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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων συνεκλήθη από τον Πρόεδρο για την ερμηνεία του 
άρθρου 162, παραγράφου 2 του Κανονισμού, περί μυστικής ψηφοφορίας. Το ερώτημα που 
τίθεται είναι εάν η υποβολή αιτήσεως, ώστε η ψηφοφορία για ορισμένα σημεία του κειμένου 
να είναι μυστική, συνεπάγεται αυτόματα τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας ή εάν, 
αντιθέτως, αυτό μπορεί να έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου και/ή του 
Οργάνου.

Δεδομένου ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο Κανονισμός προσφέρει στην αρμόδια επιτροπή την 
επιλογή μεταξύ ερμηνείας και πρότασης τροποποίησης του Κανονισμού, η εισηγήτρια 
προτείνει μια ελαστικότερη προσέγγιση του θέματος και θέτει υπόψη των μελών καταρχάς 
ένα έγγραφο εργασίας σχετικά με τη μυστική ψηφοφορία στα κοινοβούλια των κρατών 
μελών.

Η μέθοδος της ψηφοφορίας με κλειστό φάκελο (μυστική ψηφοφορία) για προτάσεις 
ανάδειξης  υποψηφίων αποτελεί στα περισσότερα κοινοβούλια των κρατών μελών απολύτως 
αποδεκτή πρακτική. Για αιτήσεις επί της ουσίας, δεν προβλέπεται από όλα τα Συντάγματα 
και τους εσωτερικούς κανονισμούς. Το παραδεκτό της αμφισβητείται νομικώς και πολιτικώς.

Ακολούθως παρατίθεται η διάσταση γνωμών, όπως προκύπτει από τη γερμανόφωνη 
βιβλιογραφία, όπου μέχρι στιγμής το θέμα έχει αναλυθεί διεξοδικότατα. Κατόπιν, στο Μέρος 
ΙΙ παρουσιάζονται οι κανόνες που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος.

I. Διάσταση γνωμών

Επιχειρήματα υπέρ της μυστικής ψηφοφορίας

Η μυστική ψηφοφορία παρέχει τη δυνατότητα στον βουλευτή να παρακάμψει την 
διατεταγμένη από την κομματική ηγεσία του ψήφο.

Η άποψη αυτή τεκμηριώνεται εν μέρει από το επιχείρημα ότι η μυστική ψηφοφορία είναι 
αναγκαία τουλάχιστον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, «ώστε να διασφαλισθεί η αντικειμενική, 
κατά συνείδησιν λήψη απόφασης από τον βουλευτή, ενάντια σε δημαγωγικές πιέσεις, πιέσεις 
των ενδιαφερομένων και ιδίως ενάντια στους καταναγκασμούς της πολιτικής ομάδας»1.

Ο βουλευτής οφείλει να έχει τη δυνατότητα, όπως και ο εκλογέας εκλεκτόρων, να 
αποφασίζει ελεύθερα.

Ακόμη και ο εκλογέας, όταν προσέρχεται στην κάλπη, δεν διατηρεί την ταυτότητά του· 
ενεργεί – διότι δεν εκλέγουν ούτε εκλέγονται όλοι – με αίσθημα δημόσιας ευθύνης, λαμβάνει 
μια απόφαση με στόχο το γενικό καλό.

  
1 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Loseblattkommentar, Bd. 2, Bad Homburg, Anm. 4 zu Art. 88.
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Η μυστική ψηφοφορία αποτελεί εγγύηση για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της εντολής.

Η μυστική ψηφοφορία ανέχεται περισσότερο την ψήφο που αποκλίνει από την επίσημη 
άποψη της ομάδας. Μόνον αυτή εξασφαλίζει την κατά συνείδησιν λήψη απόφασης, ώστε το 
αποτέλεσμά της να εκφράζει την πραγματική βούληση του ψηφίζοντος1.
Όπως είναι απαραίτητη για τη δημοκρατία η μυστική εκλογή των βουλευτών, ομοίως η 
μυστική ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο αποτελεί εγγύηση για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας 
της εντολής.2.

Η εκλογική συμπεριφορά δεν προβλέπεται από την αρχή της δημοσιότητας.

Η ολομέλεια της «Βουλής» αποτελεί χώρο διεξαγωγής δημοσίου λόγου και αντίλογου, όχι 
αποκαλύψεως της εκλογικής συμπεριφοράς των βουλευτών. Η δημοσιότητα των 
συνεδριάσεων απαιτεί μεν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης από όλους, όχι όμως και 
μετρήσεις του είδους, για μια ψηφοφορία, ποιος βουλευτής ψήφισε πώς3.

