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1. Τν ηζρχνλ ειιεληθφ Σχληαγκα πξνβιέπεη ξεηά ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξφηαζεο
δπζπηζηίαο απφ ηε Βνπιή φρη κφλν θαηά ηεο Κπβέξλεζεο ζην ζχλνιφ ηεο αιιά θαη
θαηά κεκνλσκέλνπ Υπνπξγνχ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ ή ηνλ
ελ γέλεη ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ (άξζξν 84 § 2 Σπλη.). Τπρφλ
απνδνρή ηεο απφ ηε Βνπιή ζπλεπάγεηαη λνκηθή ππνρξέσζε ηνπ απνδνθηκαζζέληνο
Υπνπξγνχ πξνο παξαίηεζε, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηελ ππνρξέσζε παξαίηεζεο
νιφθιεξεο ηεο Κπβέξλεζεο ζε πεξίπησζε απνδνρήο απφ ηε Βνπιή πξφηαζεο
δπζπηζηίαο πνπ ζηξέθεηαη ζπλνιηθά ελαληίνλ ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ είλαη ίδηεο νη
δηαδηθαζηηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δχν απηψλ
πξνηάζεσλ θαη ίδηα ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία γηα ηελ ππεξςήθηζή ηνπο. Έηζη, ππφ
ην ηζρχνλ Σχληαγκα, ε ζχλζεζε ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί
φρη κφλν κε απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ν νπνίνο έρεη αλά πάζα ζηηγκή δηθαίσκα
αληηθαηάζηαζεο νπνηνπδήπνηε Υπνπξγνχ ή εμαλαγθαζκνχ ηνπ ζε παξαίηεζε, αιιά
θαη κε απφθαζε ηεο Βνπιήο.
2. Η πξφηαζε αηνκηθήο δπζπηζηίαο απνηειεί έλα ζηαζεξφ ζηνηρείν ηνπ ειιεληθνχ
ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ. Πξσηνεηζήρζε κε ην Σχληαγκα ηνπ 1927 (άξζξν 89 εδ. β΄),
θαηά ην πξφηππν ηνπ Σπληάγκαηνο ηεο Βατκάξεο (άξζξν 54), θαη κε ηελ ίδηα
παλνκνηφηππε δηαηχπσζε εκθαλίδεηαη ηφζν ζην Σχληαγκα ηνπ 1952 (άξζξν 78 εδ. δ΄)
φζν θαη ζην Σχληαγκα ηνπ 1975 (άξζξν 84 § 2). Τν ζηνηρείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί
ηδηαίηεξα, γηαηί ν ζεζκφο ηεο πξφηαζεο αηνκηθήο δπζπηζηίαο δελ απαληάηαη ζε φια ηα
θνηλνβνπιεπηηθά Σπληάγκαηα νχηε ζεσξείηαη απηνλφεηε ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο
ηνπ, κε ξπζκίζεηο ησλ Καλνληζκψλ ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ζσκάησλ, αλ δελ
ππάξρεη ξεηή ζπληαγκαηηθή πξφβιεςή ηνπ. Μάιηζηα, αλ δελ ππήξρε ην άξζξν 84 § 2
Σπλη., δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε ζεκειίσζή ηνπ ζην άξζξν 85 Σπλη., ην νπνίν θαζηεξψλεη
ηελ αηνκηθή επζχλε ησλ Υπνπξγψλ, «ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ γηα ηελ
επζχλε ησλ Υπνπξγψλ», δηαηχπσζε πνπ θαίλεηαη λα αλαθέξεηαη κφλν ζηελ πνηληθή
θαη αζηηθή επζχλε ησλ Υπνπξγψλ. Σε θάζε πεξίπησζε, ε απηνηειήο ζπληαγκαηηθή
θαηνρχξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο αηνκηθήο πξφηαζεο δπζπηζηίαο ζην άξζξν 84 § 2 Σπλη.,
εκπνδίδεη ηελ απνξξφθεζή ηνπ απφ άιινπο ζεζκνχο πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ
