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«Mία κυβέρνηση ανοχής 
είναι εκτεθειµένη σε

συνθήκες ανασφάλειας»

 Ανδρέας 
Λοβέρδος 

Συνταγµατολόγος, 
πρώην υπουργός

 Στέκεται κυβέρνηση µειοψηφίας;
Το ζήτηµα της ύπαρξης «κυβέρνησης ανο-
χής», «µειοψηφίας» επηρεάζουν δύο πα-
ράγοντες. Της συνταγµατικής πρόβλεψης ο 
πρώτος και της κοινωνικής και οικονοµικής 
ανοχής και κυρίως αντοχής ο δεύτερος. Είναι 
αναντίρρητο ότι το γράµµα του Συντάγµα-
τος δεν αποτελεί εµπόδιο για µια τέτοιου εί-
δους κυβέρνηση. Ούτε την απαγορεύει ού-

Μιλούν στην 
«R» για την ψήφο 

εµπιστοσύνης, 
την κυβέρνηση 

µειοψηφίας, αλλά και 
για την πλειοψηφία 
που είναι αναγκαία 

για τη συµφωνία των 
Πρεσπών

Τ
ις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις που συ-
γκλονίζουν την πολιτική ζωή του τόπου, 
καθώς και τα όρια και τις προϋποθέσεις 

που θέτει το Σύνταγµα στις κινήσεις και στις 
επιλογές της πολιτικής σχολιάζουν έξι κορυ-
φαίοι συνταγµατολόγοι της χώρας. Ο Γιώρ-
γος Κατρούγκαλος, ο Ανδρέας Λοβέρδος, 
ο Γιώργος Σωτηρέλης, ο Γιώργος Γεραπε-
τρίτης, ο Ξενοφών Κοντιάδης και ο Κώστας 
Μποτόπουλος µιλούν στη Realnews για την 
ψήφο εµπιστοσύνης, την κυβέρνηση µειο-
ψηφίας, τα περί ευθέτου χρόνου και για την 
πλειοψηφία που είναι αναγκαία για τη συµ-
φωνία των Πρεσπών. 

 Υπάρχει συνταγµατική επίπτωση µε την αποχώρηση 
των ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση; Χάνεται η δεδηλωµένη;

Μέχρι αυτή τη στιγµή που µιλάµε (*), οι ΑΝΕΛ δεν είχαν 
ακόµη προσδιορίσει τη στάση τους σχετικά µε την πα-

ραµονή τους ή όχι στην κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτω-
ση, ο πρωθυπουργός, στην πρόσφατη συνέντευξή του, 
ήταν ξεκάθαρος: εάν ο ελάσσων εταίρος αποφασίσει να 
αποχωρήσει, θα ζητήσει την ανανέωση της εµπιστοσύ-
νης της Βουλής για πολιτικούς, όχι για συνταγµατικούς λό-
γους. Αυτό δεν θα γίνει, δηλαδή, επειδή χάθηκε η δεδη-
λωµένη. Από τη στιγµή κατά την οποία ο πρωθυπουργός 
µετά τις εκλογές λάβει ψήφο εµπιστοσύνης, έκτοτε το Σύ-

νταγµά µας θεωρεί ότι εξακολουθεί να απολαµβάνει της 
εµπιστοσύνης της Βουλής, εκτός αν υπερψηφιστεί πρότα-
ση µοµφής ή καταψηφιστεί πρόταση εµπιστοσύνης. Ο-
σοι υποστηρίζουν το αντίθετο, φαίνεται να έχουν επιλε-
κτική µνήµη και να ξεχνούν ότι ο κύριος Σαµαράς δεν ζή-
τησε ψήφο εµπιστοσύνης όταν αποχώρησε από την κυ-
βέρνησή του η ∆ΗΜΑΡ. Από τη σύγκριση αυτή αναδει-
κνύεται η πολιτική υπεροχή του Αλέξη Τσίπρα και ως προς 
τον έµπρακτο σεβασµό της κοινοβουλευτικής τάξης και 
της δηµοκρατικής αρχής.
 Η επικύρωση της συµφωνίας των Πρεσπών µπορεί να 

γίνει µε λιγότερους από 151 βουλευτές;
Η συµφωνία των Πρεσπών δεν µεταβιβάζει κρατικές αρ-
µοδιότητες σε διεθνή οργανισµό ούτε περιορίζει την ε-
θνική κυριαρχία. Εποµένως, δεν απαιτείται για την ψή-
φισή της ειδική αλλά απλή πλειοψηφία. Από συνταγµα-
τική, τυπική άποψη συνεπώς, θα µπορούσε να υπερψη-
φιστεί και από 75 µόνον βουλευτές, που είναι το απολύ-
τως ελάχιστο όριο που απαιτεί το άρθρο 67 του Συντάγ-
µατος για την πλειοψηφία επί των παρόντων. Προφα-
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Εξωτερικών

«Ψήφος εµπιστοσύνης
 απαιτείται µόνον όταν 
αλλάζει ο πρωθυπουργός»

τε την αποκλείει ρητά, αλλά ούτε και την επιτρέπει 
ρητά. Και επίσης στην εφαρµοσµένη πολιτική υπάρ-
χουν χώρες που κυβερνώνται από τέτοιες κυβερνή-
σεις. Στα ελληνικά πολιτικά χρονικά, όµως, ποτέ δεν 
επισυνέβη κάτι ανάλογο. Οποτε κυβέρνηση βρέθη-
κε χωρίς απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, ο πρω-
θυπουργός προκήρυξε αµέσως εκλογές. Ο Κώστας 
Μητσοτάκης π.χ. µετά την αποχώρηση του βουλευ-
τή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Συµπιλίδη δεν ανέχθη-
κε να παραµείνει πρωθυπουργός µε 150 βουλευ-
τές και οδήγησε τη χώρα σε εκλογές. Μπορεί να υ-
ποστηριχθεί πως από το τέλος του 19ου αιώνα δη-
µιουργήθηκε µια συνθήκη πολιτεύµατος, σύµφωνα 
µε την οποία η κυβέρνηση που δεν διαθέτει απόλυ-
τη πλειοψηφία στη Βουλή ή παραιτείται ή οδηγεί τη 
χώρα σε εκλογές.
Αναφορικά στον δεύτερο παράγοντα, όµως, το κρί-
σιµο σηµείο είναι το εξής: µία κυβέρνηση ανοχής 
-και εκ της φύσεως και εκ της θέσεώς της- είναι ε-

6συνταγµατολόγοι
παίρνουν θέση


