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1. Πρόλογος
Όταν στη νοµική ορολογία γίνεται λόγος γενικά για ευθύνη (από το
αρχαίο «ευθύνη» που σηµαίνει: διόρθωση, τιµωρία, κολασµός, λογοδοσία),
νοούνται οι ποινικές συνέπειες µιας (παράνοµης) συµπεριφοράς ενός ή
περισσοτέρων προσώπων.1 Υποκείµενο της ευθύνης µπορεί να είναι όχι
µόνον ο ιδιώτης αλλά και ο φορέας ενός πολιτειακού λειτουργήµατος. Έτσι,
το δίκαιο, γνωρίζει την ευθύνη, π.χ. των δηµοσίων υπαλλήλων, των
δικαστών, του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας (άρθρο 49 του Συντάγµατος) και
της κυβέρνησης. Οι ρυθµίσεις της ευθύνης των φορέων ενός πολιτειακού
λειτουργήµατος µπορεί να διαπνέονται από δύο διαµετρικά αντίθετες
κατευθυντήριες σκέψεις: από τη σκέψη της θέσης ορίων στην ευθύνη του
φορέα ή από τη σκέψη ιδιαίτερα αυστηρών συνεπειών για την παράνοµη
συµπεριφορά του.
Ο αποφασιστικός ρόλος που έχει η κυβέρνηση, αλλά και το κάθε
µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου, µέσα στο κοινοβουλευτικό σύστηµα,
σφραγίζει και τη σηµασία του θεσµού της ευθύνης των Υπουργών. Την
ιστορική αφετηρία του θεσµού τη βρίσκουµε στην εθιµική εξέλιξη του
αγγλικού πολιτεύµατος. Ο θεσµός παρουσιάζεται σε τρεις µορφές: α) αρχικά
ως νοµική ευθύνη, που ειδικότερα περιλαµβάνει: i) την ποινική ευθύνη,
δηλαδή την ποινική αξίωση της πολιτείας για τις παραβιάσεις των κανόνων
του ποινικού δικαίου από Υπουργούς, ii) την αστική ευθύνη, που
περιλαµβάνει τις αστικές συνέπειες που έχει η ζηµιογόνος πράξη ενός
υπουργού, και β) στη συνέχεια ως πολιτική ή κοινοβουλευτική ευθύνη, που
περιλαµβάνει τη σχέση εξάρτησης του Υπουργικού Συµβουλίου (ή µέλους
του) από τη Βουλή και τις συνέπειες της άρσης της εµπιστοσύνης της
Βουλής προς την Κυβέρνηση.
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2. Οι Υπουργοί
I. Οι αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης
Ο συντακτικός νοµοθέτης προβλέπει τον θεσµό του αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης.2 Η ύπαρξη αντιπροέδρου δεν είναι υποχρεωτική κατά το
Σύνταγµα.3 Όπως ορίζει – µε διάταγµα που προκαλεί ο πρόεδρος της
Κυβέρνησης – µπορεί να διορισθούν ένας ή περισσότεροι από τους
υπουργούς αντιπρόεδροι του υπουργικού συµβουλίου.4 Το νόηµα της
διάταξης δεν φαίνεται να είναι ότι ο διοριζόµενος αντιπρόεδρος θα πρέπει να
προΐσταται

υπουργείου,

ή

να

διοριστεί

και

ως

υπουργός

άνευ

χαρτοφυλακίου, αλλά ότι η υπουργική ιδιότητα εµπεριέχεται στην ιδιότητα
του αντιπροέδρου. Εποµένως, ο αντιπρόεδρος µπορεί να προΐσταται ενός ή
και περισσοτέρων ή και ουδενός υπουργείου. Ο υπουργός που διορίζεται
αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης µπορεί να απαλλαγεί από τα υπουργικά του
καθήκοντα µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του
πρωθυπουργού.
Οι αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης διατηρούν την ιδιότητα του µέλους
του υπουργικού συµβουλίου και στην περίπτωση που απαλλαγούν από τα
υπουργικά τους καθήκοντα. Ο αριθµός των αντιπροέδρων δεν καθορίζεται
από το Σύνταγµα. Οι αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον πρωθυπουργό ή και
ανεξάρτητα από την αναπλήρωση ασκούν τις αρµοδιότητες που ορίζει ο
πρωθυπουργός µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της
Κυβέρνησης. Ασκούν, επίσης, κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπει ο
νόµος.
Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας αντιπροέδρου, αναπληρώνεται
από άλλον αντιπρόεδρο που ορίζει ο πρωθυπουργός ή από τον υπουργό
του οποίου αρµοδιότητες ασκεί ο αναπληρούµενος αντιπρόεδρος. Εφόσον
δεν έχει διοριστεί άλλος αντιπρόεδρος ή δεν διοριστεί αναπληρωτής του
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κωλυοµένου αντιπροέδρου, οι αρµοδιότητές του ασκούνται από τον
πρωθυπουργό.
II. Οι Υπουργοί
Κάθε υπουργός έχει δύο ιδιότητες. Αφενός µεν είναι µέλος συλλογικού
κρατικού

οργάνου,

του

υπουργικού

συµβουλίου,

αφετέρου

είναι

µονοπρόσωπο όργανο το οποίο προΐσταται ορισµένου κλάδου της
διοικήσεως.5

Τα απαιτούµενα για τον διορισµό στο υπουργικό αξίωµα

προσόντα ορίζει ο συνταγµατικός νοµοθέτης. Κανείς δεν µπορεί να διοριστεί
µέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργός, αν δεν συγκεντρώνει τα προσόντα
που ορίζει το Σύνταγµα για τους βουλευτές. Για να διορισθεί κάποιους
υπουργός θα πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόµιµη ικανότητα
να εκλέγει και να έχει συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του
κατά την ηµέρα του διορισµού του στο υπουργικό αξίωµα. Κατά το Σύναγµα
η βουλευτική ιδιότητα δεν είναι απαραίτητη για την απόκτηση της
υπουργικής ιδιότητας. Υπουργοί µπορούν να διορισθούν είτε βουλευτές είτε
εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα. Οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα
των Υπουργών αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων
τους.
Το Σύνταγµα

επιτρέπει

στον

κοινό νοµοθέτη

να

καθιερώνει

ασυµβίβαστο που αξιώµατος του υπουργού και υφυπουργού και προς άλλα
έργα.6 Το άρθρο 18 του νόµου 1558/1985 θεσπίζει ασυµβίβαστα έργα και
ασυµβίβαστες πράξεις7 µε το αξίωµα του µέλους της κυβέρνησης και του
υφυπουργού. Ειδικότερα, η παράγραφος 1 ορίζει ότι: «αναστέλλεται και η
άσκηση καθηκόντων οποιασδήποτε θέσης νοµικού προσώπου του δηµοσίου
τοµέα, που κατέχει µέλος της κυβέρνησης ή υφυπουργός», καθώς και ότι «η
αναστολή επέρχεται αυτοδικαίως από το διορισµό του µέλους της
Κυβέρνησης ή του υφυπουργού». Νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα
θεωρούνται τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δηµόσιες επιχειρήσεις,
η Τράπεζα της Ελλάδος. Η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού προβλέπει τις
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ασυµβίβαστες πράξεις. Συγκεκριµένα: «Τα µέλη της Κυβέρνησης και οι
υφυπουργοί δεν επιτρέπεται να συνάπτουν οποιασδήποτε µορφής σύµβαση
µε το ∆ηµόσιο ή άλλα νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα, από την οποία
γεννάται οποιοδήποτε όφελος υπέρ αυτών ή τρίτων. Η απαγόρευση ισχύει
και για οποιασδήποτε µορφής εταιρεία ή επιχείρηση, στην οποία συµµετέχει
το µέλος της κυβέρνησης ή ο υφυπουργός ως κύριος µέτοχος ή ως
οµόρρυθµος, ετερόρρυθµος ή περιορισµένης ευθύνης εταίρος ή διατηρεί την
ιδιότητα ανωτάτου διοικητικού στελέχους». Η παράβαση των διατάξεων
αυτών συνεπάγεται την ακυρότητα των ασυµβίβαστων πράξεων και την
ευθύνη των µελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών κατά τις διατάξεις
του νόµου περί ευθύνης υπουργών. Προκειµένου να αναλάβουν τα
καθήκοντά τους οι υπουργοί δίνουν τον οριζόµενο όρκο. Αλλόθρησκοι ή
ετερόδοξοι υπουργοί δίνουν τον όρκο στον τύπο της δικής τους θρησκείας ή
δόγµατος και οι άθεοι ορκίζονται χωρίς θρησκευτικό περιεχόµενο.
Κάθε υπουργός ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζει ο νόµος. Κάθε
υπουργός προΐσταται κατά κανόνα ενός υπουργείου. Είναι όµως δυνατόν να
προΐσταται και περισσοτέρων ή και ουδενός υπουργείου. Οι αρµοδιότητες
κάθε υπουργείου καθορίζονται µε διατάγµατα, που εκδίδονται µετά από
πρόταση

του

προσυπογράφουν

πρωθυπουργού.

Οι

Υπουργοί

µε

τα διατάγµατα που αναφέρονται

χαρτοφυλάκιο
σε θέµατα της

αρµοδιότητάς τους. Οι Υπουργοί έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες:8 α)
έχουν την ανώτατη διεύθυνση των υπηρεσιών του υπουργείου τους και
κατευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την δράση τους, καθώς
και των υπαγοµένων σ’ αυτούς υπαλλήλων και δηµοσίων λειτουργών, β)
εποπτεύουν, συντονίζουν και κατευθύνουν τις ενέργειες των υφυπουργών
που έχουν διοριστεί στο υπουργείο τους, γ) ασκούν τη νοµοθετική
πρωτοβουλία σε θέµατα της αρµοδιότητάς τους σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις
του Συντάγµατος και του κανονισµού της Βουλής, δ) προτείνουν την έκδοση
των κανονιστικών και εκτελεστικών διαταγµάτων που αφορούν θέµατα της
αρµοδιότητάς τους και εκδίδουν τις κανονιστικές πράξεις και εξουσιοδότηση
των νόµων, ε) ασκούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που τους παρέχουν το
Σύνταγµα και οι νόµοι ή που τους αναθέτει ο πρωθυπουργός.
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Η σειρά προβαδίσµατος των υπουργών καθορίζεται από την σειρά
των υπουργείων.
Σε περίπτωση απουσίας9 ή κωλύµατος υπουργού, ορίζεται από τον
πρωθυπουργό άλλος υπουργός ή υφυπουργός ως αναπληρωτής του. Αν
δεν διορισθεί αναπληρωτής, ο κωλυόµενος υπουργός αναπληρώνεται από
τον αναπληρωτή υπουργό ή τον υφυπουργό του υπουργείου του, εφόσον
υπάρχει. Αν δεν υπάρχει στο συγκεκριµένο υπουργείο αναπληρωτής
υπουργός ή υφυπουργός, ο κωλυόµενος υπουργός αναπληρώνεται από
άλλον υπουργό, σύµφωνα µε τη σειρά προβαδίσµατος.
III. Οι αναπληρωτές υπουργοί
Με τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγµατος αναγνωρίζεται για πρώτη
φορά

συνταγµατικά

ο

θεσµός

των

αναπληρωτών

υπουργών.10

Οι

αναπληρωτές υπουργοί έχουν την υπουργική ιδιότητα και είναι, εποµένως,
µέλη του υπουργικού συµβουλίου. Ο αναπληρωτής υπουργός διορίζεται σε
θέση εντασσόµενη είτε στον πρωθυπουργό, είτε σε κάποιο υπουργείο.11 Οι
αρµοδιότητες των αναπληρωτών υπουργών ορίζονται µε απόφαση του
πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της κυβέρνησης. Με ίδια
απόφαση είναι δυνατή η ανάθεση σε αναπληρωτή υπουργό αρµοδιοτήτων
άλλου υπουργείου, συναφών προς τις αρµοδιότητές του.
Η σειρά προβαδίσµατος των αναπληρωτών υπουργών είναι ανάλογη
µε εκείνη των υπουργείων στα οποία έχουν διορισθεί. Μεταξύ περισσοτέρων
αναπληρωτών υπουργών του ιδίου υπουργείου προηγείται ο αρχαιότερος
στο συγκεκριµένο υπουργείο, και εφόσον έχουν διορισθεί ταυτόχρονα
προηγείται εκείνος του οποίου το όνοµα βρίσκεται πρώτο στην πράξη
διορισµού.
Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας αναπληρωτή υπουργού,
αναπληρώνεται από άλλο µέλος της κυβέρνησης ή υφυπουργό, τον οποίον
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ορίζει ο πρωθυπουργός. Αν δεν οριστεί αναπληρωτής, τις αρµοδιότητές του
ασκεί ο υπουργός του οικείου υπουργείου.
IV. Οι Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο
Ο θεσµός του υπουργού χωρίς χαρτοφυλάκιο, δηµιουργήθηκε στη
χώρα µας από την ανάγκη υποβοήθησης του πρωθυπουργού και
επιβλήθηκε στην συνταγµατική πρακτική.12 Ο θεσµός του υπουργού χωρίς
χαρτοφυλάκιο προβλέφθηκε αρχικά από τον νόµο. Με τις διατάξεις του
ισχύοντος Συντάγµατος αναγνωρίζεται για πρώτη φορά συνταγµατικά ο
θεσµός του υπουργού χωρίς χαρτοφυλάκιο. Κατά το ισχύον Σύνταγµα ο
νόµος ρυθµίζει τη θέση των υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο.13 Οι υπουργοί
χωρίς χαρτοφυλάκιο έχουν την υπουργική ιδιότητα, και είναι εποµένως µέλη
του υπουργικού συµβουλίου. Οι υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο ασκούν
όσες αρµοδιότητες τους αναθέτει ο πρωθυπουργός µε απόφασή του. Η
απόφαση αυτή του πρωθυπουργού δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της
κυβέρνησης. Οι αρµοδιότητες που ανατίθενται στους υπουργούς άνευ
χαρτοφυλακίου, µπορεί να ανήκουν στον πρωθυπουργό ή σε υπουργό.
Την σειρά προβαδίσµατος των υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο
προσδιορίζει ο χρόνος διορισµού τους, και αν έχουν διορισθεί ταυτόχρονα
ακολουθείται η σειρά του ονόµατός τους στην πράξη διορισµού. Τον
υπουργό χωρίς χαρτοφυλάκιο αναπληρώνει το µέλος της κυβέρνησης ή
υφυπουργός που ορίζει ο πρωθυπουργός. Αν δεν οριστεί αναπληρωτής, τις
αρµοδιότητες του κωλυόµενου υπουργού χωρίς χαρτοφυλάκιο ασκεί ο
πρωθυπουργός ή ο καθ’ ύλην αρµόδιος υπουργός.
V. Οι Υφυπουργοί
Κατά το Σύνταγµα οι υφυπουργοί14 δεν είναι οπωσδήποτε µέλη του
υπουργικού συµβουλίου. Η ρύθµιση αφίεται στον κοινό νοµοθέτη. Νόµος
ρυθµίζει τη θέση των υφυπουργών, που µπορεί να αποτελούν µέλη της
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κυβέρνησης. Κατά την ισχύουσα ρύθµιση, οι υφυπουργοί δεν αποτελούν
µέλη του υπουργικού συµβουλίου.15 Μπορεί όµως ο πρωθυπουργός να τους
προσκαλέσει να συµµετάσχουν σε συνεδρίαση του υπουργικού συµβουλίου
χωρίς δικαίωµα ψήφου. Ως µέλη του υπουργικού συµβουλίου οι υφυπουργοί
είναι ισότιµοι προς τους υπουργούς. Ίδια προς τη διαδικασία ανάδειξης των
υπουργών, είναι και η διαδικασία ανάδειξης των υφυπουργών. Τους
υφυπουργούς διορίζει και παύει ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µετά από
πρόταση του πρωθυπουργού. Οι υφυπουργοί ασκούν τις αρµοδιότητες που
τους αναθέτουν µε κοινή απόφαση ο πρωθυπουργός και ο οικείος
υπουργός.

