ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Αναλογική εκπροσώπηση πολιτικών σχηµατισµών – τροποποίηση εκλογικού νόµου –
κατάργηση εκλογικής πριµοδότησης πρώτου κόµµατος»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Ο εκλογικός νόµος 3231/2004, όπως ισχύει µετά την
τροποποίησή του µε τον ν. 3636/2008, καθιερώνει ένα ιδιόρρυθµο µικτό εκλογικό σύστηµα, µε κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµά του την παραχώρηση (πριµοδότηση/
bonus) 50 επιπλέον εδρών στο αυτοτελές κόµµα που συγκέντρωσε τον µεγαλύτερο αριθµό εγκύρων ψηφοδελτίων στο σύνολο της Επικράτειας.
Θεωρητικά, η παραχώρηση του bonus των 50 επιπλέον
εδρών µπορεί να γίνει και σε συνασπισµό συνεργαζόµενων κοµµάτων, όµως η προϋπόθεση που θέτει ο νόµος
να είναι ο µέσος όρος της δύναµης των κοµµάτων που απαρτίζουν τον προεκλογικό συνασπισµό µεγαλύτερος από τη δύναµη του αυτοτελούς κόµµατος που συγκέντρωσε τον µεγαλύτερο αριθµό εγκύρων ψηφοδελτίων, καθιστά το ενδεχόµενο αυτό πρακτικά αδύνατο.
Το ισχύον εκλογικό σύστηµα πάσχει πολλαπλά από
συνταγµατική άποψη. Πρώτον, διότι δεν καθορίζει ως
προϋπόθεση για την απόκτηση του bonus την επίτευξη ενός ελάχιστου εκλογικού ποσοστού (πρβλ. την απόφαση
1 / 2014 του Ιταλικού Συνταγµατικού Δικαστηρίου, η οποία για τον λόγο αυτόν έκρινε ως αντισυνταγµατικό το
αντίστοιχο «πριµ της πλειοψηφίας» που καθιέρωνε ο ιταλικός εκλογικός νόµος του 2005). Δεύτερον, διότι καθιερώνει ένα δυσανάλογο bonus 50 επιπλέον εδρών, το οποίο διαστρεβλώνει πλήρως την αρχή της ισοδυναµίας
της ψήφου και αναιρεί κάθε ιδέα εκλογικής δικαιοσύνης.
Τρίτον, διότι κατά την εφαρµογή του διαστρεβλώνει την
αρχή της αντιπροσώπευσης στο επίπεδο των επί µέρους
εκλογικών περιφερειών, µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα την περίπτωση των τετραεδρικών εκλογικών περιφερειών, όπου είναι πολύ πιθανό το πρώτο κόµµα, ακόµη και µε ένα ποσοστό γύρω στο 30%, να κερδίσει όλες
τις έδρες που αντιστοιχούν στις περιφέρειες αυτές. Και
τέταρτον, διότι µε την δυσµενή ρύθµιση σε βάρος των
συνασπισµών συνεργαζόµενων κοµµάτων, παραβιάζει
κατάφωρα την αρχή της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ
των πολιτικών κοµµάτων.
Το ισχύον εκλογικό σύστηµα θεσπίστηκε µε την προοπτική της εξασφάλισης ισχυρών µονοκοµµατικών κυβερνήσεων. Ο µετασχηµατισµός από το 2012 και µετά του
κοµµατικού συστήµατος από δικοµµατικό σε πολυκοµµατικό και το χαµηλό ή πάντως όχι πολύ υψηλό ποσοστό
του πρώτου κόµµατος στις τρεις τελευταίες εκλογικές
αναµετρήσεις (18,85% στις εκλογές του Μαΐου 2012,
29,66% στις εκλογές του Ιουνίου 2012, 36,34% στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015), κατέστησε πλέον το
bonus, όχι µόνο αντισυνταγµατικό, αλλά και απρόσφορο
για τον σκοπό που θεσπίστηκε, δηλαδή την απόκτηση
κοινοβουλευτικής αυτοδυναµίας. Υπό τα νέα δεδοµένα
του κοµµατικού συστήµατος, η τεχνητή υπεραντιπροσώ-

πευση του πρώτου κόµµατος χρησιµεύει απλώς στο να
καταστήσει δεσπόζουσα τη θέση του κόµµατος αυτού
στις διαδικασίες για τον σχηµατισµό Κυβέρνησης συνασπισµού. Όµως, ο στόχος αυτός, δηλαδή η διευκόλυνση
του σχηµατισµού Κυβερνήσεων συνασπισµού, εξυπηρετείται καλύτερα από το σύστηµα της απλής αναλογικής,
το οποίο διασφαλίζει επί πλέον και τη σχετική οµοιογένεια των Κυβερνήσεων συνασπισµού, άρα και την κυβερνητική σταθερότητα.
