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Θέμα 2ο (26 Νοεμβρίου 1999) : 

 

Σε ποιους περιορισμούς υπόκειται η νομοθετική λειτουργία και η δράση της εκτελεστικής 

εξουσίας σε μια σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία και γιατί ; 

……………………………………………………….. 

Σε μια σύγχρονη, κοινοβουλευτικά συνταγμένη, πολιτεία, τόσο η άσκηση της νομοθετικής 

(νομοπαρασκευαστικής) όσο και της εκτελεστικής (διοικητικής) λειτουργίας δεν είναι ούτε 

απεριόριστη ούτε ανεξέλεγκτη, παρά υπόκειται σε συνταγματικούς περιορισμούς με σκοπό την 

ορθολογικότερη άσκησή τους. 

Δικαιολογητικό λόγο της θέσπισης των συγκεκριμένων περιορισμών, στους οποίους οφείλει να 

υπακούει τόσο η νομοθετική όσο και η εκτελεστική λειτουργία στα πλαίσια της άσκησης των 

αρμοδιοτήτων τους αποτελεί η ανάγκη για την ύπαρξη ενός κράτους ορθολογικά δομημένου, το 

οποίο σέβεται τις βάσεις και τις αρχές του πολιτεύματος, με κύριο σκοπό την προστασία και 

προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και του ίδιου του ατόμου. 

Με βάση τα ανωτέρω πλαίσια, οι τιθέμενοι περιορισμοί στην άσκηση των δύο παραπάνω 

λειτουργιών μπορούν να κωδικοποιηθούν μέσω των θεμελιωδών αρχών (ή αλλιώς των 

οργανωτικών βάσεων) του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτεύματος. 

Έναν πρώτο περιορισμό θέτει η δημοκρατική αρχή, κυρίως με τον σύγχρονο χαρακτήρα της λαϊκής 

κυριαρχίας, η οποία αποτελεί και τη βάση του πολιτεύματος και κατά συνέπεια περιλαμβάνεται 

στους περιορισμούς του άρθρου 110 του Συντάγματος για τις μη αναθεωρήσιμες διατάξεις. Άμεση 

συνέπεια της δημοκρατικής αρχής αποτελεί η αρχή της δημοσιότητας των νόμων και της δράσης 
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της δημόσιας διοίκησης. Η αρχή της δημοσιότητας καλύπτει την ανάγκη των πολιτών για πολιτική 

γνώση και τους δίνει τη δυνατότητα ελέγχου κάθε παράνομης ή αντισυνταγματικής πολιτικής 

δράσης και νομοθέτησης. 

Επιπλέον περιορισμό στην άσκηση της εκτελεστικής και νομοθετικής λειτουργίας αποτελεί η 

αντιπροσωπευτική αρχή, δηλαδή 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, στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία η λαϊκή κυριαρχία 

ασκείται έμμεσα και από αντιπροσώπους και υλοποιείται από την εντολή που παρέχει το εκλογικό 

σώμα στους αντιπροσώπους του να νομοθετούν. 

Η αρχή του πολυκομματισμού, την οποία δεν πρέπει να παραβιάζει ούτε η εκτελεστική, αλλά ούτε 

η νομοθετική λειτουργία, υλοποιεί την ανάγκη για άμεση έκφανση της δημοκρατικής αρχής και τη 

μετατροπή του ατόμου από ιδιώτη σε πολίτη. Τα πολιτικά κόμματα βοηθούν τόσο στην έκφραση 

όσο και στην προώθηση της λαϊκής κυριαρχίας. Ο Νομοθέτης, αλλά και η κυβέρνηση οφείλει να 

νομοθετεί και να λαμβάνει μέτρα αντίστοιχα, ώστε τα πολιτικά κόμματα να ενισχύονται οικονομικά 

από το κράτος με σκοπό την ανεξάρτητη και ακώλυτη λειτουργία τους. 