Αν

η

απόφαση

δεν

ορίζει

διαφορετικά,

η

νοµοθετική

πρωτοβουλία και σε άλλες κοινοβουλευτικές αρµοδιότητες, καθώς και η
κανονιστική εξουσία παραµένουν στον υπουργό. Είναι επίσης δυνατόν να
προβλέπεται η παράλληλη και από τον υπουργό άσκηση αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται σε υπουργό.
Κατά το Σύνταγµα, ο νόµος ρυθµίζει τη θέση των µόνιµων
υπηρεσιακών υφυπουργών.16 Εκτός από τους πολιτικούς υφυπουργούς
προβλέπονται και οι µόνιµοι υπηρεσιακοί υφυπουργοί. Οι υφυπουργοί αυτοί
είναι

ανώτατοι

δηµόσιοι

υπάλληλοι

που

απολαύουν

µονιµότητα.

Προέρχονται από την διοίκηση και δεν ανήκουν στην πολιτική κυβερνητική
ηγεσία. Οι µόνιµοι υπηρεσιακοί υφυπουργοί δεν είναι µέλη του υπουργικού
συµβουλίου. Ο θεσµός αποσκοπεί στην αποποίηση στελεχών µε πολύχρονη
και βαθιά γνώση του αντικειµένου και στην εξασφάλιση της συνέχειας της
διοίκησης.
Η σειρά προβαδίσµατος των υφυπουργών είναι ανάλογη µε εκείνη
των υπουργείων στα οποία έχουν διορισθεί. Μεταξύ περισσοτέρων
υφυπουργών

του

ιδίου

υπουργείου

προηγείται

ο αρχαιότερος

στο

συγκεκριµένο υπουργείο και εφόσον έχουν διορισθεί ταυτόχρονα, προηγείται
εκείνος του οποίου το όνοµα βρίσκεται πρώτο στην πράξη διορισµού.
Εφόσον κωλύεται ο υφυπουργός, τις αρµοδιότητές του ασκεί ο αρµόδιος
υπουργός.
15

∆ηµητρόπουλος Ανδρέας, ό.π., σελ. 734.
Σ. άρθρο 81 παρ. 1 εδ. β’ – τον θεσµό των µονίµων υφυπουργών καθιέρωσε ο
α.ν.43/1936 «περί συστάσεως θέσεως µονίµου Υφυπουργού παρά τω Υπουργείω των
εξωτερικών» και µε µεταγενέστερους νόµους επεκτάθηκε και σε άλλα υπουργεία.
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3. Η Ευθύνη των Υπουργών
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις – η έννοια του impeachment
Γενεσιουργός του θεσµού της ευθύνης των υπουργών, µόνων
υπευθύνων, εφόσον «The king can do not wrong», υπήρξε η πρακτική του
αγγλικού πολιτεύµατος17 που συνίστατο στη θέση από τους υπουργούς,
τους οποίους επέλεγε ο µονάρχης της βασιλικής σφραγίδας στις εκδιδόµενες
επ’ ονόµατί του πράξεις.
Στην Αγγλία, ο πρώτες διαδικασίες επιβολής κυρώσεων στους
κυβερνώντες που αποδόθηκαν µε τον όρο «impeachment» εντοπίζονται τον
14ο αιώνα.18 Όµως, και πριν από τον αφετηριακό αυτόν αιώνα, υπήρξαν
περιπτώσεις Υπουργών και άλλων αξιωµατούχων που τιµωρήθηκαν αλλά µε
άλλη διαδικασία, από την οποίαν απουσίαζε το βασικό χαρακτηριστικό του
«impeachment»

:

η

συµµετοχή

της

βουλής

των

κοινοτήτων.

Και

συγκεκριµένα πριν από τον 14ο αιώνα και ειδικότερα πριν από το έτος 1376,
µε βάση µια διαδικασία που αποκλήθηκε «petition of citizens», η Βουλή των
Λόρδων δίκαζε τους Υπουργούς και τους άλλους αξιωµατούχους για πράξεις
που προξένησαν ζηµία στο Βασίλειο. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων
παρευρισκόταν και ο µονάρχης και εκπρόσωποι της Βουλής των
Κοινοτήτων, οι οποίοι, όµως, δεν συµµετείχαν στη διαδικασία. Η διαδικασία
του «impeachment» σε σχέση µε την προηγούµενη του «petition of
citizens», προϋπέθετε και εξέφραζε µια νέα θεσµική ποιότητα: την
αναβάθµιση του ρόλου της Βουλής των Κοινοτήτων. Η λεγόµενη Κάτω
Βουλή επεδίωκε να διαδραµατίσει µεγαλύτερο ρόλο στη διακυβέρνηση του
Βασιλείου, και έκφραση αυτής της προσπάθειας ήταν η αύξηση της
συµµετοχής της στη δίωξη των κυβερνώντων.

17

Μαυριάς Κώστας Γ., «Συνταγµατικό ∆ίκαιο Ι», εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα –
Κοµοτηνή 2000, σελ. 539.
18
Λοβέρδος Ανδρέας Ν., «Ποινική ευθύνη των µελών της Κυβέρνησης και των
Υφυπουργών στο κοινοβουλευτικό πολίτευµα», εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 1995,
σελ. 46.
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Από

όποια

οπτική

γωνία

κι

αν

εξετασθεί

ο

θεσµός

του
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«impeachment», θα διαπιστωθεί το έντονο πολιτικό του νόηµα : οι ιστορικές
περίοδοι που κατά κύριο λόγο χρησιµοποιήθηκε, τα υποκείµενα που τον
ενεργοποίησαν, και τέλος, οι πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκαν ή και
τιµωρήθηκαν οι κυβερνώντες, αποτελούν αµάχητα τεκµήρια της βαθύτερης
πολιτικής ratio του «impeachment». Και συγκεκριµένα:
α) Μπορεί το «impeachment» να απετέλεσε τη διαδικασία δίωξης και
τιµώρησης των κυβερνώντων από τον 14ο αιώνα έως τις αρχές του 19ου
αιώνα, ωστόσο η έντονη προσφυγή σ’ αυτήν έγινε τις πολιτικά ανώµαλες
ιστορικές περιόδους. Και κυρίως τις περιόδους 1376-1459 και 16001642.
β) Η διαδικασία του «impeachment» χρησιµοποιήθηκε ως µέσο επίτευξης
πολιτικών στόχων. Η επί αιώνες χρήση της δεν επιτρέπει βέβαια γενικά
και καθολικής ισχύος συµπεράσµατα ως προς το υποκείµενο που
κατέφυγε στο «impeachment» προκειµένου να βελτιώσει τη θεσµική του
θέση. Μάλλον ευσταθεί η διαπίστωση, ότι όλοι οι αναµειγνυόµενοι µε τη
διακυβέρνηση και τη διοίκηση του Βασιλείου της Αγγλίας µπλέχθηκαν
στις διαδικασίες του «impeachment» : δηλαδή είτε ο µονάρχης εναντίον
των Υπουργών του ή και της Βουλής των Κοινοτήτων, είτε οι Υπουργοί
κατ’ άλλων υπουργών, είτε η Βουλή των Κοινοτήτων, ή και οι δύο Βουλές
κατά του µονάρχη, είτε, τέλος, η µειοψηφία της Βουλής των Κοινοτήτων
εναντίον της πλειοψηφίας, και αντιστρόφως.
γ) Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν οι κυβερνώντες ήταν πολλές
φορές αντίστοιχες µ’ αυτό που σήµερα θα αποκαλούσαµε «πολιτικό
σφάλµα», ήτοι: i) κακές συµβουλές στον µονάρχη, η υλοποίηση των
οποίων δηµιουργούσε προβλήµατα στη διακυβέρνηση του Βασιλείου, ii)
κακή διοίκηση εν καιρώ πολέµου, iii) κακή αµυντική οργάνωση του
Βασιλείου, iv) κακή διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος, κ.ο.κ. Συχνά,
βέβαια,

οι

πράξεις

που

συµπεριλαµβάνονταν

στα

κατηγορητήρια,

παρέπεµπαν και σε αδικήµατα του κοινού ποινικού δικαίου.
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Λοβέρδος Ανδρέας Ν., ό.π., σελ. 47-48.
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Αντίθετα µε την προηγούµενη διαπίστωση για το πολιτικό – µε
σηµερινούς όρους µιλώντας – νόηµα του «impeachment», οι απειλούµενες
και ενίοτε επιβαλλόµενες κυρώσεις, είχαν σχεδόν αποκλειστικά ποινικό20 –
µε σηµερινούς και πάλι όρους – χαρακτήρα. Για πράξεις, όπως αυτές που
µόλις επισηµάνθηκαν, επιβάλλονταν κυρώσεις σε βάρος εννόµων αγαθών
των κυβερνώντων, και συγκεκριµένα σε βάρος της περιουσίας τους
(δήµευση) της προσωπικής τους ελευθερίας (φυλάκιση, εξορία) και της ίδιας
της ζωής τους. Η µόνη πολιτικής φύσης κύρωση ήταν η έκπτωση από το
αξίωµά τους, η οποία όµως ουδέποτε επιβαλλόταν ως κύρια και
αποκλειστική ποινή, αλλά επιβαλλόταν ως ένα αυτονόητο και εισαγωγικό της
κύριας κύρωσης µέτρο.
II. Γενικά για την ευθύνη των Υπουργών
α) Η έκταση της ευθύνης
Η ευθύνη των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών για την
άσκηση του λειτουργήµατός τους είναι αυτονόητη στο δηµοκρατικό
πολίτευµα. Την ευθύνη των δηµοσίων αυτών λειτουργών καθιερώνουν ρητά
οι διατάξεις των άρθρων 35 παράγραφος 1, 84, 85 και 86 του
Συντάγµατος.21 Κατά τη διάταξη του άρθρου 85 παράγραφος 1 εδ. α’, «τα
µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, καθώς και οι Υφυπουργοί είναι
συλλογικώς 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 για την ευθύνη των Υπουργών». Εξάλλου, κατά τη
διάταξη του άρθρου 35 παράγραφος 1 εδ. α’, ο Υπουργός µε την
προσυπογραφή των πράξεων του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας αναλαµβάνει
τη σχετική ευθύνη. Έτσι, τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί
ευθύνονται: i) για τις δικές τους πράξεις ή παραλείψεις, ii) για τις πράξεις ή
παραλείψεις του Υπουργικού Συµβουλίου και iii) για τις πράξεις ή
παραλείψεις του προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
αα΄ Η ευθύνη για τις δικές τους πράξεις ή παραλείψεις

20

Λοβέρδος Ανδρέας Ν., ό.π., σελ. 49.
Ράικος Αθανάσιος, «Συνταγµατικό ∆ίκαιο», τόµος Α’, Εισαγωγή – Οργανωτικό Μέρος,
τεύχος Β’, εκδόσεις Α. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή 1990.
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Τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί ευθύνονται ατοµικά για
όλες τις πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες αναφέρονται στις αρµοδιότητές
τους.22 Οι Υπουργοί υπέχουν κοινοβουλευτική ευθύνη και για τις πράξεις ή
παραλείψεις των Υφυπουργών του Υπουργείου, στο οποίο προΐστανται
ακόµα και αν στους Υφυπουργούς έχουν ανατεθεί κοινοβουλευτικές
αρµοδιότητες και νοµοθετική πρωτοβουλία. Είναι αυτονόητο ότι τα µέλη της
κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί ευθύνονται και για τις πράξεις, που είναι
άσχετες µε τις αρµοδιότητές τους και για τις οποίες ευθύνονται όπως
ακριβώς και οι άλλοι ιδιώτες.
ββ΄ Η ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του Υπουργικού
Συµβουλίου
Τα µέλη της Κυβέρνησης ευθύνονται για όλες τις πράξεις ή
παραλείψεις του Υπουργικού Συµβουλίου. Αντίθετα, οι Υφυπουργοί, δεν
ευθύνονται κατ’ αρχήν για τις πράξεις ή παραλείψεις του Υπουργικού
Συµβουλίου, γιατί δεν αποτελούν µέλη του. Αυτοί υπέχουν µόνον συλλογική
ευθύνη «για τη γενική πολιτική» της Κυβέρνησης.
γγ΄ Η ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του προέδρου
της ∆ηµοκρατίας
Τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί ευθύνονται για τις
πράξεις, τις παραλείψεις και την εν γένει συµπεριφορά του προέδρου ως
οργάνου του Κράτους. Πρώτα, τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί
ευθύνονται για τις πράξεις του προέδρου κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων

του.

