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 Εφόσον αποχωρήσει από την κυβέρνηση ο κ. Καµµένος πριν από 
την εισαγωγή της συµφωνίας των Πρεσπών προς κύρωση στη Βου-
λή, η κυβέρνηση χάνει τη δεδηλωµένη; Ποιες είναι οι συνταγµατικές 
επιπτώσεις µιας τέτοιας κίνησης;

Το πρώτο που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι ο όρος «δεδηλωµένη» 
χρησιµοποιείται εντελώς λανθασµένα στον δηµόσιο διάλογο όχι µό-
νο σήµερα, αλλά και γενικότερα. Σε ορισµένες περιπτώσεις αυτό οφεί-
λεται σε άγνοια, αλλά ουκ ολίγες φορές η σχετική επίκλησή της γίνεται 
προσχηµατικά. Ας δούµε, όµως, το θέµα ειδικότερα: Η αρχή της δε-
δηλωµένης αποτέλεσε ιστορικά το πρόπλασµα του κοινοβουλευτικού 
συστήµατος και εξακολουθεί να είναι µια σηµαντική πτυχή του, σε ό,τι 
αφορά όµως τον σχηµατισµό της κυβέρνησης και όχι την παραµονή 
της στην εξουσία. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για ένα τεκµήριο, 
σύµφωνα µε το οποίο σε µια προεδρευόµενη κοινοβουλευτική ∆ηµο-
κρατία ο Πρόεδρος δεν διορίζει, µετά τις εκλογές, την κυβέρνηση κα-
τά το δοκούν αλλά µε βάση τα εκλογικά αποτελέσµατα. Το τεκµήριο, 
όµως, είναι µαχητό, διότι η κυβέρνηση αυτή, στη συνέχεια, πρέπει να 
λάβει (µέσα σε 15 ηµέρες) την εµπιστοσύνη της Βουλής. 
Από εκεί και πέρα, όµως, η επιχειρηµατολογία περί «δεδηλωµένης» εί-
ναι εκτός τόπου και χρόνου, διότι το κρίσιµο πλέον είναι η απώλεια ή 
µη της εµπιστοσύνης που έλαβε αρχικά η κυβέρνηση. Και αυτό γίνε-

ται, κατά το Σύνταγµα, 
µόνο µε δύο τρόπους: 
είτε αν δεν λάβει ψήφο 
εµπιστοσύνης, που ζητεί 
η ίδια οποτεδήποτε κρί-
νει σκόπιµο (δηλαδή αν 
δεν λάβει την πλειοψη-
φία των παρόντων, που 
δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερη από 120) είτε 
αν υπερψηφισθεί, από 
151 τουλάχιστον βου-
λευτές, µια πρόταση δυ-
σπιστίας, που υποβάλλε-
ται από 50 τουλάχιστον 
βουλευτές της αντιπο-
λίτευσης. 

  Σε αυτή την περίπτω-
ση, θα µπορούσε η συµ-
φωνία των Πρεσπών να 
ψηφιστεί µε λιγότερες 
από 151 ψήφους;
Ούτως ή άλλως, από συ-
νταγµατική άποψη δεν 
απαιτούνται 151 ψήφοι. 

Αυτό που απαιτείται είναι η συνήθης πλειοψηφία για την κύρωση διε-
θνών συνθηκών, δηλαδή η πλειοψηφία των παρόντων, που δεν µπο-
ρεί να είναι µικρότερη από 75. Τυπικά, λοιπόν, η ψήφιση της διεθνούς 
συµφωνίας µπορεί να γίνει και από µόνη την κυβερνητική πλειοψη-
φία του ΣΥΡΙΖΑ, αν υπάρξει απλώς αποχή ενός αριθµού βουλευτών. 
Ουσιαστικά, ωστόσο, είναι φανερό ότι η απόφαση για ένα τόσο σο-
βαρό ζήτηµα, το οποίο ταλανίζει επί δεκαετίες τη χώρα µας, απαιτεί 
πολύ ευρύτερη δηµοκρατική νοµιµοποίηση και άρα δικαιολογηµένα 
ο πρωθυπουργός έθεσε ως πολιτικό (και όχι συνταγµατικό) όριο την 
υπερψήφιση από τουλάχιστον 151 βουλευτές. 
 Ποια τα σενάρια για πιθανή κυβέρνηση µειοψηφίας; Μπορεί και 