Η μυστική ψηφοφορία είναι αποτέλεσμα της κοινοβουλευτικής ζωής.

Αν και η μυστική ψηφοφορία πιθανόν δεν προάγει την ιδανικότερη εικόνα για το 
κοινοβούλιο, είναι ωστόσο αποτέλεσμα της κοινοβουλευτικής καθημερινότητας.

Επιχειρήματα κατά της μυστικής ψηφοφορίας

Η φανερή ψηφοφορία αντιπροσωπεύει την ουσία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Αν και ο βουλευτής υπακούει μόνον στη συνείδησή του, παραμένει ουσιαστικά ένας 
«εκπρόσωπος», και ο ψηφοφόρος οφείλει να μπορεί να γνωρίζει τις θέσεις και τις απόψεις 
εκείνων που εξέλεξε.

Η αρχή της δημοκρατίας απαιτεί τη δυνατότητα ελέγχου από τον λαό όλων των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων.

Η μορφή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας καθιερώθηκε μόνον για πρακτικούς λόγους 
αντί της αμιγούς δημοκρατίας ως ύστατη λύση, καθώς η άμεση δημοκρατία είναι ανέφικτη σε 
μια μεγάλη πολιτεία λόγω του πολυσύνθετου των πολιτικών αποφάσεων επί της ουσίας. Ως 
εκ τούτου, η μυστική άσκηση της εντολής είναι καταρχήν ασυμβίβαστη με την έννοια της 
δημοκρατίας.4.

  
1 Röper, Parlamentarier und Parlamente - Konflikte in modernen Volksvertretungen, Berlin 1998, S. 126.
2 Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band I, München 1984, S. 1077.
3 Mangoldt/Klein, Das Bonner Grundgesetz, Berlin 1964, Anm. IV 4 a)-e) und 5 zu Art. 42 GG.
4 Buschmann/Ostendorf, Mehr geheime Abstimmungen im Parlament - Postulat oder Relikt?, Zeitschrift für 
Rechtspolitik 1977, S. 155.
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Για τον πολίτη, η τοποθέτηση των βουλευτών διαφαίνεται συχνά μόνον από την εκλογική 
τους συμπεριφορά.

Οι διεξοδικές αγορεύσεις στα κοινοβούλια δεν είναι συχνές, συνεπώς ο πολίτης διαπιστώνει 
τις θέσεις ενός βουλευτή συχνά μόνον από τη στάση του κατά τις ψηφοφορίες.

Το ορθό πρότυπο για έναν βουλευτή είναι να αναλαμβάνει την ευθύνη της βούλησής του. 

Ο βουλευτής που «υπακούει μόνον στη συνείδησή του » δεν είναι κάποιος «κρυψίνους και 
καιροσκόπος», αλλά κάποιος που αναλαμβάνει – οσάκις χρειασθεί – την ευθύνη των 
επιλογών του και που είναι έτοιμος να υποστεί τις πολιτικές συνέπειές τους1.

Η διατεταγμένη από την κομματική ηγεσία ψηφοφορία μπορεί ακόμη και να ενισχυθεί με 
τη μυστική ψηφοφορία.

Δεν είναι επίσης βέβαιο εάν το προτεινόμενο μέσο θα επετύγχανε όντως τον επιδιωκόμενο 
στόχο. Η πίεση από την κομματική ηγεσία μπορεί μάλιστα να είναι τόσο ισχυρή, ώστε η 
μυστική ψηφοφορία απλώς να γίνει το μέσον που χρησιμοποιούν οι βουλευτές ώστε να 
μπορούν να υποκύπτουν στους καταναγκασμούς αυτούς, χωρίς ταυτόχρονα να διατρέχουν 
τον κίνδυνο να εκτεθούν στη δημοσιότητα2.

Αντιθέτως με τον εκλογέα εκλεκτόρων, ο βουλευτής ενεργεί ως υπεύθυνος εκπρόσωπος 
του λαού.

Ακόμη και η σύγκριση με τη λεγόμενη εκλογή των εκλεκτόρων δεν μπορεί να ευσταθεί ως 
επιχείρημα κατά της φανερής ψηφοφορίας. Ο εκλογέας εκλεκτόρων δεν είναι υπεύθυνος για 
κανέναν πλην του εαυτού του. Ασκεί τα πρωτογενή δικαιώματά του ως πολίτης. Το καθήκον 
της πολιτικής ευθύνης του καθενός απέναντι στο κοινωνικό σύνολο μέσω της αλληλεγγύης 
δεν μπορεί να εξισωθεί με την ευθύνη του αιρετού αντιπροσώπου3.