Τα

µέλη

της

Κυβέρνησης

και

οι

Υφυπουργοί

αναλαµβάνουν την ευθύνη µε την προσυπογραφή των πράξεων του
Προέδρου χωρίς την οποίαν αυτές είναι νοµικά ανίσχυρες. Συνεπώς, τα µέλη
της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί δεν ευθύνονται για τις πράξεις του
Προέδρου, που εκδίδει µόνος του και για τις οποίες µόνον αυτός ευθύνεται.
Εξάλλου, τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί ευθύνονται τόσο για
τις παραλείψεις του προέδρου, π.χ. για τη µη έκδοση και δηµοσίευση των
νόµων, όσο και για την εν γένει συµπεριφορά του και ιδίως για τις πολιτικές

22

Ράικος Αθανάσιος, ό.π., σελ. 398.
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δηλώσεις του, π.χ. διαγγέλµατα προς το Λαό και τη Βουλή, δηλώσεις στον
Τύπο και µηνύµατα προς τους Αρχηγούς άλλων κρατών.
Τα Συντάγµατα του 1925 και 1927 καθιέρωσαν ρητά την ευθύνη της
Κυβέρνησης για τις παραλείψεις και τις πολιτικές δηλώσεις του προέδρου.
Τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί αναλαµβάνουν την ευθύνη για
τις παραλείψεις και τις πολιτικές δηλώσεις του προέδρου µε τη ρητή έγκρισή
τους ή αποχή τους.23 Το Σύνταγµα για την κατοχύρωση της ευθύνης των
µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών από τη µια µεριά απαγορεύει
την απονοµή χάρης σε µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό που
καταδικάσθηκε από το Υπουργοδικείο χωρίς τη συγκατάθεση της Βουλής,
και από την άλλη ορίζει ότι «σε καµία περίπτωση η έγγραφη ή προφορική
εντολή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας δεν απαλλάσσει τους Υπουργούς ή
Υφυπουργούς από την ευθύνη τους».

β) Τα είδη της ευθύνης
Το Σύνταγµα δεν καθορίζει περιοριστικά τα είδη της ευθύνης των
µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών. Αυτό καθιερώνει τη συλλογική
και την ατοµική ευθύνη γενικά. Θεσπίζει την κοινοβουλευτική ευθύνη• και
προβλέπει κατ’ αρχήν την ποινική ευθύνη, αφήνοντας στον κοινό νοµοθέτη
την εγγύτερη ρύθµισή της και την καθιέρωση οποιασδήποτε άλλης ευθύνης
των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών. Τα µέλη της Κυβέρνησης
και οι Υφυπουργοί υπέχουν κατά το ισχύον ελληνικό δίκαιο, όπως και κατά
το προϊσχύσαν, τριπλή ευθύνη24: κοινοβουλευτική, ποινική και αστική. Την
τριπλή αυτή ευθύνη των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών
αναφέρουν και οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1558/1985, οι οποίες κατά
το άρθρο 11 παράγραφος 1 αυτού «ισχύουν και για τον πρωθυπουργό». Η
διάταξη αυτή του άρθρου 11 ήταν περιττή, γιατί ήταν πάντοτε και είναι
αυτονόητο ότι την τριπλή ευθύνη υπέχει προεχόντως ο Πρωθυπουργός.
III. Η Κοινοβουλευτική ευθύνη

23
24

Ράικος Αθανάσιος, ό.π., σελ. 399.
Ράικος Αθανάσιος, ό.π., σελ. 400.
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Την κοινοβουλευτική ευθύνη25 των Υπουργών καθιερώνουν οι
διατάξεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος. Ειδικότερα, η διάταξη της
παραγράφου 1 εδ. α’ αυτού, ορίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να έχει την
εµπιστοσύνη της Βουλής». Κατά τη διάταξη αυτή, η εµπιστοσύνη της Βουλής
προς την Κυβέρνηση αποτελεί την προϋπόθεση παραµονής της στην αρχή.
Οι άλλες διατάξεις της παραγράφου αυτής θεσπίζουν την υποχρέωση της
Κυβέρνησης να ζητεί την ψήφο της εµπιστοσύνης της Βουλής µέσα σε
δεκαπέντε µέρες από την ορκωµοσία του Πρωθυπουργού και το δικαίωµά
της να το κάνει οποτεδήποτε άλλοτε, δηλαδή την υποχρέωση και το
δικαίωµα

της

Κυβέρνησης

να

υποβάλλει

στη

Βουλή

«πρόταση

εµπιστοσύνης». Η Βουλή, αν κατά το σχηµατισµό της Κυβέρνησης έχουν
διακοπεί οι εργασίες της, καλείται µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες για να
αποφανθεί για την πρόταση εµπιστοσύνης.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2-3 του άρθρου ρυθµίζουν την άρση
της εµπιστοσύνης της Βουλής από την Κυβέρνηση µετά από πρόταση της
Αντιπολίτευσης («πρόταση δυσπιστίας»): «Η Βουλή µπορεί µε απόφασή της
να αποσύρει την εµπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση ή από µέλος της.
Πρόταση δυσπιστίας µπορεί να υποβληθεί µόνον µετά την πάροδο εξαµήνου,
αφότου η Βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας. Η πρόταση δυσπιστίας
πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από το ένα έκτον τουλάχιστον των
βουλευτών και να περιλαµβάνει σαφώς τα θέµατα για τα οποία θα διεξαχθεί η
συζήτηση. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί να υποβληθεί πρόταση και πριν από την
πάροδο εξαµήνου, αν είναι υπογεγραµµένη από την πλειοψηφία του όλου
αριθµού των βουλευτών». Οι διατάξεις των παραγράφων 1-3 του άρθρου
επαναλαµβάνουν τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφοι 1-3 του
προϊσχύσαντος Συντάγµατος µε ορισµένες τροποποιήσεις. Το ισχύον
Σύνταγµα, όπως και το προηγούµενο, δεν απαιτεί για το παραδεκτό της
πρότασης δυσπιστίας και την υπόδειξη νέου Πρωθυπουργού µε αυτή. Μια
τέτοια πρόταση δυσπιστίας, τη λεγόµενη «δηµιουργική ή θετική πρόταση
δυσπιστίας»,26 καθιερώνει το άρθρο 67 § 1 του θεµελιώδους Νόµου της
∆υτικής Γερµανίας.

25
26

Ράικος Αθανάσιος, ό.π., σελ. 407.
Ράικος Αθανάσιος, ό.π., σελ. 408.
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Η πρόταση δυσπιστίας κατά το Σύνταγµά µας, µπορεί σύµφωνα µε
τις ερµηνευόµενες διατάξεις, να υποβάλλεται είτε κατά ολόκληρης της
Κυβέρνησης, είτε κατά ενός ή περισσοτέρων µελών της. Αντίθετα, είναι
ανεπίτρεπτη η υποβολή πρότασης δυσπιστίας κατά Υφυπουργών που
υπέχουν µόνο συλλογική κοινοβουλευτική ευθύνη. Για πράξεις και
παραλείψεις των Υφυπουργών µπορεί να υποβάλλεται πρόταση δυσπιστίας
κατά των αρµοδίων Υπουργών.
Οι διατάξεις των παραγράφων 4-7 του άρθρου 84 του Συντάγµατος27
καθιερώνουν ορισµένες αρχές, οι οποίες διέπουν τη συζήτηση και την
ψηφοφορία για την πρόταση εµπιστοσύνης ή δυσπιστίας. Ειδικότερα, η
συζήτηση για την πρόταση εµπιστοσύνης ή δυσπιστίας, αρχίζει µετά δύο
ηµέρες από την υποβολή της σχετικής πρότασης, εκτός αν η Κυβέρνηση, σε
περίπτωση πρότασης δυσπιστίας, ζητήσει να αρχίσει αµέσως η συζήτηση, η
οποία δεν µπορεί να παραταθεί πέρα από τρεις ηµέρες από την έναρξή της•
η ψηφοφορία για την πρόταση εµπιστοσύνης ή δυσπιστίας διεξάγεται
αµέσως µόλις τελειώσει η συζήτηση• µπορεί, όµως, να αναβληθεί για
σαράντα οκτώ ώρες, αν το ζητήσει η Κυβέρνηση• και κατά την ψηφοφορία
για τις προτάσεις ψηφίζουν και οι Υπουργοί και Υφυπουργοί που είναι
βουλευτές. Εξάλλου το Σύνταγµα, σχετικά µε την πλειοψηφία που απαιτείται
για την αποδοχή της πρότασης, ορίζει ότι η πρόταση εµπιστοσύνης
εγκρίνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η οποία
όµως δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από τα δύο πέµπτα του όλου
αριθµού των βουλευτών, ενώ η πρόταση δυσπιστίας εγκρίνεται µόνον από
την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών.
Η διάκριση αυτή µεταξύ της πρότασης εµπιστοσύνης και της
πρότασης

δυσπιστίας,

και

συγκεκριµένα

η

απαιτούµενη

µικρότερη

πλειοψηφία για την αποδοχή της πρώτης, αποβλέπει στην εξασφάλιση της
σταθερότητας της Κυβέρνησης. Αντίθετα, το άρθρο 78 παράγραφος 6 του
προϊσχύσαντος Συντάγµατος, απαιτούσε την ίδια πλειοψηφία (τουλάχιστον
τα δύο πέµπτα των βουλευτών) για την αποδοχή των δύο προτάσεων. Η
προαναφεροµένη διάκριση µεταξύ των δύο προτάσεων, την οποίαν

27

Ράικος Αθανάσιος, ό.π., σελ. 409.
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καθιερώνει το ισχύον Σύνταγµα, θεσπίζεται και από το άρθρο 49 του
γαλλικού Συντάγµατος.
Κατά τα λοιπά, η διαδικασία της συζήτησης28 και ψήφισης της
πρότασης

εµπιστοσύνης

και

της

πρότασης

δυσπιστίας,

ρυθµίζεται

αντίστοιχα από τις διατάξεις των άρθρων 141 και 142 του κανονισµού της
Βουλής. Η πρόταση εµπιστοσύνης η οποία υποβάλλεται µετά την
ορκωµοσία του πρωθυπουργού και οποτεδήποτε άλλοτε µε γραπτή ή
προφορική δήλωσή του στη Βουλή, εγγράφεται σε ειδική ηµερήσια διάταξη.
Στην πρώτη περίπτωση ο Πρόεδρος της Βουλής, ύστερα από συνεννόηση
µε την κυβέρνηση, ορίζει την ηµέρα που θα αρχίσει η συζήτηση για τις
προγραµµατικές δηλώσεις και την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης. Η
πρόταση δυσπιστίας υποβάλλεται στον πρόεδρο σε δηµόσια συνεδρίαση
της Βουλής και, αν διαπιστωθεί ότι υπογράφεται από τον απαιτούµενο
ελάχιστο αριθµό βουλευτών, η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της για δύο
ηµέρες• εκτός εάν η Κυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αµέσως η συζήτησή της.
Η συζήτηση των προτάσεων εµπιστοσύνης και δυσπιστίας τελειώνει το
αργότερο τη δωδεκάτη νυχτερινή ώρα της τρίτης ηµέρας από την έναρξή
της, µε ονοµαστική ψηφοφορία.
Αν η Βουλή απορρίψει την πρόταση εµπιστοσύνης ή δεχτεί την
πρόταση δυσπιστίας,29 η Κυβέρνηση ή το µέλος της που αφορούσε τη
δεύτερη πρόταση, οφείλει, κατά το Σύνταγµα, να υποβάλει αµέσως στον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας παραίτηση, η αποδοχή της οποίας είναι
υποχρεωτική. Την περίπτωση της παραδοχής της πρότασης δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης προβλέπει ρητά η διάταξη του άρθρου 38
παράγραφος 1 του Συντάγµατος, η οποία επιτάσσει την απαλλαγή της
Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της στην περίπτωση αυτή.
Η κοινοβουλευτική ευθύνη είναι κατ’ αρχήν, κατ’ αντίθεση µε την
ποινική και την αστική, συλλογική και όχι ατοµική. Την αρχή αυτή καθιερώνει
η διάταξη του άρθρου 85 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, κατά την οποία
τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί είναι «συλλογικώς υπεύθυνοι για
τη γενική πολιτική της Κυβέρνησης». Η διάταξη αυτή και η διάταξη του
28
29

Ράικος Αθανάσιος, ό.π., σελ. 410.
Ράικος Αθανάσιος, ό.π., σελ. 411.
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άρθρου 84 παράγραφος 1 του Συντάγµατος προβλέπουν, βέβαια, και την
ατοµική

κοινοβουλευτική

ευθύνη.