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Κπβέξλεζεο θαη Βνπιήο, εμ νξηζκνχ απφ ην ηνλ ζεζκφ ηεο πξφηαζεο δπζπηζηίαο
θαηά ηεο Κπβέξλεζεο ζην ζχλνιφ ηεο, αιιά θαη απφ ηνλ ζεζκφ ηεο «επηβεβαησηηθήο»
πξφηαζεο εκπηζηνζχλεο, ηελ νπνία νπνηεδήπνηε κπνξεί λα ππνβάιιεη ε Κπβέξλεζε
πνπ έρεη ιάβεη αξρηθή ςήθν εκπηζηνζχλεο (άξζξν 84 § 1 Σπλη.). Η ratio ηεο αηνκηθήο
πξφηαζεο δπζπηζηίαο είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηεο «επηβεβαησηηθήο» πξφηαζεο
εκπηζηνζχλεο. Η ππνβνιή αηνκηθήο πξφηαζεο δπζπηζηίαο απνηειεί ην πην δξαζηηθφ
κέζν θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ θαηά ελφο κεκνλσκέλνπ Υπνπξγνχ κε ζθνπφ ηελ
απνδνθηκαζία ηνπ απφ ηε Βνπιή θαη ηνλ λνκηθφ εμαλαγθαζκφ ηνπ ζε παξαίηεζε απφ
ην αμίσκά ηνπ. Η πξφηαζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα αλαλέσζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο
εκπηζηνζχλεο πξνο απηήλ, δελ ζπλδέεηαη κε ηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν, αιιά
απνζθνπεί θαηά θαλφλα ζηελ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο θαη ηεο ζπλνρήο ηεο
θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο. Σηελ πξψηε πεξίπησζε ππάξρεη θαηαινγηζκφο πνιηηηθήο
επζχλεο ζε κέινο ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, ζηε δεχηεξε δηεθδίθεζε
πνιηηηθήο επζχλεο απφ ηελ ίδηα ηελ Κπβέξλεζε, δειαδή επηβεβαίσζε ηεο πνιηηηθήο
θαη ηεο ζπληαγκαηηθήο ηεο εμνπζίαο, σο κέζν αληηπεξηζπαζκνχ ζηελ νμεία θξηηηθή
ηεο αληηπνιίηεπζεο ή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο θξίζηκνπ πνιηηηθνχ ζέκαηνο ή απιψο
γηα ιφγνπο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο. Γελ λνείηαη ινηπφλ ζπλαίξεζε ησλ δχν απηψλ
δηαδηθαζηψλ, ε νπνία άιισζηε δελ πξνβιέπεηαη νχηε απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο.
Γηφηη, αλ ηπρφλ γηλφηαλ δεθηφ θάηη ηέηνην, ε Κπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα αρξεζηεχεη,
θαηά βνχιεζε, νπνηαδήπνηε πξφηαζε δπζπηζηίαο ad personam, δεηψληαο απφ ηε
Βνπιή ηελ αλαλέσζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο εκπηζηνζχλεο ζε νιφθιεξε ηελ
Κπβέξλεζε.
3. Ο Πξσζππνπξγφο έρεη βέβαηα πάληνηε ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξέςεη άηππα ηελ
αηνκηθή πξφηαζε δπζπηζηίαο ζε πξφηαζε δπζπηζηίαο θαηά νιφθιεξεο ηεο
Κπβέξλεζεο, εμαξηψληαο ηελ χπαξμε ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηελ απφξξηςε απφ ηε
Βνπιή ηεο πξφηαζεο δπζπηζηίαο θαηά κεκνλσκέλνπ Υπνπξγνχ. Σηελ πεξίπησζε
απηήλ ε ζπληαγκαηηθή δενληνινγία επηβάιιεη ηελ ππνβνιή παξαίηεζεο νιφθιεξεο
ηεο Κπβέξλεζεο, αλ ηπρφλ γίλεη απνδεθηή απφ ηε Βνπιή ε πξφηαζε αηνκηθήο
δπζπηζηίαο. Τππηθά λνκηθή ππνρξέσζε παξαίηεζεο ηεο Κπβέξλεζεο δελ ππάξρεη,
είλαη φκσο ζρεδφλ πνιηηηθά αδχλαηνλ γηα ηνλ Πξσζππνπξγφ λα πξάμεη δηαθνξεηηθά.
