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BREXIT-Σσνηαγμαηικές και πολιηικές παράμεηροι 

Ι. Ειζαγωγή 

Ο βξεηαληθφο επξσζθεπηηθηζκφο -πνπ απνηειεί ηελ ηδενινγηθή κήηξα, 

κεηαμχ άιισλ, ησλ απνθάζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζην brexit-  έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ 

εδξαησκέλε αληίιεςε ησλ βξεηαλψλ φηη νη ζεζκνί ηνπο έρνπλ κεγαιχηεξε 

ηζηνξηθή ζπλέρεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηνπο επξσπατθνχο. Ζ θξίζε ηνπ 

επξψ θαη ε κεηαλάζηεπζε
1
 ελίζρπζαλ ηνλ ζθεπηηθηζκφ ζε επξχηεξα ιατθά 

ζηξψκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ν ξπζκφο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θαη ν δείθηεο αλεξγίαο είραλ ζαθψο θαιχηεξεο επηδφζεηο, ζε ζρέζε κε ηνλ 

επξσπατθφ κέζν φξν
2
. 

Ηζηνξηθά νη βξεηαλνί κπαίλνπλ ζηελ ηφηε ΔΟΚ ην 1973 κεηά απφ δχν 

απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο (ηα έηε 1963 θαη 1967 ιφγσ ηεο αληίδξαζεο ηνπ 

ηξαηεγνχ Νηε Γθσι), ελψ ην 1975 ην εξψηεκα γηα ηελ παξακνλή ζε απηή ηίζεηαη 

ζε δεκνςήθηζκα, πνπ θαηαιήγεη ππέξ ηεο παξακνλήο κε πνζνζηφ 62%. Σν 1984 

ε Θάηζεξ θαηνξζψλεη λα επηζηξέθεηαη ζηελ ρψξα ηα 2/3 ησλ πνζψλ πνπ 

θαηαβάιιεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΟΚ (rebate), ελψ ην 1993 ε ρψξα 

απνθαζίδεη λα κελ ζπκκεηάζρεη ζηε δψλε ηνπ επξψ. Σν 2004 ν Σφλπ Μπιέξ 

αλνίγεη ηα ζχλνξα ζηνπο αλαηνιηθνεπξσπαίνπο πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ 

είραλ πξφζθαηα εηζέιζεη ζηελ Έλσζε, αξλνχκελνο ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ 

αμηνπνίεζαλ ηα άιια θξάηε-κέιε, κε απνηέιεζκα ε κεηαλάζηεπζε λα 

πεληαπιαζηαζηεί, θαζψο πξνζηέζεθαλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 2,5 εθαηνκκχξηα 

επξσπαίνη κεηαλάζηεο ζε 15 ρξφληα. Σν 2016 κε δεκνςήθηζκα απνθαζίδεηαη ην 

                                                           
Γξαπηή απφδνζε κε ηνλ ζηνηρεηψδε ππνκλεκαηηζκφ ηεο πξνθνξηθήο παξέκβαζεο πνπ έγηλε ζην 

πιαίζην εκεξίδαο γηα ην brexit πνπ νξγάλσζε ην κεηαπηπρηαθφ κάζεκα ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ 

ζηελ Θεζζαινλίθε(18/11/2019) κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ θαζεγεηψλ Δ.Βεληδέινπ, Π.Διεπζεξηάδε, 

Π.Μαληδνχθα, Β.θνπξή θαη Κ.Υξπζφγνλνπ. Θέισ λα επραξηζηήζσ απφ ηελ ζέζε απηή ηνλ ΓΝ 

θαη εληεηαικέλν δηδαζθαιίαο ζηελ Ννκηθή ζρνιή ηνπ ΑΠΘ Α.Παπιφπνπιν γηα ηηο πνιχηηκέο 

ππνδείμεηο ηνπ. 

1
 Ωζηφζν πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δχν ζεζκνί ζηνπο νπνίνπο δελ κεηέρεη ε Βξεηαλία είλαη ε 

δψλε ηνπ επξψ θαη ζπλζήθε έγθελ.  