Εντούτοις,

στην

πρακτική

σπάνια

εφαρµόζεται η ατοµική κοινοβουλευτική ευθύνη, γιατί η Κυβέρνηση τάσσεται
συνήθως αλληλέγγυα µε τον Υπουργό ή τους Υπουργούς, κατά των οποίων
υποβάλλεται

η

πρόταση

δυσπιστίας

και

έτσι

θέτει

γενικό

ζήτηµα

εµπιστοσύνης προς αυτήν• αν όµως η Κυβέρνηση δεν ταχθεί αλληλέγγυα µε
τον Υπουργό ή τους Υπουργούς, αυτοί θ’ αναγκαστούν να υποβάλουν
παραίτηση πριν από τη συζήτηση της πρότασης.
IV. Η αστική ευθύνη
Αστική υπουργική ευθύνη30 είναι η υποχρέωση των υπουργών προς
αποζηµίωση των ζηµιωθέντων για τις ζηµίες τις οποίες προκάλεσαν µε
παράνοµες πράξεις τους και για τις οποίες προηγήθηκε ποινική καταδίκη. α)
Η αστική υπουργική ευθύνη είναι ευθύνη αποζηµίωσης των ζηµιωθέντων,
προκειµένου να επέλθει αποκατάσταση των ζηµιών. Για την ύπαρξη,
εποµένως, αστικής ευθύνης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ζηµίας, β) Η αστική
ευθύνη είναι ευθύνη έναντι του ζηµιωθέντος, είναι, εποµένως, ευθύνη έναντι
οποιουδήποτε προσώπου υπέστη ζηµία, φυσικού ή νοµικού, ή και αυτού του
δηµοσίου, γ) κατά την ισχύουσα ρύθµιση, προϋπόθεση της αστικής ευθύνης
του Υπουργού είναι η προηγούµενη ποινική καταδίκη. Αγωγή αποζηµίωσης
γεννάται µόνον κατά του καταδικασθέντος µέλους της Κυβέρνησης. Η
απαλλαγή του κατηγορουµένου υπουργού συνεπάγεται την απαλλαγή και
από οποιαδήποτε αστική ευθύνη. Η αστική ευθύνη του υπουργού είναι
ευθύνη υποκειµενική και υπάρχει µόνον στις περιπτώσεις υπαιτιότητάς του.
Το ∆ηµόσιο ενέχεται σε αποζηµίωση για τις παράνοµες πράξεις ή
παραλείψεις µελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών, εκτός αν η πράξη ή η
παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης κειµένης χάριν του γενικού
συµφέροντος. Η αστική ευθύνη του δηµοσίου είναι ευθύνη για παράνοµες
πράξεις είναι ευθύνη αντικειµενική, καθόσον δεν απαιτείται υπαιτιότητα. Η
αστική ευθύνη του δηµοσίου υπάρχει, ανεξάρτητα από εκείνη των
υπουργών. Η µη καταδίκη του υπουργού από το Υπουργοδικείο
συνεπάγεται το αστικά ανεύθυνο του ιδίου, όχι όµως και του ∆ηµοσίου. Το
30

∆ηµητρόπουλος Ανδρέας, ό.π., σελ. 937.
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∆ηµόσιο, εφόσον υπάρχει ευθύνη του υπουργείου, ευθύνεται εις ολόκληρον
µε τον υπαίτιο υπουργό. Η ευθύνη του, όµως, είναι ευρύτερη καθόσον
περιλαµβάνει περιπτώσεις υποχρέωσης προς αποζηµίωση, στις οποίες οι
προεκλέξαντες την ζηµία υπουργοί δεν ευθύνονται αστικά.
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4. Η ποινική ευθύνη των Υπουργών
I. Η εφαρµογή του καταργηθέντος ν.δ.802/1971 υπό το
Σύνταγµα του 1975
Το νοµοθετικό διάταγµα 802/1971 «περί ευθύνης των µελών της
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών», καθώς αποτελεί κοινό ειδικό ποινικό
νόµο31 που ίσχυε ώσπου να εκδοθεί ο οργανικός νόµος περί ευθύνης
Υπουργών, ο οποίος προβλέπεται από το άρθρο 86 παράγραφος 1 του
Συντάγµατος, εφαρµόζεται µόνο στο µέτρο που οι διατάξεις του δεν είναι
αντίθετες προς το Σύνταγµα.
Το εν λόγω διάταγµα εκδόθηκε από τους πραξικοπηµατίες της 21ης
Απριλίου32 και διατηρήθηκε σε ισχύ από το Σύνταγµα του 1975, το οποίο
εισήγαγε, µάλιστα, µε το άρθρο 66, περισσότερες ρυθµίσεις από όσες
περιείχαν προγενέστερα Συντάγµατα, σχετικές µε την ποινική ευθύνη των
Υπουργών.
Οι δικονοµικές διατάξεις του ν.δ.802/1971 που ίσχυσε µέχρις όπου
καταργήθηκε από το νόµο 2509/1997, περιείχαν, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία
ενώπιον της Βουλής, ρυθµίσεις που αναφέρονταν στο δικτατορικό κείµενο
«Συντάγµατος» του 1968 και που δεν ανταποκρίνονταν ως προς αρκετά
σηµεία τους, στη σύγχρονη θεσµική πραγµατικότητα, την όλη δε διαδικασία
ενώπιον της Βουλής ρύθµιζαν τόσο το εν λόγω νοµοθετικό διάταγµα όσο και
ο κανονισµός της. Πρόβληµα ισχύος συνδυαστικών διατάξεων του
ν.δ.802/1971 δηµιούργησε, αφενός η διατύπωσή τους, αφετέρου η
διατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 115 του Συντάγµατος
(µεταβατική διάταξη), που ορίζει ότι «µέχρι της εκδόσεως του εν άρθρω 86
παράγραφος 1 νόµου, έχουν εφαρµογή σε κείµενα διατάξεις των κατά τα
άρθρα 49 παράγραφος 1 και 85 πράξεων και παραλείψεων».
Το γεγονός αυτό, όπως και το ότι ορισµένες ρυθµίσεις του
Κανονισµού της Βουλής συγκρούονταν µε ρυθµίσεις του ν.δ.802/1971, έθεσε
το ερώτηµα, ποια ρύθµιση ίσχυε ή κατίσχυε εν προκειµένω.
31

Μανωλεδάκης Ε. Ιωάννης, Βενιζέλος Β. Ευάγγελος, «Ποινική ευθύνη των Υπουργών :
µειονεκτήµατα της ισχύουσας ρύθµισης – προτάσεις για την τροποποίησή της», εκδόσεις Α.
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 1993.
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Μαυριάς Κώστας Γ., «Συνταγµατικό ∆ίκαιο. Τρίτη έκδοση», εκδόσεις Α. Ν. Σάκκουλα,
Αθήνα – Κοµοτηνή 2004.
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Η θεωρία δεν υπήρξε οµόφωνη.33 Κατά τους µεν, κατίσχυε το
νοµοθετικό διάταγµα, κατά τους δε, ο κανονισµός της Βουλής.
Οι συγκρούσεις µεταξύ του ν.δ.802/1971 και των διατάξεων των
άρθρων 153-158 κανονισµού της Βουλής ρυθµίζονταν µε κριτήριο την ύλη
στην οποία ενέπιπτε το επίµαχο θέµα: στα θέµατα που ανάγονταν στη
συµµετοχή της Βουλής, στις σχετικές διαδικασίες οι διατάξεις του κανονισµού
της Βουλής, εκτόπιζαν τις αντίθετες διατάξεις του ν.δ.802/1971. Στα άλλα
θέµατα που δεν αφορούσαν τη συµµετοχή της Βουλής στις σχετικές
διαδικασίες, οι διατάξεις του ν.δ.802/1971 εκτοπίζουν τις αντίθετες διατάξεις
του Κ.τ.Β
Ο κύκλος των προσώπων που µπορούν να παραπεµφθούν κατά το
άρθρο 66 παράγραφος 1, περιορίζεται – κατ’ αρχήν – στα πρόσωπα «που
διατελούν ή διετέλεσαν µέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργοί» και µόνον για
πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το άρθρο 6
του ν.δ.802/1971 εξειδίκευε το νόηµα του άρθρου 86 παράγραφος 1
ορίζοντας ότι «τα εκτός της εκτέλεσης των καθηκόντων τους τελούµενα
αδικήµατα υπάγονται στα κοινά δικαστήρια». Πρόβληµα που είχε διχάσει τη
θεωρία δηµιουργήθηκε ως προς το αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των
αδικηµάτων των συµµετόχων που δεν ενέπιπταν στον κύκλο των
προσώπων που ορίζει το άρθρο 86 παράγραφος 1. Την ενδεχόµενη – ή και
υποχρεωτική – συνεκδίκαση των αδικηµάτων για τα οποία κατηγορούνται οι
µη Υπουργοί συµµέτοχοι από το ειδικό ∆ικαστήριο, του άρθρου 86
παράγραφος 1, δεν την προέβλεπε το Σύνταγµα αλλά ο κανονισµός της
Βουλής και το ν.δ.802/1971.
α) Τα εγκλήµατα των µελών της Κυβέρνησης και των
Υφυπουργών υπό το προϊσχύσαν ν.δ.802/1971
Στα πέντε πρώτα άρθρα του συνδυαστικού µέρους του, το
ν.δ.802/1971 αναφερόταν στις πράξεις οι οποίες επέσυραν ποινική ευθύνη
για τα µέλη της κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς,34 όπως και, κατά το
Σύνταγµα, για όσους είχαν διατελέσει στα εν λόγω καθήκοντα:

33

Τσάτσος ∆ηµήτρης Θ., Φουντεδάκη Ν. Πηνελόπη, «Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τόµος Β’,
οργάνωση και λειτουργία της Πολιτείας», εκδόσεις Α. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή 1993.
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1) Το άρθρο 1 του ν.δ.802/1971 θέσπισε ως έγκληµα την παραβίαση
του Συντάγµατος και των νόµων.35 Το άρθρο όριζε τα εξής: « Μέλος
της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, όστις κατά την εκτέλεσιν των
καθηκόντων του, δι’ ενεργείας ή παραλείψεώς του, παραβιάζει εκ
προθέσεως διατάξεις του Συντάγµατος, των νόµων ή των νοµοθετικών
διαταγµάτων ή των κατά το άρθρον 48 παράγραφοι 1 και 3 του
Συντάγµατος, εκδιδοµένων προεδρικών διαταγµάτων ή ετέρων
κανονιστικών πράξεων, τιµωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον έξι
µηνών και αποστερήσεως των πολιτικών του δικαιωµάτων, κατά τα εν
άρθρω 63 του Ποινικού Κώδικος οριζόµενα, διαρκείας από δύο µέχρι
δέκα ετών ».
2) Το άρθρο 2 του ν.δ.802/1971 ανήγαγε σε έγκληµα την «εκ
προθέσεως βλάβη του κράτους», ορίζοντας τα εξής: « Μέλος της
Κυβερνήσεως ή Υφυπουργός, όστις κατά την εκτέλεσιν των
καθηκόντων του, χωρίς να παραβιάσει διάταξη του Συντάγµατος, των
νόµων … δι’ ενεργείας ή παραλείψεώς του βλάπτει εκ προθέσεως τα
συµφέροντα του κράτους, τιµωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον έξι
µηνών και αποστερήσεως των πολιτικών του δικαιωµάτων διαρκείας
από δύο µέχρι και δέκα ετών ».
3) Το άρθρο 3 του ν.δ.802/1971 ποινικοποιούσε ως εξής την παράνοµη
προσυπογραφή: « Μέλος της κυβερνήσεως ή Υφυπουργός
προσυπογράφων προεδρικό διάταγµα εκδιδόµενον προτάσει ή
αποφάσει της Κυβερνήσεως ή υπογράφων πράξιν του Υπουργικού
Συµβουλίου,

δια

των

οποίων

στοιχειοθετούνται

αι

κατά

τα

προηγούµενα άρθρα αξιόποινοι πράξεις, τιµωρείται µε την ποινή του
αυτουργού, µειουµένην κατά το άρθρον 83 του Ποινικού Κώδικος ».
4) Το άρθρο 4 του ν.δ.802/1971 ποινικοποιούσε την ανακοίνωση
Υπουργού προς τρίτον για πράγµα το οποίον γνώριζε ή τη
δηµοσιοποίηση διαπιστευµένου εγγράφου, όταν γίνονταν µε πρόθεση
βλάβης των συµφερόντων του κράτους.

35
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5) Το άρθρο 5 του ν.δ.802/1971 προέβλεπε την επιβολή των ποινών του
κοινού ποινικού δικαίου και στους υπουργούς, για παραβιάσεις των
ποινικών νόµων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύµφωνα
όµως µε τη διαδικασία που το ίδιο προέβλεπε για την ποινική ευθύνη
των υπουργών.
Κύριο χαρακτηριστικό της αντικειµενικής υπόστασης αυτών των
εγκληµάτων ήταν η ιδιαιτέρως γενική τους διατύπωση. Η γενικότητα αυτή της
διατύπωσης δεν ανταποκρινόταν στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του
Συντάγµατος, το οποίο ρητά αξιώνει ακριβή περιγραφή των πράξεων που ο
νοµοθέτης ανάγει σε εγκλήµατα.
β) Η ενώπιον της Βουλής διαδικασία
Η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον των προσώπων του άρθρου 86
παράγραφος 1 του Συντάγµατος απαιτούσε την τήρηση της ακόλουθης
διαδικασίας:36
1) Το δικαίωµα διατύπωσης κατηγορίας, σύµφωνα µε τους νόµους περί
ευθύνης των Υπουργών, είχε αποκλειστικά η Βουλή:37 «∆ίωξη,
ανάκριση ή προανάκριση … » εναντίον όσων διατέλεσαν µέλη της
Κυβέρνησης και Υφυπουργών «για πράξεις ή παραλείψεις κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, δεν επιτρεπόταν χωρίς προηγούµενη
απόφαση της Βουλής».
2) Η άσκηση ποινικής δίωξης προϋπέθετε πρόταση κατηγορίας,
συζήτηση κατά τον κανονισµό της Βουλής και απόφαση της Βουλής
µε την οποία γινόταν αποδεκτή η πρόταση (άρθρο 154 παράγραφος 1
ΚτΒ).
I)

Η πρόταση κατηγορίας έπρεπε να υπογράφεται από το ένα
δέκατο του συνολικού αριθµού των Βουλευτών, να
προσδιόριζε µε σαφήνεια τις καταλογιζόµενες πράξεις ή
παραλείψεις και να µνηµόνευε τις παραβιασθείσες διατάξεις
(άρθρο 154 §§ 2 και 3 Κ.τ.Β).

36
37
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II)

Η συζήτηση – κατά το άρθρο 155 § 3 ΚτΒ – περιοριζόταν
µόνο

στη

λήψη

απόφασης

για

διεξαγωγή

ή

όχι

προανάκρισης. Η Βουλή µπορούσε να επιτρέψει την
εµφάνιση του υπό κατηγορία προσώπου ενώπιόν της, και
πάντως, υποχρεούταν να δεχθεί την υποβολή εγγράφου
υποµνήµατος.
III)

Η ψηφοφορία για την απόφαση επί της πρότασης
κατηγορίας ήταν µυστική και δεν µετείχε εκείνος κατά του
οποίου στρεφόταν η κατηγορία, εάν ήταν βουλευτής (άρθρο
155 § 5 ΚτΒ).