II. Οι σχετικοί κανονισμοί στα κράτη μέλη

Από τα είκοσι κοινοβούλια των κρατών μελών που απάντησαν σε έρευνα που παρήγγειλε η 
γραμματεία της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων στο «Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και 
Κοινοβουλευτικής Τεκμηριώσεως» (ECPRD), τα δέκα έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής 
μυστικής ψηφοφορίας για αποφάσεις που δεν αφορούν πρόσωπα, όπως εκλογές, διορισμούς 
κ.λπ.: στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη 
Σλοβακία και την Ισπανία. Αντιθέτως, τα κοινοβούλια των άλλων δέκα χωρών δεν μπορούν 
να καταφύγουν σε μυστική ψηφοφορία για τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή της Δανίας, 
Εσθονίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Λιθουανίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, 
Σουηδίας, Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας.

  
1 Buschmann/Ostendorf, ebenda.
2 Leibholz, Parteienstaat und Repräsentative Demokratie, Deutsches Verwaltungsblatt 1951, S. 1 (7). 
3 Buschmann/Ostendorf, aaO.



DT\562487EL.doc 5/7 PE 355.714v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

(Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ιρλανδία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την 
Ολλανδία)
Βέλγιο

Στο Βέλγιο, οι διορισμοί και συστάσεις που καλούνται να διεκπεραιώσουν τα Σώματα 
υπόκεινται σε μυστική ψηφοφορία.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία για άλλα 
θέματα: τη χορήγηση ιθαγενείας από τη Βουλή, την πρόταση από τη Γερουσία περί  
διαγραφής μέλους επιτροπής το οποίο παραβίασε τη μυστικότητα της επιτροπής.

Τσεχία

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η μυστική ψηφοφορία χρησιμοποιείται για εκλογές· 
μυστική ψηφοφορία χρησιμοποιείται επίσης σε άλλες περιπτώσεις που ορίζονται από ειδικά 
νομοθετήματα ή όταν αποφανθεί σχετικώς η Βουλή των Αντιπροσώπων.
Στη Γερουσία, η μυστική ψηφοφορία χρησιμοποιείται για εκλογές. Σε άλλες περιπτώσεις, οι 
νόμοι και οι αποφάσεις της Γερουσίας μπορούν επίσης να καθορίσουν πότε χρησιμοποιείται 
η μυστική ψηφοφορία.

Δανία

Οι συνεδριάσεις της Βουλής (Folketing) είναι δημόσιες. Ωστόσο ο Πρόεδρος, βουλευτές, ο 
αριθμός των οποίων ορίζεται από τον κανονισμό, ή ένας υπουργός, έχουν το δικαίωμα να 
ζητήσουν την αποχώρηση ατόμων που δεν δικαιούνται να παρίστανται, και ύστερα 
αποφασίζεται χωρίς συζήτηση εάν το θέμα θα συζητηθεί σε δημόσια ή μυστική συνεδρίαση. 
Η αρχή των δημόσιων συνεδριάσεων υποδηλώνει ότι οι ψηφοφορίες (ακόμη και όσες 
σχετίζονται με θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια μυστικής συνεδρίασης) δεν 
μπορούν να είναι μυστικές. (Αναφέρεται ότι η τελευταία μυστική συνεδρίαση διεξήχθη το 
1924). 

Γερμανία

Η μυστική ψηφοφορία προβλέπεται στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση (Bundestag) μόνο για 
εκλογές (άρθρο 49 του Εσωτερικού Κανονισμού). Ο Κανονισμός του Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου (Bundesrat) δεν προβλέπει μυστικές ψηφοφορίες.

Εσθονία

Μυστική ψηφοφορία προβλέπεται από την Εθνοσυνέλευση (Riigikogu) μόνο για εκλογές 
και διορισμό σε αξιώματα.

Ελλάδα

Η μυστική ψηφοφορία εφαρμόζεται για εκλογή προσώπων και για την έγκριση ή απόρριψη 
αίτησης για ποινική δίωξη βουλευτών.
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Ισπανία

Η ψηφοφορία διεξάγεται μυστικά εάν το ζητήσουν πενήντα Γερουσιαστές σε ολομέλεια, ή το 
ένα τρίτο των μελών επιτροπής.
Γαλλία

Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται για τις εκλογές προσώπων (εκλογή Προέδρων των 
Συνελεύσεων και του Προεδρείου).

Ιταλία

Οι Κανονισμοί τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας περιορίζουν τη 
διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας σε εκλογές προσώπων και τροποποιήσεις των κανονισμών. 
Γενικότερα, μπορεί να ζητηθεί για περιπτώσεις όπου η ψηφοφορία άπτεται των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών που θεσπίζονται από το Σύνταγμα, ενώ στη Γερουσία το 
δικαίωμα αυτό επεκτείνεται στα οικογενειακά και ατομικά δικαιώματα.

