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2ο Ερώτημα 

Β) Ποιο είναι το περιεχόμενο της κοινοβουλευτικής ευθύνης Υπουργών σύμφωνα µε το ισχύον 

Σύνταγμα της Ελλάδας και µε ποιες διαδικασίες αποδίδεται η ευθύνη αυτή; 

Κατευθύνσεις για απάντηση από: 
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Απάντηση 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 85 του Συντάγματος, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και οι 

Υφυπουργοί είναι συλλογικά υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική της Κυβέρνησης και καθένας από αυτούς για 

τις πράξεις ή παραλείψεις της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων. Ατομική είναι η 

ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν σε ατομική αρμοδιότητα και η συλλογική ευθύνη σε 

συλλογική αρμοδιότητα των μελών της Κυβέρνησης και σε καμία περίπτωση η έγγραφη ή προφορική 

εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να απαλλάξει τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς 

από την ευθύνη τους αυτή. 
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Η κυβέρνηση γενικά είναι η μόνη υπεύθυνη για τη χάραξη της γενικής κρατικής πολιτικής, γεγονός που 

κάνει τα μέλη της να επέχουν και πολιτική ευθύνη, με την έννοια ότι οι αποφάσεις που αυτή λαμβάνει στα 

συγκεκριμένα πλαίσια είναι ανέλεγκτες μεν δικαστικά, αλλά ωστόσο με πολλούς τρόπους υπάγονται σε 

πολιτικό έλεγχο μέσω των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων. 

Τρόπους του ελέγχου αυτού αποτελούν η άσκηση ερωτήσεων, επερωτήσεων και επίκαιρων ερωτήσεων, 

αίτημα για τη σύσταση εξεταστικών και ειδικών εξεταστικών επιτροπών καθώς και η άσκηση πρότασης 

μομφής (δυσπιστίας) κατά μέλους της Κυβέρνησης ή στο πρόσωπό της συνολικά. 

Τα κυβερνητικά μέλη διαθέτουν και αστική ευθύνη για την αποκατάσταση ζημίας που προκάλεσαν από 

παράνομη πράξη ή παράλειψη τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η οποία απονέμεται από τα τακτικά 

διοικητικά δικαστήρια κατά τα άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης, μόνο η 

Βουλή είναι αρμόδια να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή 

Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Για τη διενέργεια δίωξης, ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης κατά των προσώπων 

αυτών απαιτείται η προηγούμενη απόφαση της Βουλής. Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, 

προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα ανωτέρω 

πρόσωπα και τα συγκεκριμένα αδικήματα, αυτά διαβιβάζονται χωρίς αμέλεια στη Βουλή από αυτόν που 

ενεργεί την προκαταρκτική διαδικασία. 

Η πρόταση για την άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές και η Βουλή, με 

απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί 

ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση 

απορρίπτεται. 

Το πόρισμα της ανωτέρω επιτροπής εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την 

άσκηση ή μη της δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού 

των βουλευτών. Η Βουλή ωστόσο μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη 

δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία. 

Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι το Ανώτατο 

Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.), το οποίο συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της 

Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού 

Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση 

της Βουλής. 

Στα πλαίσια του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για 

κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Με 

απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως 

ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος. Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 

Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. 

- 3 - 

και στο Δικαστικό Συμβούλιο ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον 

αναπληρωτή του. 

Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, 

ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι και συνεργοί αυτού. 

Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η 

διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η 

Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην 

οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας. 