IV)

Κατά το άρθρο 155 § 6 ΚτΒ, εάν η Βουλή αποφάσιζε να µην
γίνει προανάκριση, δεν µπορούσε να υποβληθεί νέα
πρόταση κατηγορίας στηριζόµενη στα ίδια πραγµατικά
περιστατικά.

3) Μετά την απόφαση στην προανάκριση, ο κανονισµός προέβλεπε
λεπτοµερή διαδικασία προανάκρισης, η έκβαση της οποίας θα έκρινε
αν τελικά η Βουλή θα αποφάσιζε την παραποµπή των υπό κατηγορία
υπουργών κατά τις διατάξεις του άρθρου 86. Τη διαδικασία αυτή
ρύθµιζαν τα άρθρα 156-158 ΚτΒ. Η διαδικασία αυτή οργανωνόταν σε
τρία στάδια:38
I)

Κατά το πρώτο στάδιο µεθοδευόταν η διατύπωση του
πορίσµατος, που συνέτασσε δωδεκαµελής προανακριτική
επιτροπή βουλευτών εντός προθεσµίας που η Βουλή
καθόριζε. Το πόρισµα της προανακριτικής επιτροπής
έπρεπε να είναι αιτιολογηµένο και να περιέχει σαφή
πρόταση υπέρ ή κατά της κατηγορίας (άρθρο 156 § 1 ΚτΒ).
Οι ανακριτικές εξουσίες της επιτροπής ήταν ευρείες (άρθρο
156 § 3 ΚτΒ) και δεν αναστέλλονταν µε τη λήξη της
συνόδου αλλά µε τη λήξη της Βουλευτικής περιόδου (άρθρο
156 § 8 ΚτΒ). Τέλος, το ολοκληρωµένο πόρισµα µε τη σαφή
και

38

αιτιολογηµένη

του

πρόταση

υποβαλλόταν
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Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος µέσα σε δέκα το πολύ
ηµέρες το διένεµε στους βουλευτές (άρθρο 156 § 5 ΚτΒ).
II)

Μετά την περάτωση του σταδίου διατύπωσης και υποβολής
του

πορίσµατος

της

προανακριτικής

επιτροπής,

ακολουθούσε το στάδιο συζήτησης του πορίσµατος στην
Ολοµέλεια της Βουλής για το οποίο το άρθρο 157 §§ 1 και 2
ΚτΒ θέσπιζε διαδικαστικές εγγυήσεις µιας δικαιοκρατικής
διαδικασίας. Αν µετά την κατάθεση του πορίσµατος έληγε η
σύνοδος ή η βουλευτική περίοδος, ή διαλυόταν η Βουλή, η
συζήτηση για το παραδεκτό της πρότασης διεξαγόταν στην
επόµενη σύνοδο ή στην πρώτη σύνοδο της εποµένης
Βουλής (άρθρο 157 § 4 του ΚτΒ).
III)

Μετά

την

περάτωση

του

σταδίου

διατύπωσης

του

πορίσµατος ακολουθούσε το τρίτο στάδιο, δηλαδή η
απόφαση της Βουλής. Η απόφαση λαµβανόταν µε µυστική
ψηφοφορία και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή
παράλειψη (άρθρο 157 § 3 ΚτΒ).
IV)

Η όλη κοινοβουλευτική διαδικασία ολοκληρωνόταν µε
εκείνες τις ενέργειες της Βουλής που προβλέπονταν από το
Σύνταγµα και τον κανονισµό της Βουλής για την περίπτωση
που η Βουλή αποφαινόταν υπέρ της παραποµπής. Οι
ενέργειες αυτές ήταν οι εξής: η Βουλή συγκροτούσε το κατά
το άρθρο 86 § 1 του Συντάγµατος Ειδικό ∆ικαστήριο που
προεδρευόταν από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και
συγκροτούταν

από

δώδεκα

δικαστές,

οι

οποίοι

κληρώνονταν από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δηµόσια
συνεδρίαση µεταξύ όλων των διορισµένων πριν από την
κατηγορία Αρεοπαγιτών και Προέδρων Εφετών, σύµφωνα
µε ότι όριζε ο νόµος. Τις λεπτοµέρειες ρύθµιζε το άρθρο
158 §§ 3-5 ΚτΒ. Επίσης, η Βουλή, εξέλεγε επιτροπή από
βουλευτές για την ενώπιον του Ειδικού ∆ικαστηρίου
υποστήριξη της κατηγορίας. Μόλις το Ειδικό ∆ικαστήριο
συγκροτούταν, ο Πρόεδρος της Βουλής απέστελλε στον
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Πρόεδρό του όλα τα σχετικά έγγραφα (άρθρο 158 § 5 ΚτΒ).
Με αυτήν την ενέργεια ολοκληρωνόταν ο ρόλος της
Βουλής.
γ) Η ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία
Η διαδικασία ενώπιον του Ειδικού ∆ικαστηρίου διεξαγόταν σε δύο
στάδια.39 Το στάδιο της προδικασίας και το στάδιο της διαδικασίας ενώπιον
του δικαστηρίου.
Σχετικές µε την προδικασία ήταν οι διατάξεις του ν.δ.802/1971 (άρθρα
24-30). Κατά το άρθρο 30 του ν.δ.802/1971, για όσα δικονοµικά θέµατα δεν
ρυθµίζονταν από το νοµοθέτηµα αυτό, ίσχυε ο Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας.
Η διαδικασία περιελάµβανε κυρίως τη διαδικασία της ανάκρισης που
θεσπιζόταν από µέλος του ειδικού ∆ικαστηρίου, το οποίο οριζόταν από τον
Πρόεδρο ως ανακριτής, και από το Τριµελές ∆ικαστικό Συµβούλιο που
αποτελούταν από τον ανακριτή και άλλα δύο µέλη του Ειδικού ∆ικαστηρίου,
που λαµβάνονταν κατά την τυχαία σειρά της κλήρωσής τους. Το πόρισµα
της ανάκρισης αποστελλόταν, κατά το άρθρο 27 του ν.δ.802/1971 στους
βουλευτές – κατηγόρους και γνωστοποιούταν στον κατηγορούµενο. Σκοπός
της ανάκρισης δεν ήταν η επανεξέταση του αν καλώς αποφασίστηκε η
παραποµπή, αλλά η προπαρασκευή της ενώπιον του Ειδικού ∆ικαστηρίου
διαδικασίας. Το πόρισµα βέβαια της ανάκρισης, µπορούσε κατά το
περιεχόµενο να αναιρεί την αιτιολογία της παραποµπής, δεν µπορούσε
όµως να µαταιώσει τη διεξαγωγή της δίκης. Μετά το στάδιο της ανάκρισης ο
Πρόεδρος προσδιόριζε τη δικάσιµο.
Για την ενώπιον του Ειδικού ∆ικαστηρίου διαδικασία ίσχυαν οι
διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας (άρθρο 329 επ.) στο µέτρο που
δεν υποχωρούσαν ενώπιον ειδικών ρυθµίσεων του ν.δ. 802/1971. Άσκηση
ενδίκων µέσων δεν προβλεπόταν. Αυτό ήταν εύλογο ενόψει ειδικής
σύνθεσης του δικαστηρίου. Σύµφωνα όµως µε τα άρθρα 37-40 του
ν.δ.802/1971, παρεχόταν η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας µε
σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για
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επανάληψη της διαδικασίας δεν εµπεριείχε ακύρωση της απόφασης του
Ειδικού ∆ικαστηρίου.
δ) Οι ρυθµίσεις του προϊσχύσαντος ν.δ.802/1971 για
την παραγραφή, αναστολή
Τα θέµατα της αναστολής της ποινικής δίωξης και της αναστολής της
δίκης ρυθµίζονταν από ειδικές διατάξεις. Έτσι:
1) Την αναστολή της ποινικής δίωξης µπορούσε να αποφασίσει κατά τη
ρητή διατύπωση του Συντάγµατος (άρθρο 86 § 2, εδ. γ’) µόνον η
Βουλή. Η απόφαση αυτή µπορούσε να ληφθεί έως την έναρξη της
διαδικασίας ενώπιον του Ειδικού ∆ικαστηρίου. Κατά το χρονικό
διάστηµα που µεσολαβούσε από την άσκηση της ποινικής δίωξης έως
τη διαδικασία στο ακροατήριο, δηλαδή κατά το ανακριτικό στάδιο, η
Βουλή µπορούσε να διαπιστώσει εάν κακώς είχε παραπέµψει και
αναστείλει την ποινική δίωξη, είτε λόγω έλλειψης επαρκών ενδείξεων
είτε για άλλους λόγους. Εάν γινόταν δεκτή η άποψη ότι η Βουλή
µπορούσε οποτεδήποτε έως την έκδοση της απόφασης του Ειδικού
∆ικαστηρίου να αναστέλλει την ποινική δίωξη, τότε οι κατηγορούµενοι
πρώην

Υπουργοί

στερούνταν

το

συνταγµατικά

κατοχυρωµένο

δικαίωµα της δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 Συντάγµατος) και
βρίσκονταν διαρκώς «στο έλεος» της οποιασδήποτε πλειοψηφίας της
Βουλής.40 Πέραν όµως αυτού, µία απόφαση της Βουλής κατά το
χρόνο εκδίκασης πλέον της υποθέσεως στο Ειδικό ∆ικαστήριο
συνιστούσε, ενδεχοµένως, παρέµβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Η
Βουλή αποφαινόταν για την αναστολή της ποινικής δίωξης, υπό τις
χρονικές προϋποθέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 155 παράγραφοι 1-6
και 9 ΚτΒ.
2) Κατά το άρθρο 23 § 2 του ν.δ.802/1971 «η λήξις της συνόδου της
Βουλής δεν αναστέλλει την πρόοδο της δίκης. Εν περιπτώσει λήξεως
της περιόδου ή διαλύσεως της Βουλής, µετά την παραποµπή ή και
διαρκούσης της δίκης, αναστέλλεται η εκδίκαση ή η πρόοδος ταύτης
µέχρι διορισµού κατηγόρων υπό της νέας Βουλής». Η διάταξη αυτή
40
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επαναλαµβανόταν στο άρθρο 158 παράγραφος 6 ΚτΒ, µε τη διαφορά
ότι παραλειπόταν η φράση του άρθρου 23 § 2: «µέχρι διορισµού
κατηγόρων υπό της νέας Βουλής». Για το θέµα αυτό, εφόσον
αναγόταν στη δικαστηριακή φάση και όχι στην κοινοβουλευτική
προδικασία, ίσχυαν οι διατάξεις του ν.δ.8021/1971 και όχι εκείνες
του κανονισµού της Βουλής.
Τα εγκλήµατα που προβλέπονταν από τα άρθρα 1 έως 5 του
ν.δ.802/1971 παραγράφονταν µε την πάροδο της πρώτης συνόδου της
εποµένης βουλευτικής περιόδου, από εκείνη κατά τη διάρκεια της οποίας
διαπράχθηκαν (άρθρο 7 του ν.δ.802/1971). Η ιδιαίτερα σύντοµη αυτή
παραγραφή υπηρετούσε τη λογική της ανάγκης να τερµατίζονται το
συντοµότερο δυνατό οι ποινικές εκκρεµότητες µελών της Κυβέρνησης, που
έπλητταν και την αξιοπιστία των θεσµών. Βέβαια, επρόκειτο για παραγραφή,
η διάρκεια της οποίας ήταν κάθε φορά διαφορετική, ανάλογα µε το πότε,
δηλαδή πόσο πριν από τη διάλυση της Βουλής, είχε τελεσθεί το αδίκηµα και
ενώ η διάρκεια της παραγραφής, όπως θεσπιζόταν στο άρθρο 7, δεν
δηµιουργούσε de lege lata ερµηνευτικές αµφιβολίες, σοβαρές διαφωνίες,
δηµιουργήθηκε το πρόβληµα αν η ειδική αυτή παραγραφή υπέκειτο στις περί
αναστολής της παραγραφής διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 113 § 1
του Π.Κ.).
1) Την άποψη, πως η παραγραφή του άρθρου 7 του ν.δ.802/1971 δεν
υπέκειτο σε αναστολή, υποστήριξε κατά τρόπο επιστηµονικά
εντυπωσιακό και πρωτότυπο ο Ι. Μανωλεδάκης.41 Η σκέψη του
Μανωλεδάκη µπορούσε να συνοψισθεί ως εξής: παραγραφή και
αναστολή υπακούουν στην ενιαία λογική της συντόµευσης µιας
πολιτειακά

επιβλαβούς

εκκρεµότητας.