2
 Βι. γηα ηελ ηζηνξία ηνπ βξεηαληθνχ επξσζθεπηηθηζκνχ Θ. Τδηάια, Brexit, Δπξψπε θαη Διιάδα-Οη 

αηηίεο θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ βξεηαληθνχ επξσζθεπηηθηζκνχ, εθδ. Δπίθεληξν, Αζήλα, 2019, ζει. 57-

91.  
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Brexit κε πνζνζηφ 51,9% κεηά απφ έλα νγθνχκελν θίλεκα επξσζθεπηηθηζκνχ
3
. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπληεξεηηθνχ θφκκαηνο, ην θίλεκα 

απηφ εθθξάζηεθε κε θνηλνβνπιεπηηθέο αληαξζίεο ήδε απφ ην 2011 θαη αλάγθαζε 

έηζη ηνλ Νηέηβηλη Κάκεξνλ λα εμαγγείιεη ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο, θαζψο 

νη αξρηθέο ελδείμεηο γηα ηελ έθβαζε ηνπ ήηαλ ππέξ ηεο παξακνλήο ζηελ ΔΔ. Μεηά 

απφ δχν ρξφληα δηαπξαγκαηεχζεσλ ε Πξσζππνπξγφο Σεξέδα Μέη πηνζέηεζε κηα 

ήπηα εθδνρή ηνπ Brexit ρσξίο λα πξνιάβεη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο 

29 Μαξηίνπ 2019, πνπ ήηαλ ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
4
.  

Ζ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε φζσλ ςήθηζαλ ππέξ ηνπ Brexit είλαη επίζεο 

ελδεηθηηθή ηνπ πφζν βαζηά δηραζκέλε είλαη ε βξεηαληθή θνηλσλία. Οη λένη, ηα 

πςειφηεξα εηζνδήκαηα, νη θάηνηθνη ησλ κεγάισλ πφιεσλ, νη πιένλ κνξθσκέλνη 

ςήθηζαλ θαηά ηνπ Brexit, ελψ νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ρακειφηεξεο κφξθσζεο 

θαη εηζνδήκαηνο, θαη νη θάηνηθνη ηεο επαξρίαο ςήθηζαλ ππέξ. χκθσλα κε κία 

άιιε θαηάηαμε, φζνη αηζζάλνληαη άλεηα κε κηα αλνηθηή παγθνζκηνπνηεκέλε 

νηθνλνκία θαη θνηλσλία ςήθηζαλ θαηά ηνπ Brexit, ζε αληίζεζε κε φζνπο 

αληηκεησπίδνπλ θνβηθά ηηο αιιαγέο θαη νκλχνπλ ζηελ παξάδνζε θαη ζηελ 

παξειζνχζα αίγιε ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ζέινπλ ε Βξεηαλία λα αλαθηήζεη ηελ 

απνιεζζείζα απφ ηελ έλσζε θπξηαξρία ηεο.
5
  

ε επίπεδν ξεηνξηθήο ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία κεηαμχ ηεο αληηζπζηεκηθήο  

ξεηνξηθήο ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ/ΑΝΔΛ θαη ηεο μελνθνβηθήο δεμηάο ζηελ 

Βξεηαλία πνπ επεξέαζαλ ην θιίκα ησλ δχν δεκνςεθηζκάησλ. Κφκκαηα κε 

αληίζεηα ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά σζνχληαη  κέζσ ηνπ ιατθηζκνχ ζε 

ζπγθιίλνπζεο ζέζεηο. Καη ηα δχν θφκκαηα ππνηίζεηαη φηη είραλ plan B ην νπνίν ζα 

ππέβαιιαλ ζηελ ΔΔ γηα λα κεηψζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο πηζαλήο εμφδνπ απφ ηελ 

Έλσζε: ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ήηαλ κηα λέα δαλεηαθή ζχκβαζε ρσξίο 

                                                           
3
 Bι. Δ. Βεληδέινπ, Σν Brexit σο ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο ζπδήηεζεο γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο 

60 ρξφληα κεηά ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο, Σν 2/2017 δηαζέζηκν θαη ζηνλ εμήο ζχλδεζκν: 

https://www.evenizelos.gr/speeches/conferences-events/413-conferencespeech2017/5566-

brexit-60.html 
4
 Δίραλ ήδε πξνεγεζεί ηξεηο απνξξίςεηο ησλ φξσλ εμφδνπ απφ ηελ βνπιή, ελψ ε ίδηα βξηζθφηαλ ζε 

αλνηθηή ζχγθξνπζε κε ην θφκκα ηεο.  

