δεν βρέθηκε λύση, την
προκήρυξη εκλογών. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπει την
κυβέρνηση µειοψηφίας ούτε ως τακτικής ούτε ως προεκλογικής. Έτσι
η αρχή της δεδηλωµένης ολοκληρώνεται και αποκτά καθολικό
περιεχόµενο.
Τέλος, διακρίνουµε την οιονεί αρχή της δεδηλωµένης κατά την
οποία υπάρχει µεν κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο,
απουσιάζει όµως η αναγκαία θέληση της συγκεκριµένης πλειοψηφίας
να σχηµατίσει κυβέρνηση. ∆υο είναι οι συνθήκες που πρέπει να
συντρέχουν για την ύπαρξη οιονεί δεδηλωµένης. Πρόκειται για την
ανάδειξη κατά τη λήξη των εκλογών δεδηλωµένης κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας ικανής να σχηµατίσει κυβέρνηση και την απουσία
δεδηλωµένης εµπιστοσύνης. Η οιονεί δεδηλωµένη στην
πραγµατικότητα όµως δεν είναι δεδηλωµένη, εφόσον δεν συνδυάζει το
οντολογικό µε το βουλητικό στοιχείο. Από την οιονεί δεδηλωµένη
εκλείπει το βουλητικό στοιχείο.
Στις περιπτώσεις οιονεί δεδηλωµένης,εφόσον η πλειοψηφία
παραιτείται, παραµένει όµως συγκροτηµένη σε πλειοψηφικό σώµα
χωρίς να διασπάται και να υποστηρίζει άλλους συνδυασµούς και
θέσεις, είναι εκ των πραγµάτων ανώφελη η χρήση διερευνητικών
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εντολών, διότι δεν πρόκειται να συγκροτηθεί άλλη πλειοψηφία στο
κοινοβούλιο. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση η πλειοψηφία να
διασπαστεί και να υποστηρίξει άλλους συνδυασµούς, οπότε είναι
δυνατή η εµφάνιση µιας άλλης πλειοψηφίας, τότε όµως γίνεται λόγος
για παραίτηση µειοψηφίας. Στις περιπτώσεις οιονεί δεδηλωµένης το
Σύνταγµα προβλέπει τη σύγκληση των αρχηγών των κοµµάτων και
µόνο εφόσον δεν βρεθεί λύση τη διάλυση της Βουλής.

Επίλογος

Το κοινοβουλευτικό σύστηµα ολοκληρώθηκε και προσέλαβε την
σηµερινή του µορφή, αφού συνταγµατοποιήθηκε ως σύστηµα
διατήρησης- συµπεριλαµβανοµένης και της νοµικής υποχρέωσης
παραίτησης-, ενώ µετά το 1875 η αρχή της δεδηλωµένης αποτελεί την
κορυφαία αρχή του , ρυθµίζοντας τον τρόπο ανάδειξης της
κυβέρνησης. Η εφαρµογή της προϋποθέτει την ύπαρξη πλειοψηφίας
στο κοινοβούλιο που να υποστηρίζει συγκεκριµένο κυβερνητικο
σχηµατισµό. Η αρχή της δεδηλωµένης αποτέλεσε τοµή στην πολιτική
ιστορία της χώρας, καθώς οδήγησε σε µεταβολή του πολιτικού τοπίου
και οδήγησε στο σύγχρονο κοινοβουλευτικό σύστηµα.
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