Κατά

παρέκκλιση

του

συνήθους τρόπου καθορισµού της διάρκειας της παραγραφής, που
είναι ο ηµερολογιακός, το άρθρο 7 του ν.δ.802/1971 την καθορίζει µε
όρους θεσµικούς, πολιτικούς, όπως είναι η «σύνοδος» και η
«περίοδος» της Βουλής. Αυτή η αντίληψη για την κοινοβουλευτική
παραγραφή είναι ασυµβίβαστη µε το θεσµό της αναστολής. Είναι κατά
τον Μανωλεδάκη, ανεπίδεκτη αναστολής.
41
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2) Ορθότερη, όµως, θεωρήθηκε η άποψη που δέχτηκε µεν ότι η
παραγραφή του άρθρου 7 του ν.8021/1971 ήταν επιδεικτική
αναστολής και ότι η λογική του άρθρου 113 § 1 Π.Κ. εφαρµοζόταν και
στην ποινική δίωξη των Υπουργών, αλλά ερµήνευε διαφορετικά την
έννοια και το χρόνο «έναρξης της ποινικής διαδικασίας» ως χρόνο
έναρξης της αναστολής. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, η παραγραφή
αναστελλόταν από τη στιγµή που η Βουλή αποφάσισε, κατά το άρθρο
157 § 3 ΚτΒ, την παραποµπή του υπό κατηγορία Υπουργού στο
Ειδικό ∆ικαστήριο του άρθρου 86 § 1.
II. Η ρύθµιση για την ποινική ευθύνη των Υπουργών κατά
τον προϊσχύσαντα νόµο 2509/1997
Η αναθεώρηση του 2001 µετέβαλε καθ’ ολοκληρίαν τις ρυθµίσεις του
άρθρου 86 του Συντάγµατος για την ποινική ευθύνη των Υπουργών. Οι νέες
διατάξεις οδήγησαν ήδη σε τροποποίηση των σχετικών ρυθµίσεων του
κανονισµού της Βουλής και προκάλεσαν την έκδοση του Νόµου 3126/2003,
ο οποίος κατήργησε το Νόµο 2509/1997.42
α) Πεδίο εφαρµογής του Ν. 2509/1997
Αντιθέτως προς το ν.δ.802/1971, ο Ν. 2509/1997 δεν καθίδρυε
«ιδιώνυµα» υπουργικά αδικήµατα, αλλά παρέπεµπε στις κοινές διατάξεις του
συστατικού ποινικού δικαίου και, µε τον όρο «υπουργός», εννοούσε τα µέλη
της Κυβέρνησης και τους υφυπουργούς, τους οποίους για την εφαρµογή του
νόµου θεωρούσε υπαλλήλους κατά την έννοια του άρθρου 13 περ. α’ του
Ποινικού Κώδικα.43 Κατά τις διατάξεις του Νόµου 2509/1997 εκδικάζονταν,
επίσης, πληµµελήµατα ή κακουργήµατα που τελούνταν από υπουργό κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, ακόµη και όταν ο δράστης είχε παύσει να
φέρει την ιδιότητα του υπουργού. Ως προς τις αξιόποινες πράξεις που δεν
είχαν σχέση µε τα καθήκοντα του υπουργού οριζόταν ότι εκδικάζονταν από
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τα αρµόδια δικαστήρια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας.44
Ο νέος νόµος ρύθµιζε, κατά τρόπο που δεν επιδεχόταν ερµηνευτική
διχογνωµία,

τα

ζητήµατα

της

παραποµπής

των

συµµετόχων,

της

παραγραφής των αξιόποινων πράξεων και της αναστολής της παραγραφής
τους.
Έτσι, οι συµµέτοχοι κατηγορούνταν και δικάζονταν µαζί µε τον
υπουργό. Ρύθµιση που διέφερε από τη ρύθµιση του ν.δ.802/1971 κατά το
ότι δεν κατέλειπε στη Βουλή διακριτική ευχέρεια για το αν θα διώξει και τους
συµµέτοχους.
Ως προς το ζήτηµα της παραγραφής των αξιοποίνων πράξεων, γα
µεν τις πράξεις που είναι άσχετες µε τα υπουργικά καθήκοντα, η παραγραφή
επερχόταν κατά τις κοινές διατάξεις, για δε τις αξιόποινες πράξεις που έχουν
σχέση µε τα υπουργικά καθήκοντα, η παραγραφή επερχόταν µε την πάροδο
πέντε ετών από την ηµέρα της τέλεσής τους.
Τέλος, η προθεσµία παραγραφής των αξιοποίνων πράξεων που
τελέσθηκαν από τους υπουργούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
αναστελλόταν κατά τη διάρκεια και µόνον της βουλευτικής περιόδου κατά την
οποίαν τελέσθηκαν.
β) Ως προς την άσκηση της ποινικής δίωξης
Ο Νόµος 2509/1997 όριζε45 ότι ποινική δίωξη, ανάκριση ή
προανάκριση κατά υπουργού για τις αξιόποινες πράξεις που τέλεσε κατά την
άσκηση των καθηκόντων του, δεν επιτρεπόταν χωρίς προηγούµενη άδεια
της Βουλής. Η Βουλή επιλαµβανόταν, κατά το νόµο, της υπόθεσης µετά τη
διαβίβαση σε αυτή, δια του αρµοδίου εισαγγελέως, στοιχείων που είχαν
προκύψει κατά τη διεξαγωγή διοικητικής εξέτασης, και ήταν ικανά να
θεµελιώσουν ευθύνη υπουργού όπως και µετά τη διαβίβαση σε αυτή, δια του
ανακριτού, στοιχείων που είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής
εξέτασης, προανάκρισης ή ανάκρισης. Ευνόητο ήταν, ότι η ασκητική
εξέταση, προανάκριση ή ανάκριση δεν µπορούσε να αφορά ευθέως τον
44
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υπουργό αλλά τρίτα πρόσωπα, εφόσον κατά συνταγµατική επιταγή, οι
ενέργειες αυτές δεν µπορούσαν να λάβουν χώρα χωρίς απόφαση της
Βουλής. Εξίσου αυτονόητο ήταν, µολονότι δεν αναφερόταν στο Σύνταγµα,
ότι για την ταυτότητα του νοµικού λόγου ούτε προκαταρκτική εξέταση ήταν
δυνατή χωρίς άδεια της Βουλής κατά υπουργού για πράξεις που τέλεσε κατά
την άσκηση των καθηκόντων του.
Επαναλαµβάνοντας διάταξη του Κανονισµού της Βουλής, όριζε ότι η
κίνηση της διαδικασίας ποινικής δίωξης κατά υπουργού απαιτούσε να είχε
ζητηθεί αυτό εγγράφως από το ένα δέκατο του συνολικού αριθµού των
βουλευτών και δεν εκτεινόταν σε ζητήµατα που αφορούσαν θέµατα όπως η
εγγραφή του ζητήµατος στην ηµερήσια διάταξη των συζητήσεων της Βουλής
ή το είδος της ψηφοφορίας για τη λήψη από τη Βουλή της απόφασης για την
κίνηση της ποινικής δίωξης.
Την πλειοψηφία,46 όσον αφορά την απόφαση της Βουλής για
ανάκριση κατά υπουργού, καθόριζε ο νόµος επί του συνόλου των µελών της,
η οποία έπρεπε να λαµβάνεται σε δέκα ηµέρες αφότου το έγγραφο κίνηµα
του ενός δεκάτου τουλάχιστον των βουλευτών περιερχόταν στο προεδρείο
της, η δε απόφασή της συνιστούσε και άρση ασυλίας αν επρόκειτο για
υπουργό που είχε την ιδιότητα του Βουλευτή.
Η απόρριψη από τη Βουλή του αιτήµατος άσκησης ποινικής δίωξης
κατά υπουργό, είχε ως συνέπεια ότι παρόµοια πρόταση, έστω και µε
διαφορετικό νοµικό χαρακτηρισµό της πράξης, δεν µπορούσε να συζητηθεί
εκ νέου, αν δεν στηριζόταν σε νέα πραγµατικά περιστατικά που δεν είχαν
τεθεί υπόψη της Βουλής, όταν έλαβε την αρνητική απόφαση.
γ) Ως προς τη διαδικασία εντύπων της Βουλής µετά τη
λήψη απόφασης για την άσκηση ποινικής δίωξης
Με την απόφασή της για την άσκηση ποινικής δίωξης η Βουλή όριζε
δωδεκαµελή επιτροπή από τα µέλη της και προθεσµία για τη διενέργεια
ανάκρισης, καθώς και υποβολή από την επιτροπή του σχετικού πορίσµατός
της και του αποδεικτικού υλικού.47 Το πόρισµα έπρεπε να είναι
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αιτιολογηµένο

και

να

περιέχει

σαφή

πρόταση

για

την

κατηγορία.

Αιτιολογηµένη έπρεπε να είναι και η πρόταση της τυχόν µειοψηφίας η οποία
καταχωριζόταν σε χωριστό κεφάλαιο του ιδίου πορίσµατος.48
Η ανακριτική επιτροπή συγκροτούταν και λειτουργούσε όπως όριζε ο
κανονισµός της Βουλής. Είχε όλες τις αρµοδιότητες των ανακριτικών αρχών,
καθώς και του εισαγγελέα πληµµελειοδικών. Καλούσε εκείνον κατά του
οποίου στρεφόταν η κατηγορία για να δώσει εξηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση
µπορούσε πάντως ο κατηγορούµενος να υποβάλει γραπτό υπόµνηµα. Στο
σηµείο αυτό εξαντλούταν το σηµείο όπου λαµβανόταν απόφαση για τη
διενέργεια προανάκρισης. Η απόφαση λαµβανόταν µε την ειδική πλειοψηφία
που όριζε το άρθρο 9. Αν η Βουλή απέρριπτε το πόρισµα, δεν µπορούσε να
υποβληθεί νέα πρόταση κατηγορίας εναντίον του ίδιου προσώπου που
στηριζόταν στα ίδια πραγµατικά περιστατικά. Αν όµως δεχόταν το πόρισµα,
προχωρούσε όπως οριζόταν στον κανονισµό της µε κλήρωση δώδεκα
τακτικών και έξι αναπληρωµατικών µελών για τη συγκρότηση του, κατά το
άρθρο 86 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, Ειδικού ∆ικαστηρίου µεταξύ
όλων των διορισµένων πριν από την κατηγορία αρεοπαγιτών και προέδρων
εφετών. Επίσης, εξέλεγε, όπως όριζε ο κανονισµός της, τρεις βουλευτές µε
ισάριθµους αναπληρωµατικούς στο να υποστηρίξουν την κατηγορία στο
Ειδικό ∆ικαστήριο.
δ) Ως προς τη διαδικασία στο ακροατήριο του Ειδικού
∆ικαστηρίου του άρθρου 86 του Συντάγµατος
Η διαδικασία στο ακροατήριο του Ειδικού ∆ικαστηρίου49 άρχιζε µε την
έκδοση της πράξης ορισµού δικασίµου από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
Η δικάσιµος οριζόταν µέσα σε χρονικό διάστηµα από εξήντα έως ογδόντα
ηµέρες από την έκδοση της πράξης. Η σχετική πράξη κοινοποιούταν στον
κατηγορούµενο, στον πρόεδρο της Βουλής και στους κατηγόρους βουλευτές.
Αν ο κατηγορούµενος που είχε κλητευθεί νόµιµα δεν εµφανιζόταν, δικαζόταν
σαν να ήταν παρών. Ο κατηγορούµενος είχε το δικαίωµα να µην εµφανισθεί
στο ακροατήριο αλλά να εκπροσωπηθεί από τρεις το πολύ συνηγόρους, που
ορίζονταν µε απλή εντολή. Η διαδικασία στο ακροατήριο, εφόσον δεν
48
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οριζόταν διαφορετικά στο νόµο 2509, διεξαγόταν κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Η απόφαση του Ειδικού ∆ικαστηρίου ήταν
αµετάκλητη. Αίτηση για ακύρωση της διαδικασίας ή της αποφάσεως από τον
απόντα κατηγορούµενο, δεν επιτρεπόταν. Αν συνέτρεχε περίπτωση
επανάληψης της διαδικασίας υπέρ του κατηγορουµένου για τους λόγους που
προβλέπονταν στον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, η σχετική αίτηση
υποβαλλόταν στη Βουλή. Εφόσον γινόταν δεκτή, µε απλή πλειοψηφία των
µελών της, η δίκη στο ακροατήριο του Ειδικού ∆ικαστηρίου εκτελούταν µε
επιµέλεια του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
ε) Ως προς την αστική ευθύνη των Υπουργών
Το άρθρο 19 παράγραφος 2 όριζε50 ότι δεν επιτρεπόταν η άσκηση
πολιτικής αγωγής στο Ειδικό ∆ικαστήριο. Η αγωγή αποζηµίωσης ή
χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ασκούταν και εκδικαζόταν
κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις, υπό τον όρο ότι είχε προηγουµένως
καταδικασθεί ο υπεύθυνος από το Ειδικό ∆ικαστήριο.
III.

Η ρύθµιση για την ποινική ευθύνη των Υπουργών
σύµφωνα µε το αναθεωρηθέν άρθρο 86 του
Συντάγµατος, του κανονισµού της Βουλής
και τον Νόµο 3126/2003
Ο νόµος 3126/2003 εξειδικεύει το περιεχόµενο του άρθρου 86 του

Συντάγµατος,51 επαναλαµβάνει δε και σηµεία που ρυθµίζει ο κανονισµός της
Βουλής, προφανώς χάριν της ενότητας και πληρότητας των ρυθµίσεών του.
α) Πεδίο εφαρµογής του Νόµου
Ο νόµος διαστέλλει µεταξύ αξιοποίνων πράξεων – πληµµεληµάτων
και κακουργηµάτων – που τελούνται από Υπουργό η Υφυπουργό κατά την
άσκηση των καθηκόντων του, και αξιοποίνων πράξεων που τελέσθηκαν
εκτός της άσκησης των καθηκόντων του. Οι πρώτες εκδικάζονται κατά τη
διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγµατος
50
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δεύτερες εκδικάζονται από τα αρµόδια δικαστήρια κατά τις διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα, των ειδικών ποινικών νόµων και του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας. Εάν υπάρχουν συµµέτοχοι σε τελεσθέντα από µέλος της
Κυβέρνησης

ή

Υφυπουργό

πληµµελήµατα

ή

κακουργήµατα,

συµπαραπέµπονται και δικάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου
3126/2003. Εξάλλου, απαγορεύεται από το Σύνταγµα, η θέσπιση ιδιώνυµων
υπουργικών αδικηµάτων.
β) Η παραγραφή, η αναστολή παραγραφής και η
εξάλειψη του αξιοποίνου
Παραγραφή των αξιοποίνων πράξεων Υπουργών, Υφυπουργών και
συµµετόχων επέρχεται µετά τη συµπλήρωση πέντε ετών από την ηµέρα
που τελέσθηκαν, σε κάθε δε περίπτωση, µετά τη συµπλήρωση δέκα ετών
από την ηµέρα τέλεσής τους. Αναστολή παραγραφής λαµβάνει χώρα: α) όσο
διαρκεί η βουλευτική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας τελέσθηκε η
πράξη, εκτός αν στο µεταξύ έχει ληφθεί απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών, για
την άσκηση ή µη ποινικής δίωξης, β) όσο διαρκεί η κύρια διαδικασία, γ) όσο
ισχύει η απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, που λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της, µετά από έγγραφη
πρόταση τουλάχιστον τριάντα βουλευτών για την αναστολή της δίωξης, της
προδικασίας ή της κύριας διαδικασίας. Εξάλειψη του αξιοποίνου επέρχεται
µε το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου, που
αρχίζει µετά την τέλεση της αξιόποινης πράξης, αν µέχρι τότε η Βουλή δεν
έχει αποφασίσει να ασκήσει δίωξη κατά Υπουργού ή Υφυπουργού.
γ) Η διαδικασία άσκησης της ποινικής δίωξης
Προϋπόθεση της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης της άσκησης
ποινικής δίωξης και της διενέργειας προανάκρισης ή ανάκρισης κατά
Υπουργού ή Υφυπουργού για αξιόποινες πράξεις τελεσθείσες κατά την
άσκηση των καθηκόντων του είναι η λήψη προηγουµένης απόφασης της
Ολοµέλειας της Βουλής µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
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της.52 Σηµειωτέον ότι, κατά ρητή επιταγή του Συντάγµατος, αν κατά τη
διεξαγωγή