5
 Όπσο ζσζηά επηζεκαίλεη ε Β. Χξήζηνπ, Σν ζπληαγκαηηθφ δηαθχβεπκα ηνπ Brexit, The books’ 

journal, Ννέκβξηνο 2019, ζει. 24 επ., ε δηαδηθαζία ηνπ Brexit δηαηάξαμε, φρη κφλν ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηνλ κεραληζκφ ινγνδνζίαο θαη απφδνζεο επζχλεο 

ζην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα.  

https://www.evenizelos.gr/speeches/conferences-events/413-conferencespeech2017/5566-brexit-60.html
https://www.evenizelos.gr/speeches/conferences-events/413-conferencespeech2017/5566-brexit-60.html
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πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο, ελψ γηα ηελ Βξεηαλία ήηαλ κηα ειεχζεξε αγνξά κε 

θιεηζηά ζχλνξα γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ρσξίο ζπκκεηνρή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Έλσζεο. Πξφθεηηαη γηα πξνζδνθίεο νη νπνίεο απνδείρζεθαλ θξνχδεο θαη γηα 

ηηο δχν ρψξεο, θαζψο ήδε θάλεθε ν κεγάινο νηθνλνκηθφο αληίθηππνο. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, νδήγεζαλ ηελ Διιάδα ζε έλα ηξίην 

επαρζέζηεξν κλεκφλην θαη ηελ Βξεηαλία ζε κηα ηξίρξνλε αβεβαηφηεηα θαη ζε 

πνιηηηθέο ακθηηαιαληεχζεηο πνπ είλαη αθφκα ζε εμέιημε κε αβέβαηε θαηάιεμε. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε ΔΔ δελ ζπλζεθνιφγεζε, φπσο πξνεμνθινχζαλ νη 

ιατθηζηέο, αιιά επέδεημε ζζελαξή θαη εληαία ζηάζε αληίζεζεο ζηηο πηέζεηο ησλ 

δχν ρσξψλ. Ζ δεκηνπξγηθή αζάθεηα θαη γηα ηηο δχν ρψξεο είρε σο απνηέιεζκα 

δπζκελέζηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηνχην θαηέζηε ήδε εκθαλέο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο
6
. 

ΙΙ. Το Brexit και επιπηώζεις ηοσ 

Ζ κεγάιε ζπδήηεζε πνπ έρεη αλνίμεη δείρλεη φηη ην Brexit ζα έρεη έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ πνιιαπιψλ θαη απξφβιεπησλ επηπηψζεσλ ζε κεγάιν αξηζκφ 

δεηεκάησλ, θαζψο ζηελ Βξεηαλία δνπλ 3, 5 εθαηνκκχξηα επξσπαίνη κεηαλάζηεο. 

ε αληίζεζε κε φ,ηη πίζηεπαλ νη νπαδνί ηνπ Brexit, ην ηειεπηαίν δελ είλαη έλα 

ζηηγκηαίν γεγνλφο, αιιά κία θαηάζηαζε πνπ απαηηεί πνιιά ρξφληα πξνζαξκνγήο, 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί πιήξσο ε δηαδηθαζία εμφδνπ. 

Ζ ΔΔ θαη ε Βξεηαλία δηαπξαγκαηεχνληαη ηξεηο ζπκθσλίεο: Πξώηνλ ηνπο 

φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ε Βξεηαλία ζα απνρσξήζεη απφ ηελ Έλσζε. Γεύηεξνλ, ην 

κεηαβαηηθφ θαζεζηψο αλάκεζα ζην επίζεκν Brexit
7
 θαη ζηελ πιήξε έμνδν θαη 

ηξίηνλ ηε κειινληηθή εκπνξηθή ζρέζε κεηαμχ ΔΔ θαη Βξεηαλίαο κεηά ηελ πιήξε 

απνρψξεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ. Άξα ηε ζπκθσλία 

απνρψξεζεο ζα δηαδερζεί κηα λέα ζπκθσλία γηα ηελ κειινληηθή ζρέζε, ζηνηρείν 

                                                           
6
 Γηα ηα ζεκεία επαθήο ηνπ Brexit κε ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, βι. 

αλαιπηηθφηεξα Θ. Τδηάια, Brexit, Δπξψπε θαη Διιάδα, φπ.π., ζει. 102-106. Ωο πξνο ηηο πηζαλέο 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηνπ Brexit ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

κειέηε ησλ Α. Σάκηηα/Σ. Πνιύδνπ, Οη επηπηψζεηο ηνπ Brexit ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία, ζε: Α. 

Κνπηζνπξάδεο/Γ. Λαγφο, Οηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο παξάκεηξνη ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, εθδ. 