για πόσο καιρό να σταθεί µε λιγότερους βουλευτές και θα πρέπει να 
ζητήσει την επαναβεβαίωση της εµπιστοσύνης της Βουλής ή όχι;

Συνταγµατικά, ο όρος «κυβέρνηση µειοψηφίας» είναι επίσης λάθος. 
Το σωστό είναι «κυβέρνηση ανοχής», που συνιστά µια απολύτως θε-
µιτή, κατά το Σύνταγµα, µορφή κοινοβουλευτικής κυβέρνησης, όπως 
άλλωστε δείχνει και το παράδειγµα πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Ως 
εκ τούτου, η απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας -την οποία πολλοί α-
ποκαλούν εσφαλµένα «απώλεια της δεδηλωµένης»- σε καµία περί-
πτωση δεν σηµαίνει, από µόνη της, και πτώση της σηµερινής κυβέρ-
νησης. Τα δε περί «συνταγµατικού εθίµου» ή «συνθήκης του πολιτεύ-
µατος», που ακούσθηκαν, ουδόλως ευσταθούν, διότι όχι µόνον δεν 
έρχονται να καλύψουν κάποιο κενό του συνταγµατικού κειµένου, αλ-
λά επιπλέον βρίσκονται και σε πλήρη αντίθεση µε ρητές διατάξεις του. 
Οπως, λοιπόν, το 2012 σηµατοδότησε, χωρίς κανένα συνταγµατικό 
πρόβληµα, την απαρχή των κυβερνήσεων συνεργασίας, έτσι και το 
2019 µπορεί να σηµατοδοτήσει, επίσης χωρίς κανένα συνταγµατικό 
πρόβληµα, την απαρχή των κυβερνήσεων «ανοχής». 
Ολα τα άλλα αποτελούν απλώς πολιτικές αξιολογήσεις, οι οποίες, βέ-
βαια, είναι απολύτως θεµιτές, αρκεί να µην περιβάλλονται, παραπλα-
νητικά, τον µανδύα της συνταγµατικής επιταγής. ∆ιότι τότε απλώς ε-
παναλαµβάνεται το γνωστό µοτίβο του συνταγµατικού λαϊκισµού, που 
ως γνωστόν βαφτίζει µε µεγάλη ευκολία «αντισυνταγµατικό» οτιδήπο-
τε µε το οποίο διαφωνεί πολιτικά.

«Τα συνταγµατικά 
κριτήρια διαφέρουν 

από τα πολιτικά» 

 Γιώργος Χ. Σωτηρέλης
Καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου

στο Πανεπιστήµιο Αθηνών

κτεθειµένη σε συνθήκες ανασφάλειας και η πολιτική 
ανασφάλεια συνεπάγεται οικονοµική ανασφάλεια. 
 Αν ο κ. Καµµένος αποχωρήσει από την κυβέρνη-

ση πριν από τη συµφωνία των Πρεσπών;
 Αυτή την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Ελ-
λη Στάη, δηλώνοντας ότι εάν ο Πάνος Καµµένος ά-
ρει τη στήριξή του προς την κυβέρνηση, θα ζητήσει 
ο ίδιος ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή. ∆εν ανή-
κω σε εκείνους που πολιτεύονται µε προβλέψεις ή µε 
ρεπορτάζ και γι’ αυτό δεν δύναµαι να απαντήσω ε-
άν θα λάβει τελικά 151 ψήφους εµπιστοσύνης προς 
την κυβέρνησή του. Αντιθέτως, επειδή πολιτεύοµαι 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν την κατάσταση των πραγµά-
των, αυτό που µπορώ µε βεβαιότητα να πω είναι ό-
τι αυτός ο πρωθυπουργός και τούτη η κυβέρνηση έ-
χουν κάνει τόσο µεγάλο κακό στον τόπο, στην οικο-
νοµία, στην κοινωνία, στα ζητήµατα εξωτερικής πο-
λιτικής, στην Παιδεία, κ.ο.κ., που µου είναι περίπου 