Περιορισμό της άσκησης της νομοθετικής και εκτελεστικής λειτουργίας αποτελεί και η αρχή της 

διάκρισης των λειτουργιών. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Συντάγματος η νομοθετική λειτουργία 

ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση, ενώ η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα 

δικαστήρια, των οποίων οι αποφάσεις εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού. Ο λόγος της 

διάκρισης των λειτουργιών σε μια πολιτεία είναι η αποφυγή συγκέντρωσης όλων των εξουσιών σε 

ένα όργανο, γεγονός που θα αποτελούσε μείωση των δημοκρατικών λειτουργιών και σύγχυση των 

λειτουργιών. Ωστόσο, η ανωτέρω διάκριση δεν αποτελεί απόλυτη κατηγοριοποίηση των 

λειτουργιών, αλλά στην πράξη, οι λειτουργίες διασταυρώνονται και είναι σχετικές μεταξύ τους, 

στις περιπτώσεις που αυτό είναι συνταγματικά επιτρεπτό. 

Θεμελιώδη αρχή και οργανωτική βάση του πολιτεύματος, η οποία δεν πρέπει να θίγεται κατά την 

άσκηση τόσο της νομοθετικής, όσο και της εκτελεστικής λειτουργίας αποτελεί η αρχή του 

κοινωνικού κράτους δικαίου. Συγκεκριμένα, το κράτος δικαίου αντιδιαστέλλεται από το 

αστυνομικό κράτος, καθώς βάση της κρατικής εξουσίας αποτελεί η λαϊκή νομιμοποίηση και 

ασκείται βάσει του συντάγματος και των νόμων, σεβόμενη και προάγοντας τα θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα. Το κράτος δικαίου μπορεί να εμφανίζεται τόσο με την τυπική (τυπική 

νομιμοποίηση κρατικής δράσης) όσο και με την ουσιαστική μορφή του (ουσιαστική δικαιοσύνη). 

Ενώ μέχρι τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, η αρχή του κράτους δικαίου αποτελούσε 

άγραφο κανόνα που προέκυπτε από το πνεύμα των συνταγματικών διατάξεων, με την αναθεώρηση 

του 2001, η αρχή του κράτους δικαίου ορίστηκε ρητά στο Σύνταγμα και σύμφωνα με το άρθρο 25 
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παράγραφος 1 του Συντάγματος 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. Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει και η αρχή του κοινωνικού κράτους, σύμφωνα με 

την οποία η κρατική του εξουσία πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα θετικά μέτρα για τη 

διασφάλιση και προαγωγή των κοινωνικών αναγκών και παροχών, μέσω της νομοθετικής 

κοινωνικής παρέμβασης. 

Συσχετισμό και ταυτόχρονα περιορισμό τόσο της εκτελεστικής, όσο και της νομοθετικής 

λειτουργίας αποτελεί η κοινοβουλευτική αρχή, η οποία ανάγεται σε αρχή μορφής του πολιτεύματος 

και αποτελεί έναν από τους σκληρούς, μη αναθεωρήσιμους συνταγματικούς πυρήνες. Η 

κοινοβουλευτική αρχή βασίζεται στον κανόνα ότι η κυβέρνηση που διορίζεται από τον αρχηγό του 

κράτους (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) πρέπει να διαθέτει την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου και 

άρχεται από την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, χωρίς να ταυτίζεται με αυτή. 

Το συνταγματικό έρεισμα αυτής βρίσκεται στις διατάξεις του Συντάγματος που επιτάσσουν όπως η 

Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, ενώ 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. 

Επιπλέον, 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, ενώ Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει στη 

Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών («αρχή της δεδηλωμένης»). 

Τέλος, περιορισμό και ταυτόχρονα μη εξάρτηση  της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας αποτελεί η αρχή της προεδρευόμενης δημοκρατίας. Σύμφωνα με αυτή, ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας αποτελεί τον ανώτατο άρχοντα του ελληνικού πολιτεύματος και αποτελεί 

ρυθμιστή και εγγυητή αυτού. Ωστόσο, 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). Η κυβέρνηση εξαρτάται μόνο από την εμπιστοσύνη του κοινοβουλίου, από το οποίο 

εξαρτάται και ο Πρόεδρος, καθώς ο τελευταίος εκλέγεται από το κοινοβούλιο με αυξημένη 

πλειοψηφία σε αντίθεση με τα προεδρικά συστήματα, στα οποία εκλέγεται άμεσα από το εκλογικό 

σώμα. 
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