άθθνπιαο, Αζελα-Θεζζαινλίθε, 2017, ζ. 49-64.  

7
 Ήδε κεηαηέζεθε απφ ηηο 29 Μαξηίνπ ζηηο 31 Οθησβξίνπ θαη κε βάζε ηελ ηειεπηαία παξάηαζε 

ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2020.  
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πνπ πέηπρε ε ΔΔ παξά ηηο αληηξξήζεηο ηεο Βξεηαλίαο, ε νπνία απαηηνχζε εληαία 

δηαπξαγκάηεπζε θαη γηα ηα δχν ζέκαηα.  

Ζ ζπκθσλία απνρψξεζεο πεξηιακβάλεη ηε δηεπζέηεζε ησλ δεζκεχζεσλ 

πνπ έρεη αλαιάβεη ε βξεηαληθή θπβέξλεζε έλαληη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Έλσζεο, ην θαζεζηψο ησλ επξσπαίσλ ππεθφσλ πνπ δνπλ ζηελ Βξεηαλία, θαη ην 

δήηεκα ηεο Βφξεηαο Ηξιαλδίαο πνπ είλαη θαη ην δπζθνιφηεξν (γλσζηφ σο 

backstop, δειαδή κηα ζπκθσλία πνπ λα πξνβιέπεη φηη κεηά ην Βrexit ηα ζχλνξα 

κεηαμχ Β.Ηξιαλδίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Ηξιαλδίαο-κέινπο ηεο ΔΔ ζα 

παξακείλνπλ αλνηθηά, γεγνλφο πνπ ηζνδπλακεί κε κηαο κνξθήο ηεισλεηαθή 

έλσζε).  

Ωο πξνο ηε ζπκθσλία απνρψξεζεο, ε Βνπιή αξλήζεθε λα επηθπξψζεη ηελ 

λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκθσλία ηνπ Ννεκβξίνπ 2018 ζηελ νπνία θαηέιεμε ε 

θπβέξλεζε ηεο Σ. Μέη θαη έηζη νδεγεζήθακε ζε κηα λέα ζπκθσλία ππφ ηνλ Μ. 

Σδφλζνλ, ε νπνία θαη πάιη ππνβιήζεθε ζην θνηλνβνχιην πξνο έγθξηζε, κεηά απφ 

λέα παξάηαζε πνπ δφζεθε. Οη βξεηαλνί θαινχληαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη 

νθείινπλ λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρνπλ νξγαλσζεί σο θξάηνο ηα 

ηειεπηαία 44 ρξφληα θαη λα κεηαηξέςνπλ φιε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία ησλ 

ρηιηάδσλ λφκσλ ζε βξεηαληθή λνκνζεζία, ελψ ηεξάζηηνο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ 

εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ πνπ πξέπεη λα θαηαξηηζηνχλ κε ηξίηεο ρψξεο. 

Δπηπξφζζεηεο δπζθνιίεο ζπλεπάγεηαη ν ηξφπνο πξνζαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ζε 

θσηία, Β. Ηξιαλδία θαη Οπαιία πνπ έρνπλ ηα δηθά ηνπο θνηλνβνχιηα κε λέεο 

παξαρσξεκέλεο απφ ηελ Αγγιία, εμνπζίεο, ζεκείν ην νπνίν απνηειεί παξάγνληα 

εληάζεσλ. 

Ζ αξρηθή πκθσλία Απνρψξεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ απφ ηελ ΔΔ 

θαη ε ζπλνδεπηηθή ηεο Κνηλή Πνιηηηθή Γηαθήξπμε γηα ηηο κειινληηθέο ζρέζεηο 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ΔΔ ζπκθσλήζεθαλ, θαηαξρήλ, απφ ηελ βξεηαληθή 

θπβέξλεζε θαη ηνπο εγέηεο ησλ 27 θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. (Δπξσπατθφ 

πκβνχιην άξζξνπ 50 ΔΔ) ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 2018. Γελ ηέζεθαλ, φκσο, πνηέ ζε 

ηζρχ, θαζψο θαηαςεθίζηεθαλ ηξεηο θνξέο απφ ηελ Βξεηαληθή Βνπιή ησλ 
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Κνηλνηήησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηηο 10 Απξηιίνπ 2019 απνθαζίζηεθε αλαβνιή 

ηεο εμφδνπ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ απφ ηελ ΔΔ έσο ηηο 31 Οθησβξίνπ 2019
8
. 