αδιανόητο να φανταστώ ότι θα υπάρξουν βουλευ-
τές που θα δώσουν ψήφο εµπιστοσύνης τη δεδοµένη 
στιγµή. Το αίτηµα να απαλλαγεί η χώρα από αυτούς 
δεν είναι ούτε πολιτικό ούτε κοµµατικό. Είναι καθο-
λικό. Σε ό,τι µε αφορά, την ψήφο εµπιστοσύνης στον 
Τσίπρα τη µεταφράζω σε χτύπηµα και πλήγµα κατά 
των πολιτών. Κανένα µέλος της εθνικής αντιπροσω-
πείας δεν έχει αυτό το ηθικό και πολιτικό δικαίωµα.
 Αν η συµφωνία ψηφιστεί µε λιγότερους από 151 

βουλευτές;
Το Σύνταγµα επιτρέπει την κύρωση συµφωνιών µε 
πλειοψηφία των παρόντων (άρθρο 28 §1). Η σηµα-
σία του θέµατος οδήγησε τον αναπληρωτή υπουρ-
γό κ. Κατρούγκαλο να δηλώσει πως η κυβέρνηση θα 
ζητήσει 151 βουλευτές. Επ’ αυτού, όµως, η κυβέρ-
νηση δεν έχει τοποθετηθεί. Τυπικώς δηλαδή, αν η 
συµφωνία ψηφιστεί από λιγότερους από 151 βου-
λευτές, η κυβέρνηση µπορεί να ισχυριστεί πως η κύ-
ρωσή της συντελέστηκε.

νώς, όµως, λόγω της µείζονος πολιτικής σηµασίας του θέµα-
τος, πρέπει να υπερψηφιστεί από όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους βουλευτές. Προσωπικά δεν αµφιβάλλω ότι θα ξεπερά-
σει την απόλυτη πλειοψηφία. 
 Τι προβλέπεται συνταγµατικά για µια κυβέρνηση µειοψη-

φίας µε λιγότερους από 151 βουλευτές; 
Πλειοψηφία της Βουλής απαιτείται πάντα, για να έχει την εµπι-
στοσύνη της η κυβέρνηση, όχι όµως αναγκαστικά µε πάνω α-
πό 150 βουλευτές. Αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
βουλευτών, εφόσον είναι τουλάχιστον 120. Πολλοί «φωστήρες» 
υποστηρίζουν ότι αυτό είναι, τάχα, το «γράµµα» του Συντάγ-
µατος, υπονοώντας στην καλύτερη περίπτωση ότι το «πνεύ-
µα» του λέει κάτι διαφορετικό ή, στη χειρότερη, ότι παρόµοι-
ες κυβερνήσεις αποτελούν αντιδηµοκρατική ή αντικοινοβου-
λευτική πρακτική. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Η διαφορετική 
ρύθµιση από το Σύνταγµα της ψήφου εµπιστοσύνης από την 
ψήφο δυσπιστίας (για την οποία απαιτούνται πάντα 151 ψή-
φοι) δείχνει ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή του συντα-
κτικού νοµοθέτη η ύπαρξη κυβερνήσεων «ανοχής». Αλλωστε, 
παρόµοιες κυβερνήσεις αποτελούν συνηθισµένο φαινόµενο 

στις κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες. Αυτή τη 
στιγµή, για παράδειγµα, στην Ευρωπαϊκή Ε-
νωση υπάρχουν οι περιπτώσεις, µεταξύ άλ-
λων, του Βελγίου, της Ιρλανδίας, της Ισπανί-
ας, της Πορτογαλίας, της ∆ανίας, της Σλοβα-
κίας και της Κροατίας. Μετά την καθιέρωση 
της απλής αναλογικής και το τέλος των µονο-
κοµµατικών κυβερνήσεων, ενδεχοµένως να έ-
χουµε και στη χώρα µας παρόµοιες κυβερνή-
σεις. Για τον λόγο αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε 
στη διαδικασία της αναθεώρησης τον θεσµό 
της «δηµιουργικής ψήφου δυσπιστίας» που 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις νέες συνθή-
κες, στη νέα αρχιτεκτονική του πολιτεύµατος.
 Απαιτείται ψήφος εµπιστοσύνης, όπως ι-

σχυρίζεται η αντιπολίτευση;
Ψήφος εµπιστοσύνης απαιτείται µόνον όταν 
αλλάζει ο πρωθυπουργός. Σε κάθε άλλη πε-
ρίπτωση, αποτελεί δικαίωµα και όχι υποχρέ-
ωση της κυβέρνησης. 

συνέχεια στη σελ. 18  »