άλλης

διοικητικής

εξέτασης,

προκαταρκτικής

εξέτασης,

προανάκρισης ή ανάκρισης, προκύψουν στοιχεία τα οποία σχετίζονται µε τις
αξιόποινες πράξεις που επισύρουν ποινική ευθύνη µέλους της Κυβέρνησης
ή Υφυπουργού, αυτά διαβιβάζονται αµελλητί στη Βουλή από αυτόν που
ενεργεί την εξέταση, προανάκριση ή ανάκριση. Απαγορεύεται δε, συναφώς,
σε αυτόν που διενεργεί την έρευνα ή την εξέταση, η αξιολόγηση των
στοιχείων που έχουν σχέση µε ενδεχόµενη ποινική ευθύνη Υπουργών ή
Υφυπουργών.
δ) Η κίνηση της διαδικασίας
Η πρόταση για την άσκηση δίωξης υποβάλλεται γραπτώς από
τριάντα τουλάχιστον βουλευτές,53 πρέπει δε να προσδιορίζει µε σαφήνεια τις
πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες είναι αξιόποινες, να µνηµονεύει δε και τις
σχετικές παραβιασθείσες διατάξεις, αλλιώς είναι απαράδεκτη.
Η συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής, που αµέσως ακολουθεί, έχει
ως αντικείµενο τη λήψη ή µη απόφασης για τη συγκρότηση ειδικής
κοινοβουλευτικής επιτροπής προκειµένου να διεξαχθεί προκαταρκτική
εξέταση. Ήδη δε, στο στάδιο αυτό της διαδικασίας, µπορεί η Βουλή να
επιτρέψει την εµφάνιση ενώπιόν της του προσώπου εναντίον του οπίου
στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης, ώστε να ακουσθούν οι απόψεις του.
Ευνόητο είναι ότι, εν προκειµένω, ο καλούµενος είναι µέλος της Κυβέρνησης
ή Υφυπουργός εν ενεργεία ή διατελέσας στα αξιώµατα αυτά, όχι δε και τυχόν
συµµέτοχος, εφόσον µόνο κατά των ως άνω προσώπων είναι δυνατή η
υποβολή πρότασης άσκησης δίωξης στη Βουλή.
Με µυστική ψηφοφορία, στην οποία δεν µετέχει εκείνος κατά του
οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης – εννοείται αν είναι βουλευτής
– λαµβάνεται απόφαση η οποία, αν δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, έχει τη συνέπεια της απόρριψης
ως προδήλως αβάσιµης της σχετικής πρότασης. Νέα πρόταση άσκησης
δίωξης δεν µπορεί να υποβληθεί, αν στηρίζεται στα ίδια πραγµατικά
περιστατικά. Η βουλή µπορεί, όµως, µε την ίδια διαδικασία και πλειοψηφία
52
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να ανακαλεί την απόφασή της (εννοείται ως προς τη συγκρότηση ειδικής
κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, ή
να αναστέλλει τη δίωξη ή την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.
ε) Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
Αν αποφασισθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ορίζεται
δωδεκαµελής επιτροπή βουλευτών54 – η οποία ορίζει δύο εισηγητές από τα
µέλη της – και τάσσεται, µε την ίδια απόφαση, προθεσµία για την
ολοκλήρωσή της και την υποβολή εγγράφου πορίσµατος στον Πρόεδρο της
Βουλής, το οποίο συνοδεύεται από το αποδεικτικό υλικό προς την Ολοµέλεια
της Βουλής και διανέµεται στους βουλευτές εντός δέκα ηµερών. Η επιτροπή
έχει τις αρµοδιότητες του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, όταν αυτός διενεργεί
προκαταρκτική εξέταση. Αν η επιτροπή δεν υποβάλλει εµπρόθεσµα το
πόρισµά της και το σχετικό αποδεικτικό υλικό, η Βουλή είτε παρατείνει την
προθεσµία είτε προχωρεί χωρίς πόρισµα στη συζήτηση για την άσκηση
δίωξης. Το πόρισµα της επιτροπής, εφόσον υποβληθεί, πρέπει να είναι
αιτιολογηµένο και να περιέχει σαφή πρόταση για την άσκηση δίωξης, όπως
αιτιολογηµένη πρέπει να είναι και η πρόταση τυχόν µειοψηφίας.
Οι εξουσίες της επιτροπής δεν αναστέλλονται µε τη λήψη της
συνόδου, παύουν όµως µε τη διάλυση της Βουλής ή τη λήξη της βουλευτικής
περιόδου. Αν διαλυθεί η Βουλή ή λήξει η βουλευτική περίοδος και δεν έχει
κατατεθεί το πόρισµα της Επιτροπής, η Βουλή κατά την πρώτη τακτική
σύνοδο της νέας περιόδου, ορίζει νέα επιτροπή για τη διενέργεια ή τη
συνέχιση της προκαταρκτικής εξέτασης.
στ) Η συζήτηση του πορίσµατος και η άσκηση ποινικής
δίωξης
Μετά τη διανοµή του πορίσµατος της επιτροπής στους βουλευτές,
καταρτίζεται, εντός πέντε ηµερών, ειδική ηµερήσια διάταξη της Ολοµέλειας
της Βουλής, η δε συζήτηση αρχίζει εντός δεκαπέντε το πολύ ηµερών. Είναι
γενική και αναφέρεται στην παραδοχή ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Βουλή µπορεί να καλέσει ενώπιόν
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της, να εµφανισθεί και να ακουσθεί, εκείνον εναντίον του οποίου στρέφεται η
πρόταση δίωξης, ακόµη και αν δεν είναι Υπουργός ή Υφυπουργός.
Η ψηφοφορία, µετά το πέρας της συζήτησης, είναι µυστική και
διεξάγεται χωριστά για κάθε πράξη ή παράλειψη για την οποίαν ζητείται
άσκηση δίωξης, η σχετική δε απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών. Συνέπεια της απόρριψης του
πορίσµατος της Επιτροπής είναι ότι δεν µπορεί να υποβληθεί νέα πρόταση
άσκησης δίωξης κατά του ίδιου προσώπου, στηριζόµενη στα ίδια
πραγµατικά περιστατικά.
ζ) Οι συµµέτοχοι
Η

άσκηση

ποινικής

δίωξης

κατά

Υπουργού

ή

Υφυπουργού

καταλαµβάνει υποχρεωτικά και τους τυχόν συµµετόχους,55 οι οποίοι
κατηγορούνται και δικάζονται µαζί µε τον Υπουργό ή Υφυπουργό. Η τυχόν
αναστολή της άσκησης ποινικής δίωξης, της προδικασίας ή της κύριας
διαδικασίας, εκτείνεται και στους συµµετόχους. Το αυτό δε ισχύει και για την
ανάκληση της δίωξης, αν το αποφασίσει ρητά η Βουλή. Εξάλλου, αν η Βουλή
απορρίψει, ως προδήλως αβάσιµη, την πρόταση για την άσκηση ποινικής
δίωξης ή αποφασίσει να µην ασκήσει δίωξη, δεν θίγεται, ως προς τους
συµµετόχους, η δικαιοδοσία των τακτικών ποινικών δικαστηρίων, ως προς
τους οποίους παύουν πλέον να εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου για την
ποινική ευθύνη των Υπουργών.
η) Η ενδιάµεση διαδικασία µετά τη λήψη απόφασης για
την άσκηση δίωξης
Μετά την απόφαση της Βουλής για την άσκηση δίωξης, η οποία έχει
τον χαρακτήρα γραπτής παραγγελίας για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης,
λαµβάνει χώρα δηµόσια συνεδρίαση της Ολοµέλειάς της, κατά την οποίαν ο
Πρόεδρος της Βουλής προβαίνει στην κλήρωση πέντε τακτικών και τριών
αναπληρωµατικών µελών για τη συγκρότηση του ∆ικαστικού Συµβουλίου
που προβλέπεται στο άρθρο 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος.
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Το ∆ικαστικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τρία µέλη του Αρείου Πάγου
και δύο µέλη του Συµβουλίου της επικρατείας, ενώ δύο αναπληρωµατικά
µέλη προέρχονται από τον Άρειο Πάγο και ένα από το Συµβούλιο της
Επικρατείας, προεδρεύεται δε από το ανώτερο κατά βαθµό µέλος του Αρείου
Πάγου, αλλιώς από το αρχαιότερο Αρεοπαγίτη. Κατά την ίδια συνεδρίαση
της Ολοµέλειας της Βουλής ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τα µέλη
της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και ο ασκών χρέη Εισαγγελέα του
Συµβουλίου. Για να µπορούν να συµµετάσχουν στη σύνθεση του ∆ικαστικού
Συµβουλίου, όλα τα ανωτέρω µέλη του πρέπει να έχουν διορισθεί ή
προαχθεί στο βαθµό τους πριν από την υποβολή της πρότασης για την
άσκηση δίωξης.
Ο Πρόεδρος του ∆ικαστικού Συµβουλίου παραλαµβάνει από τον
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου τον φάκελο της δικογραφίας,56 το δε ∆ικαστικό
Συµβούλιο έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 307 επ. του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
Εντός πέντε ηµερών από τον ορισµό των µελών του και τη διαβίβαση
του σχετικού πρακτικού από τον Πρόεδρο της Βουλής, το ∆ικαστικό
Συµβούλιο ορίζει ένα από τα µέλη του ως ανακριτή, ο οποίος παραλαµβάνει
τη δικογραφία και τις σχηµατισθείσες κατά τυχόν συµµετόχων δικογραφίες,
οφείλει δε να επεκτείνει τη δίωξη και κατά των τυχόν συµµετόχων.
Αφού περατωθεί η κύρια ανάκριση, τη δικογραφία παραλαµβάνει ο
Εισαγγελέας του ∆ικαστικού Συµβουλίου. Οι κατηγορούµενοι έχουν τα
δικαιώµατα του άρθρου 308 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας, το δε Βούλευµα του ∆ικαστικού Συµβουλίου δεν υπόκειται σε
κανένα ένδικο µέσο και επιδίδεται στον κατηγορούµενο και στον Πρόεδρο
της Βουλής εντός δέκα ηµερών από την έκδοσή του. Σε περίπτωση
παραποµπής µόνον του συµµετόχου, το ∆ικαστικό Συµβούλιο τον
παραπέµπει στο αρµόδιο κατά τις κοινές διατάξεις δικαστήριο.
θ) Η συγκρότηση του Ειδικού ∆ικαστηρίου
Η

έκδοση

παραπεµπτικού

βουλεύµατος

κατά

Υπουργού

ή

Υφυπουργού ακολουθείται από την κλήρωση των µελών του αρµοδίου
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δικαστηρίου, το οποίο αποκαλείται Ειδικό ∆ικαστήριο και, ως ανώτατο
δικαστήριο, εκδικάζει τις σχετικές υποθέσεις σε πρώτο και τελευταίο βαθµό,
συγκροτείται δε από δεκατρία τακτικά µέλη, επτά του Αρείου Πάγου και έξι
του

Συµβουλίου

της

Επικρατείας.