Ο Πξσζππνπξγφο έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα, ακέζσο κεηά ηελ ππνβνιή αηνκηθήο
πξφηαζεο δπζπηζηίαο, λα δεηήζεη ςήθν εκπηζηνζχλεο ηεο Βνπιήο πξνο ηελ
Κπβέξλεζε. Σηελ πεξίπησζε απηήλ είλαη εχινγν λα δερζνχκε φηη ζα πξέπεη λα
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πξνεγεζεί ρξνληθά ε ζπδήηεζε γηα ηελ ςήθν εκπηζηνζχλεο, αθνχ, αλ δελ γίλεη δεθηή
ε πξφηαζε εκπηζηνζχλεο, ππάξρεη ππνρξέσζε παξαίηεζεο νιφθιεξεο ηεο
Κπβέξλεζεο. Αλ φκσο εγθξηζεί ε πξφηαζε εκπηζηνζχλεο, ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα
δηεμαρζεί ε ζπδήηεζε γηα ηελ αηνκηθή πξφηαζε δπζπηζηίαο, αθνχ ν ρξνληθφο
πεξηνξηζκφο ηνπ εμακήλνπ θαηά ην άξζξν 84 § 2 εδ. β΄ Σπλη. ηζρχεη κφλνλ ζηελ
πεξίπησζε απφξξηςεο πξνεγνχκελεο πξφηαζεο δπζπηζηίαο.
4. Τν άξζξν 84 § 2 Σπλη. δελ δηαθξίλεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο θαηά ησλ
νπνίσλ κπνξεί λα ππνβιεζεί πξφηαζε δπζπηζηίαο. Γελ λνείηαη φκσο αηνκηθή
πξφηαζε δπζπηζηίαο θαηά ηνπ Πξσζππνπξγνχ, αθνχ ε ηπρφλ απνδνθηκαζία ηνπ
Πξσζππνπξγνχ ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε παξαίηεζεο νιφθιεξεο ηεο Κπβέξλεζεο.
Αληίζεηα, κπνξεί λα ππνβιεζεί αηνκηθή πξφηαζε δπζπηζηίαο θαηά ηνπ Υπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, έζησ θαη αλ ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο απνηειεί ζέκα πνπ
θαη’ εμνρήλ αλάγεηαη ζηελ γεληθή πνιηηηθή ηεο Φψξαο θαηά ην άξζξν 82 Σπλη., γηα
ηελ νπνία ππάξρεη ζπιινγηθή πνιηηηθή επζχλε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη φισλ ησλ
Υπνπξγψλ. Σπλεπψο, νχηε ζηελ πεξίπησζε απηήλ είλαη ζπληαγκαηηθψο επηηξεπηή ε
κεηαηξνπή ηεο αηνκηθήο πξφηαζεο δπζπηζηίαο ζε δήηεκα εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ
Κπβέξλεζε, φπσο έγηλε ηνλ Ινχλην ηνπ 2005, φηαλ ν ηφηε Πξσζππνπξγφο Κ.
Καξακαλιήο δήηεζε ςήθν εκπηζηνζχλεο ακέζσο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ην ΠΑΣΟΚ
πξφηαζεο δπζπηζηίαο θαηά ηνπ ηφηε Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ Γ.
Αινγνζθνχθε. Ο ηφηε πξφεδξνο ηνπ ΠΑΣΟΚ Γ. Παπαλδξένπ δελ έζεζε δήηεκα
ζπληαγκαηηθφηεηαο θαη κάιινλ απνδέρηεθε επραξίζησο ηε δηεμαγσγή ζπδήηεζεο γηα
ηελ πξφηαζε εκπηζηνζχλεο. Αιιά θαη ε αληίδξαζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζηελ
κεηαηξνπή απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο πξφηαζεο δπζπηζηίαο θαηά ηνπ Αλαπιεξσηή
Υπνπξγνχ Υγείαο Π. Πνιιάθε, γηα έλα ζέκα κάιηζηα πνπ αθνξνχζε κφλνλ ηνλ ίδην
πξνζσπηθά, δελ ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε.
Τείλεη ινηπφλ λα δεκηνπξγεζεί έλα θνηλνβνπιεπηηθφ «πξνεγνχκελν» ην νπνίν φκσο
δελ είλαη απιψο αληίζεην κε ην θνηλνβνπιεπηηθφ δίθαην, δειαδή ην δίθαην ηνπ
Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο, αιιά θαη κε ην ζπληαγκαηηθφ δίθαην.
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