Με βάση τα ανωτέρω, µε το άρθρο 1 της παρούσας
πρότασης νόµου, προτείνουµε τη συνολική κατάργηση
του ν. 3623/2008, εκτός από το άρθρο 3 που ρυθµίζει τα
σχετικά µε την ποσόστωση των δύο φύλων ως προς τις
υποψηφιότητες των βουλευτών.
Εν συνεχεία, µε το άρθρο 2 της πρότασής µας, προτείνουµε την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 3231/2004, προκειµένου η αναλογική κατανοµή των εδρών να επεκταθεί στο σύνολο των 300 εδρών, µε ταυτόχρονη κατάργηση του bonus στο πρώτο κόµµα.
Προτείνουµε την αναρίθµηση και την τροποποίηση της
παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3231/2004, ώστε στην περίπτωση που ένα κόµµα τελικά καταλαµβάνει περισσότερες έδρες από αυτές που αρχικά δικαιούται, οι πλεονάζουσες έδρες του να αφαιρούνται κατ’ αναλογίαν από όλα τα κόµµατα και όχι µόνο από το πρώτο, αφού δεν υφίσταται πλέον πριµοδότηση υπέρ αυτού.
Στο άρθρο 3 της πρότασης νόµου προβλέπεται η αντικατάσταση του τίτλου του άρθρου 8 του ν. 3231/2005, ώστε αυτός να εναρµονίζεται µε το περιεχόµενο της διάταξης που αφορά πλέον την κατανοµή των 288 εδρών
(300-12 επικρατείας) στις εκλογικές περιφέρειες.
Τέλος, µε το άρθρο 4 της πρότασης νόµου προβλέπεται, στην παράγραφο 1, η έναρξη της τυπικής ισχύος του
νόµου µε τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η (ουσιαστική) ισχύς του νέου νόµου από τις επόµενες εκλογές. Πρόκειται για την ειδική ρητή διάταξη που προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγµατος, η οποία πρέπει
να υπερψηφισθεί από τα δύο τρίτα του όλου αριθµού
των βουλευτών.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015
Οι Προτείνοντες Βουλευτές
Ευάγγελος Βενιζέλος
Γεώργιος Αρβανιτίδης
Φωτεινή (Φώφη) Γεννηµατά
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Ιωάννης Δριβελέγκας
Βασίλειος Κεγκέρογλου
Ιωάννης Κουτσούκος
Δηµήτριος Κρεµαστινός
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος
Ανδρέας Λοβέρδος
Κώνσταντίνος Σκανδαλίδης
Παρασκευή (Εύη) Χριστοφιλοπούλου
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Αναλογική εκπροσώπηση πολιτικών σχηµατισµών τροποποίηση εκλογικού νόµου - κατάργηση εκλογικής
πριµοδότησης πρώτου κόµµατος
Άρθρο 1
Κατάργηση «πριµοδότησης» (Ν. 3636/2008)
Ο ν. 3636/2008 (Α΄ 11) καταργείται, εκτός από το άρθρο 3 αυτού που εξακολουθεί να ισχύει ως τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 3231/2004 (Α΄ 45).
Άρθρο 2
Καθορισµός εδρών
1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3231/ 2004 (Α΄ 45) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για τον καθορισµό των εδρών που δικαιούται κάθε
εκλογικός σχηµατισµός, το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην Επικράτεια πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό 300 και το γινόµενό τους διαιρείται µε το άθροισµα
των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν στην Επικράτεια όσοι σχηµατισµοί συµµετέχουν στην κατανοµή των εδρών, σύµφωνα µε το άρθρο 5.
Οι έδρες που δικαιούται κάθε σχηµατισµός στην Επικράτεια είναι το ακέραιο µέρος του πηλίκου της διαίρεσης. Αν το άθροισµα των ως άνω ακέραιων µερών των
πηλίκων υπολείπεται του αριθµού 300, τότε παραχωρείται κατά σειρά ανά µία έδρα και ως τη συµπλήρωση αυτού του αριθµού στους σχηµατισµούς, των οποίων τα
πηλίκα εµφανίζουν τα µεγαλύτερα δεκαδικά υπόλοιπα.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3231/2004 καταργείται.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3231/2004 αναριθµείται σε παράγραφο 2 και τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Αν ένας εκλογικός σχηµατισµός δικαιούται, κατ' εξαίρεση, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 7, περισσότερες έδρες από όσες του αναλογούν κατά την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, ο συνολικός αριθµός τους αναπροσαρµόζεται, προκειµένου να λάβει τελικά τις έδρες
που προκύπτουν από την εφαρµογή των άρθρων 7 και 8.
Στην περίπτωση αυτή µειώνεται κατ’ αναλογίαν ο αριθµός των εδρών που καταλαµβάνουν τα υπόλοιπα κόµµατα.»
Άρθρο 3
Αντικατάσταση τίτλου
Ο τίτλος του άρθρου 8 του ν. 3231/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατανοµή των 288 εδρών στις εκλογικές περιφέρειες».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο παρών νόµος ισχύει και εφαρµόζεται από τις επόµενες εκλογές, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 54 παρ. 1 του Συντάγµατος.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015
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