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Θέμα 1ο (28 Ιουνίου 2002): 

 

Πως διαμορφώνεται η σχέση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας κατά τη σύγχρονη εποχή 

που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των τεχνοκρατικών δομών της διοίκησης και την 

παγκοσμιοποίηση; 

………………………………………………………… 

Ως νομοθετική εξουσία νοείται η λειτουργία που είναι αρμόδια στην παραγωγή κανόνων δικαίου, 

δηλαδή πλαισίων που διαμορφώνουν κανονιστικούς άξονες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Κατά 

το Σύνταγμα (άρθρο 26) η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 

τη Βουλή. 

Από την άλλη πλευρά, ως εκτελεστική εξουσία νοείται η λειτουργία η οποία είναι αρμόδια στη 

χάραξη της πολιτικής του κράτους (εσωτερική, εξωτερική και οικονομική) δηλαδή, τη δημιουργία 

της ίδιας της πολιτικής κατεύθυνσης της χώρας και της δράσης της δημόσιας διοίκησης. Κατά την 

ίδια τη συνταγματική διάταξη η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. Ωστόσο, λόγω του προεδρευόμενου (και όχι προεδρικού) 

χαρακτήρα του ελληνικού πολιτεύματος, σχεδόν αποκλειστικό όργανο άσκησης της εκτελεστικής 

λειτουργίας στην πράξη είναι η κυβέρνηση. 

Με βάση τα παραπάνω, και με δεδομένη τη σύγχρονη εποχή των αναπτυγμένων τεχνοκρατικών 

δομών της διοίκησης και την παγκοσμιοποίηση, η έρευνα του τεθέντος ζητήματος ερευνάται στις 

διαμορφούμενες σχέσεις της κυβέρνησης από τη μία και της βουλής και του Προέδρου της 

Δημοκρατίας από την άλλη. 
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Η σχέση της κυβέρνησης με τη βουλή εκκινεί από την κοινοβουλευτική αρχή. Συγκεκριμένα, η 

κοινοβουλευτική αρχή ανάγεται σε αρχή μορφής του πολιτεύματος και αποτελεί έναν από τους 

σκληρούς , μη αναθεωρήσιμους συνταγματικούς πυρήνες. Είναι ο κανόνας ότι η κυβέρνηση που 

διορίζεται από τον αρχηγό του κράτους (πρόεδρος της Δημοκρατίας) πρέπει να διαθέτει την 

εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου. Εκκινεί από την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, αλλά δεν 

ταυτίζεται με αυτή, αφού υπάρχουν και δημοκρατικά - αντιπροσωπευτικά πολιτεύματα στα οποία 

δεν εφαρμόζεται (π.χ. Προεδρική Δημοκρατία ή Κυβερνώσα Βουλή). 

Το συνταγματικό έρεισμα της κοινοβουλευτικής αρχής βρίσκεται στις κάτωθι διατάξεις : στο άρθρο 

84 παρ. 1 Σ, σύμφωνα με το οποίο «Η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής ». Στο 

άρθρο 86 παρ. 1 Σ, 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 », καθώς και στο άρθρο 37παράγραφοι 1 

και 2 Σ, σύμφωνα με το οποίο «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και, με 

πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς. 

Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη 

πλειοψηφία των εδρών», το οποίο αποτελεί και την «αρχή της δεδηλωμένης». 

Όπως γίνεται φανερό από τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις η εκτελεστική εξουσία εξαρτάται 

από τη νομοθετική στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής αρχής. 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 μπορεί να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας και πριν από την πάροδο 

εξαμήνου, αν είναι υπογραμμένη από την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. 

Ωστόσο, και παρά τις όλες συνταγματικές ρυθμίσεις, στη πράξη έχουμε μια αντιστροφή της 

κοινοβουλευτικής αρχής, η οποία έγκειται στην πραγματική εξάρτηση της βουλής από την 

κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει αφενός μέσω της άσκησης της κομματικής πειθαρχίας από πλευράς 

του κυβερνώντος κόμματος στους βουλευτές του, αφετέρου λόγω της ισχυροποίησης της 

κυβέρνησης και των αρμοδιοτήτων της μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 1986. 

Αντίθετα με τα παραπάνω, η σχέση της κυβέρνησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

παρουσιάζεται ταυτόσημη τόσο σε τυπικό όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, κατά το 

άρθρο 37 του Συντάγματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και, με 

πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά μέλη της κυβέρνησης και τους υφυπουργούς. 
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Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει στη βουλή την απόλυτη 

πλειοψηφία των εδρών, ενώ 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. 

Αντίθετα, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η κυβέρνηση απαλλάσσεται από τα καθήκοντά της μέσω 

έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι οι κάτωθι : κατά το 

άρθρο 38 παράγραφος 1 του Σ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά της 

την κυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της. 

Επιπλέον, κατά το άρθρο 38 παράγραφος 2 του Σ, αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει ή 

αδυνατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει 

Πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο 

απερχόμενος Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των 

εδρών. 

Τέλος, στην αναζήτηση των σχέσεων μεταξύ της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας 

αξιοσημείωτη είναι η διαμορφούμενη σχέση της βουλής με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτελεί τον ανώτατο άρχοντα του ελληνικού 

πολιτεύματος και αποτελεί ρυθμιστή και εγγυητή αυτού. Οι αρμοδιότητές του δεν πρέπει να 

οδηγούν στην εξάρτηση της κυβέρνησης από τον Πρόεδρο, αφού η πρώτη έχει τον πρώτο και 

αποφασιστικό ρόλο στην άσκηση τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής (έννοια 

της εκτελεστικής λειτουργίας). Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το κοινοβούλιο με αυξημένη 

πλειοψηφία (έμμεσα δηλαδή από το εκλογικό σώμα) σε αντίθεση με τα προεδρικά πολιτεύματα 

όπου εκλέγεται άμεσα από το λαό και εξαρτάται από αυτό, καθώς αυτό είναι και το μόνο αρμόδιο 

στην απονομή των ποινικών ευθυνών του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
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