Λετονία

Οι ψηφοφορίες στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου (Saeima) είναι φανερές. Δέκα ή 
περισσότεροι βουλευτές μπορούν να προτείνουν τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Η 
ψηφοφορία για παροχή ή μη ψήφου εμπιστοσύνης στο υπουργικό συμβούλιο, τον 
πρωθυπουργό, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, τους υπουργούς ή τους υπουργούς 
επικρατείας είναι φανερή.

Λιθουανία

Διεξάγεται φανερή ψηφοφορία για θέματα που έχουν συζητηθεί στις συνεδριάσεις του 
Κοινοβουλίου (Seimas), εκτός από θέματα που αφορούν εκλογές· απόφαση για παροχή ή μη 
ψήφου εμπιστοσύνης σε βουλευτή ή για αποπομπή επικεφαλής κρατικού οργανισμού ο 
οποίος έχει διορισθεί από το Κοινοβούλιο, καθώς και απαγγελίες κατηγορίας κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας μομφής εγκρίνονται μόνο με μυστική ψηφοφορία. Με απόφαση του 
Κοινοβουλίου, άλλα θέματα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε μυστική 
ψηφοφορία,.

Ουγγαρία

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει – πλην εξαιρέσεων οι οποίες ορίζονται από το Σύνταγμα, τον 
Νόμο ή τον Κανονισμό – με φανερή ψηφοφορία για κάθε ζήτημα. Για τις περιπτώσεις που 
ορίζει το Σύνταγμα, Νόμος ή ο Κανονισμός, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.

Αυστρία

Το Εθνικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει με μυστική ψηφοφορία μόνον όταν 20 
βουλευτές ζητήσουν να μη διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία· το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο
μπορεί να πράξει το ίδιο μόνον όταν ζητηθεί από πέντε μέλη ή κατ’ εντολήν του προέδρου, 
άλλως η ψηφοφορία είναι ονομαστική.
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Πολωνία

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Δίαιτας (Sejm), οι ψηφοφορίες διεξάγονται φανερά. Στην 
Γερουσία, μυστική ψηφοφορία διεξάγεται επί προσωπικών  θεμάτων.
Πορτογαλία

Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται για εκλογές και απαιτείται για θέματα όπως ο Κανονισμός ή 
το καταστατικό των βουλευτών. Τέτοια είναι:
–Απόφαση της ολομελείας για την εντολή βουλευτή που έχει προσβληθεί ή τεθεί σε 
αμφισβήτηση.
–Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος οποιουδήποτε μέλους της 
κυβέρνησης, η Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία εάν θα τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Σλοβενία

Η Εθνοσυνέλευση μπορεί να αποφασίσει για τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, εκτός 
όπου η φανερή ψηφοφορία ορίζεται από το Σύνταγμα, σε καταστατικό ή στον κανονισμό.
Μπορεί επίσης να προταθεί για περιπτώσεις όπως η μομφή κατά του Προέδρου ή η ψήφος 
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται στο Εθνικό Συμβούλιο για την εκλογή του Προέδρου και 
του Αντιπροέδρου και όπου, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, υπαγορεύεται από την 
πλειοψηφία των παρόντων εθνικών συμβούλων ή τουλάχιστον οκτώ μελών ομάδας του 
Συμβουλίου.

Σλοβακία

Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται για περιπτώσεις που ορίζει το Σύνταγμα (Άρθρα 89, 90, 92 
περί εκλογών) ή ο νόμος, για την εκλογή ή την απαλλαγή αξιωματούχων, ή όταν λάβει τέτοια 
απόφαση το Εθνικό Συμβούλιο χωρίς να προηγηθεί συζήτηση.

Φινλανδία

Η μυστική ψηφοφορία προβλέπεται από το Κοινοβούλιο (Eduskunta) μόνον σε εκλογές.

Σουηδία

Η μυστική ψηφοφορία προβλέπεται από το Κοινοβούλιο (Riksdag) μόνον σε εκλογές.

Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Κανονισμός δεν περιέχει διάταξη για τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας στα σώματα του 
Κοινοβουλίου.
Στη Βουλή των Κοινοτήτων, με εξαίρεση τις διατάξεις για την εκλογή του Προέδρου της 
Βουλής των Κοινοτήτων, όταν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι του ενός, δεν προβλέπονται 
μυστικές ψηφοφορίες.
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