Τόσο

τα

τακτικά

όσο

και

τα

αναπληρωµατικά µέλη του δικαστηρίου κληρώνονται από τον Πρόεδρο της
Βουλής, σε δηµόσια συνεδρίαση της Βουλής µεταξύ των µελών των δύο
ανωτάτων αυτών δικαστηρίων που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στον βαθµό
που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για την άσκηση διάταξης,
ενώ δεν τίθενται στην κληρωτίδα τα ονόµατα των µελών του ∆ικαστικού
Συµβουλίου του δικαστηρίου που εδρεύει ο ανώτερος κατά βαθµό από τα
µέλη του Αρείου Πάγου, τα οποία κληρώθηκαν και, µεταξύ οµοιοβάθµων, ο
αρχαιότερος.
Η λήξη της βουλευτικής περιόδου ή η διάλυση της Βουλής57
αναστέλλουν την έναρξη ή την πρόοδο της δίκης µέχρι τη συγκρότηση της
νέας Βουλής σε σώµα.
ι) Η διαδικασία στο ακροατήριο του Ειδικού ∆ικαστηρίου
Αµέσως µετά την παραλαβή του πρακτικού της Βουλής που
συγκροτεί το Ειδικό ∆ικαστήριο, ο πρόεδρός του ορίζει δικάσιµο σε χρονικό
διάστηµα σαράντα έως εξήντα ηµερών. Για τις κλητεύσεις κατηγορουµένων,
µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
Ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να µην εµφανισθεί στο ακροατήριο,
αλλά να εκπροσωπηθεί από τρεις το πολύ συνηγόρους.
Η διαδικασία στο ακροατήριο διέπεται επίσης από τις σχετικές
διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
Η απόφαση του Ειδικού ∆ικαστηρίου είναι αµετάκλητη και δεν
επιτρέπεται επανάληψη της διαδικασίας σε βάρος του κατηγορουµένου ούτε
αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας από τον απόντα κατηγορούµενο. Ο νόµος
προβλέπει και την περίπτωση επανάληψης της διαδικασίας για τους λόγους
που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Αν για οποιοδήποτε
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λόγο, η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί από τους δικαστές που κληρώθηκαν, η
δίκη επαναλαµβάνεται µε νέα σύνθεση.
κ) Ο έλεγχος της κατηγορίας σε περίπτωση µη περάτωσης
της διαδικασίας
Ο συνταγµατικός νοµοθέτης προέβλεψε την περίπτωση κατά την
οποίαν αν για οποιοδήποτε λόγο, στον οποίον περιλαµβάνεται και η
παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία58 που αφορά άσκηση δίωξης κατά
προσώπου που είναι ή διετέλεσε µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η
Βουλή µπορεί, µετά από αίτηση του ιδίου ή των κληρονόµων του, να
συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία µπορεί να µετέχουν και ανώτατοι
δικαστικοί λειτουργοί, προκειµένου να ελεγχθεί η κατηγορία. Στην ειδική αυτή
επιτροπή προεδρεύει ένας από τους Αντιπροέδρους της Βουλής, ο δε
αριθµός των µελών της, η σύνθεση και η συγκρότησή της σε σώµα,
καθορίζονται µε απόφαση της Βουλής, η οποία ορίζει και την προθεσµία
υποβολής του πορίσµατος της Επιτροπής.
Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής και,
συγκεκριµένα, µετά την υποβολή του πορίσµατος της επιτροπής και αίτηση
του ενδιαφεροµένου ή των κληρονόµων του, ή πρόταση του ενός δεκάτου
του συνολικού αριθµού των βουλευτών και απόφαση της ∆ιάσκεψης των
Προέδρων, διεξάγεται συζήτηση στη Βουλή η οποία ολοκληρώνεται σε µία
συνεδρίαση.
Η ρύθµιση αυτή επιτρέπει, όπως είναι ευνόητο, την προστασία και
αποκατάσταση της τιµής των αδίκως κατηγορηθέντων, είναι δε εξίσου
ευνόητο ότι, σε περίπτωση που δεν περατωθεί η διαδικασία η οποία αφορά
δίωξη κατά προσώπου το οποίο είναι ή διετέλεσε µέλος της Κυβέρνησης ή
Υφυπουργός, κάθε διωχθείς θα επιδιώξει τον έλεγχο της κατηγορίας. Υπ’
αυτή δεν την έννοια, η εν λόγω ρύθµιση προάγει και την αναζήτηση της
αλήθειας.
Η διαδικασία αυτή ελέγχου της κατηγορίας περατούται µε τη
συζήτηση στη Βουλή.
λ) Η αστική ευθύνη των Υπουργών
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Την αστική ευθύνη ρύθµιζε, διακρίνοντας δύο περιπτώσεις, το άρθρο
46 του ν.δ.802/1971 υπό τον τίτλο «Αγωγή αποζηµιώσεως. Αστική ευθύνη
του ∆ηµοσίου».59
α. Ο καταδικασθείς, µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, για κάποιο
από τα εγκλήµατα του ν.δ.802/1971, µπορούσε να εναχθεί για
αποζηµίωση από τον ζηµιωθέντα τρίτο. Η αγωγή εγειρόταν ενώπιον των
πολιτικών δικαστηρίων και εκδικαζόταν κατά τις έκτοτε ισχύουσες
διατάξεις.
β. Το ∆ηµόσιο ενεχόταν σε αποζηµίωση για παράνοµες πράξεις ή
παραλείψεις µελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών. Εννοείται για
οποιεσδήποτε παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις και όχι µόνον των
άρθρων 1-5 του ν.δ.802/1971.
Μαζί µε το ∆ηµόσιο ενεχόταν σε ολόκληρο και ο καταδικασθείς για
υπαίτια πράξη ή παράλειψη, µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός.
∆εν υπήρχε ευθύνη, ούτε του ∆ηµοσίου ούτε του καταδικασθέντος, αν
η πράξη ή η παράλειψη είχε λάβει χώρα κατά παράβαση διάταξης
τεθειµένης χάριν του γενικού συµφέροντος.
Υπό το καθεστώς του νόµου 2509/1997 δεν επιτρέπεται η άσκηση
πολιτικής αγωγής, η δε αγωγή αποζηµίωσης ή χρηµατικής ικανοποίησης
λόγω ηθικής βλάβης, ασκείται και εκδικάζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
εφόσον προηγηθεί καταδίκη του υπευθύνου από το Ειδικό ∆ικαστήριο. Κατά
τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, ως προς την
αστική ευθύνη του δηµοσίου, αν και επισηµαίνεται η εν λόγω διάταξη ως
ασαφής και ικανή να δηµιουργήσει ερµηνευτικά προβλήµατα.

59

Μαυριάς Κώστας Γ., «Συνταγµατικό ∆ίκαιο», τρίτη έκδοση, σελ. 604.

40

5. Επίλογος
Με την κατάργηση των ιδιώνυµων εγκληµάτων που έχουν ως
υποκείµενο αποκλειστικά υπουργούς και αφορούν βασικά την άσκηση
πολιτικής, αποφεύγεται και η µοιραία ανάµειξη της ∆ικαιοσύνης στο χώρο
των πολιτικών ενεργειών και σκοπιµοτήτων. Η πολιτική ευθύνη των
πολιτικών προσώπων είναι αρκετή για την καταστολή των πράξεών τους
που δεν εµπίπτουν στους ποινικούς νόµους, οι οποίοι ισχύουν για όλους
τους Έλληνες. Έτσι, θα αποµακρυνθεί, νοµίζω, και ο πειρασµός των
πολιτικών να χρησιµοποιούν την ποινική δικαιοσύνη ως µέσο αντιµετώπισης
των αντιπάλων τους, τακτική που έχει ολέθριες συνέπειες και για την
πολιτική και για τη ∆ικαιοσύνη.
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Αποφάσεις ∆ικαστηρίων σχετικές µε την ευθύνη
των Υπουργών
1. Υπόθεση σχετικά µε την αστική ευθύνη του Υπουργού και το
αντίστοιχο

δικαίωµα

του

ζηµιωθέντος.

Απόφαση

Μονοµελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών 7558/1986
Πρόεδρος: ∆ηµήτριος Λοβέρδος
∆ικηγόροι: Ιωάννης Σοφός, Ιωάννης Αποστόλου, Μαρ. Στάµου,
Κωνσταντίνος Ντατιάκης
Κατά τις διατάξεις των άρθρων 46 παράγραφοι 1, 2, άρθρου 5
ν.δ.802/1971 «περί ευθύνης των µελών της κυβέρνησης και των
Υφυπουργών», που ισχύει δυνάµει του άρθρου 115 παράγραφος 1 Συντ.
1975, εφόσον δεν εξεδόθη ακόµη ο υπό του άρθρου 86 παράγραφος 1 Συντ.
1975 προβλεπόµενος νόµος, από την παραβίαση υπό µέλους της
Κυβερνήσεως ή υφυπουργού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, των
κειµένων ποινικών διατάξεων, γεννάται κατά του καταδικασθέντος µέλους
κυβερνήσεως

ή

υφυπουργού

και

αγωγή

αποζηµιώσεως

υπέρ

του

ζηµιωθέντος. Το ∆ηµόσιο ενέχεται εις αποζηµίωση ένεκα παρανόµων
πράξεων ή παραλείψεων µελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών, εκτός
εάν η πράξη ή παράλειψη έγινε κατά παράβαση διατάξεως κειµένης χάριν
του γενικού συµφέροντος.
Μαζί µε το ∆ηµόσιο ενέχεται εις ολόκληρον και το µέλος της
κυβέρνησης ή ο υφυπουργός, εάν η πράξη ή η παράλειψη αυτού είναι
υπαίτια και εφόσον χώρεσε καταδίκη. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι
η αυτή αγωγή αποζηµίωσης, αποκτάται εφόσον µεταξύ των άλλων
προϋποθέσεων, εχώρησε καταδίκη του υπαιτίου σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 9 επ. ν.δ.802/1971, 85, 86 Συντ. 1975. ∆ηλαδή η αστική ευθύνη
του υπουργού τελεί υπό την προϋπόθεση της ποινικής, που αποτελεί ζήτηµα
προδικαστικό της αστικής ευθύνης και δεν είναι δυνατή η έγερση αστικής
αγωγής κατά του υπουργού πριν από την άσκηση της ποινικής αγωγής κατά
του υπουργού και την καταδίκη του για παράνοµη – αξιόποινη πράξη.
Εξάλλου για να διαταχθούν ασφαλιστικά µέτρα, κατά τις διατάξεις των
άρθρων 682 επ. ΚΠολ∆ απαιτείται να υπάρχουν πλήρη τα γεγονότα, τα
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οποία εξ’ αντικειµένου δίκαιον ορίζει για την απόκτηση του δικαιώµατος.
Ασφαλιστικό µέτρο δύναται να διαταχθεί προς εξασφάλιση απαιτήσεως υπό
αίρεση η προθεσµία, όχι όµως και µελλούσης και δεν αρκεί η προσδοκία της
αποκτήσεως του δικαιώµατος.
Με την υπό κρίση αίτηση ζητείται: 1) Να διαταχθεί το ασφαλιστικό
µέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης κάθε περιουσιακού στοιχείου του
εναγοµένου υπουργού, προκειµένου να εξασφαλισθεί η απαίτηση του
απαιτούντος (10.000.000 δρχ.) και 2) Να δηµοσιευθεί η απόφαση που θα
εκδοθεί στον ηµερήσιο τύπο προς αποκατάσταση της προσωπικότητας του
αιτούντος.
Η απαίτηση των 10.000.000 δρχ. αφορά στη χρηµατική ικανοποίηση
του αιτούντος, για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη, όπως
ισχυρίζεται, από την αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήµισης κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων του υπουργού από το Βήµα της Βουλής, στις
01.03.1986 και δια του ηµερήσιου τύπου στις 22.03.1986.
Εποµένως, για να γεννηθεί το δικαίωµα του αιτούντος για χρηµατική
αποζηµίωση, απαιτείται προηγούµενη καταδίκη του υπουργού για την
αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήµισης, αλλά κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του ως υπουργού. Η προϋπόθεση αυτή δεν εκπληρώνεται
µε την από 24.03.1986 έγκληση ενώπιον του Εισαγ. Πληµ. Αθηνών για
συκοφαντική δυσφήµιση. Η υπό κρίση αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Υπόθεση Υπουργού Ν.Α. σχετικά µε την παραγραφή των
υπουργικών εγκληµάτων του ν.δ.802/1971. Απόφαση αρ. 9/1990
Ειδ.∆ικ. ΥΠ (3533)
Πρόεδρος: Ι. Γρίβας (πρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Από τις διατάξεις των άρθρων 86 παράγραφος 1, 2 Συντ, 9, 10 του
ν.δ.802/1971 και 153 παρ.1, 2, 154 παρ. 1,2 κανονισµού της Βουλής
προκύπτει ότι µόνη η Βουλή, ύστερα από πρόταση ορισµένου αριθµού
βουλευτών, δικαιούται να ασκήσει ποινική δίωξη κατά Υπουργού ή
Υφυπουργού εν ενεργεία ή µη, για τα προβλέποντα στα άρθρα 1 έως 5 του
ν.δ.802/1971 εγκλήµατα.
Στην υπόθεση που κρίνεται, οι αποδιδόµενες στους κατηγορούµενους
πράξεις ψευδούς βεβαιώσεως και πλαστογραφίας, ηθικής αυτουργίας και
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άµεσης συνέργειας σ’ αυτές, στρέφονται κατά του ∆ηµοσίου και έχουν
αντικείµενο ανώτερο των 5.000.000 δρχ. τιµωρούνται, εποµένως, σε βαθµό
κακουργήµατος και συµφώνως προς τα άρθρα III παράγραφος 2 και 112
Π.Κ., παραγράφονται µε την πάροδο 15 τουλάχιστον ετών από την ηµέρα
που τελέσθηκαν.
Οι πράξεις αυτές, κατά τα οικεία κλητήρια θεσπίσµατα, φέρονται ότι
έχουν τελεσθεί κατά το έτος 1916, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ∆’
Βουλευτικής περιόδου της Προεδρευόµενης Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Κατά
την

πρώτη

σύνοδο

της

Ε’

Βουλευτικής

περιόδου

της

Ελληνικής

∆ηµοκρατίας, η Βουλή των Ελλήνων µε την από 12 Ιουλίου 1989 απόφασή
της άσκησε εµπροθέσµως ποινική δίωξη για τις εν λόγω πράξεις και διέταξε
σχετική προανάκριση, την οποίαν ανέθεσε σε προανακριτική επιτροπή που
συγκροτήθηκε κατά τοάρθρο 156 ΚτΒ. Η επιτροπή αυτή διεξήγαγε την εν
λόγω προανάκριση και υπέβαλε στη Βουλή το σχετικό από 3 Αυγούστου
1989 πόρισµά της, που έγινε δεκτό µε την από 25 Αυγούστου 1989,
απόφαση της Βουλής, µε την οποία παραπέµφθηκαν πριν από την πάροδο
της πρώτης συνόδου της Ε’ Βουλευτικής περιόδου, οι κατηγορούµενοι στο
δικαστήριο τούτο, για να δικαστούν για τις ως άνω πράξεις.
Ενόψει τούτων και αυτών που εκτίθενται στη µείζονα σκέψη της
παρούσης, εφόσον η Βουλή άσκησε εµπροθέσµως, κατά την πρώτη σύνοδο
της Ε’ Βουλευτικής περιόδου, που ακολουθεί αµέσως την ∆’ Βουλευτική
περίοδο κατά την οποίαν φέρονται ότι έχουν τελεσθεί οι ανωτέρω πράξεις,
ποινική δίωξη γι’ αυτές, δεν επήλθε εξάλειψη του αξιοποίνου τούτου µε
παραγραφή εκ του ότι κατά τη διάρκεια της πιο πάνω συνόδου δεν εκδόθηκε
γι’ αυτές κλητήριο θέσπισµα στους κατηγορουµένους µεταξύ των οποίων
είναι και ο Υπουργός Ν.Α. Εποµένως, η ένταση των κατηγορουµένων µε την
οποία υποστηρίζονται τα αντίθετα, είναι απορριπτέα ως µη νόµιµη.
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