Έπεηηα απφ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2019, νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ΔΔ ζπλερίζηεθαλ θαη θαηέιεμαλ ζε 

αλαζεσξεκέλε πκθσλία Απνρψξεζεο, πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηεο 17εο Οθησβξίνπ 2019
9
. 

Ζ αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία απνρψξεζεο, γηα λα ηεζεί ζε ηζρχ, πξέπεη λα 

θπξσζεί απφ ηε βξεηαληθή Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εγθξηζεί 

θαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Μέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο θπξσηηθήο 

απηήο δηαδηθαζίαο, ε λνκνζεζία ηεο ΔΔ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαλνληθά γηα ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην νπνίν δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ παξάγσγή 

λνκνζεζία ηεο Έλσζεο. ην πιαίζην απηφ, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή θπξσηηθή 

δηαδηθαζία θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα εμφδνπ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

απφ ηελ ΔΔ ρσξίο ζπκθσλία, έπεηηα απφ αίηεκα ηεο Βξεηαληθήο θπβέξλεζεο θαη 

έγθξηζε απφ ηα 27 θξάηε-κέιε, σο λέα εκεξνκελία εμφδνπ νξίδεηαη ε 31 

Ηαλνπαξίνπ 2020. 

 Ζ θχξσζε ηεο ζπκθσλίαο απνρψξεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

20/12/2019 απφ ηελ βνπιή πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηεο 12/12/2019 θαη 

έδσζε κηα άλεηε πιεηνςεθία 80 εδξψλ ζηνπο ζπληεξεηηθνχο ηνπ Μ.Σδφλζνλ
10

. Σν 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ζηνλ θπξσηηθφ λφκν ηεο ζπκθσλίαο απνρψξεζεο 

πξνζηέζεθε ηξνπνινγία πνπ δελ επηηξέπεη ζηελ θπβέξλεζε λα δεηήζεη παξάηαζε 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πέξαλ ηνπ ηέινπο ηνπ 2020 γηα ηελ κειινληηθή εκπνξηθή 

                                                           
8
 Βι. πκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ (άξζξν 50), 10 Απξηιίνπ 2019 ζηνλ εμήο 

ζχλδεζκν: https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/04/10/european-council-

art-50-conclusions-10-april-2019/# 

9
  Βι. πκπεξάζκαηα Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Άξζξνπ 50, 17 Οθησβξίνπ 2019, ζηνλ εμήο 

ζχλδεζκν:   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4301000&from=EL 

10
 Η άνετθ νίκθ των ςυντθρθτικϊν ζναντι των μαξιμαλιςτικϊν και αντίκετων προσ το πνεφμα τθσ 

πολιτικισ ςφγκρουςθσ προτάςεων των εργατικϊν του Τ. Κόρμπιν αποδόκθκε ςτθν κόπωςθ του 
εκλογικοφ ςϊματοσ που ικελε μια ξεκάκαρθ λφςθ και αποκιρυξε τα διφοροφμενα μθνφματα 
των εργατικϊν ςε ςχζςθ με το επίδικο ηιτθμα του Brexit(δεφτερο δθμοψιφιςμα χωρίσ ςαφι 
τοποκζτθςθ υπζρ ι κατά του Brexit). Βλ. άρκρο Α.Χρυςόγελου εφθμ. «ΤΑ ΝΕΑ» 17/12/2019 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/04/10/european-council-art-50-conclusions-10-april-2019/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/04/10/european-council-art-50-conclusions-10-april-2019/
https://brexit.gov.gr/wp-content/uploads/2019/10/17.10_european_council_conclusions_el-1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4301000&from=EL
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ζρέζε κεηαμχ ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο ΔΔ. ηελ ζπκθσλία απνρψξεζεο παξέρνληαλ 

ε δπλαηφηεηα δηεηνχο παξάηαζεο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ - δειαδή κεηά ηελ 

31/12/2020- κεηά απφ ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ. Μεηά ηελ ςήθηζε ηεο 

ηξνπνινγίαο ε πξννπηηθή απηή θαίλεηαη λα εγθαηαιείπεηαη, γεγνλφο πνπ ζέηεη ππφ 

αζθπθηηθή ρξνληθή πίεζε ηελ εκπνξηθή ζπκθσλία, αθήλνληαο ελδερνκέλσο άιπηα 

πνιιά ζεκαληηθά δεηήκαηα
11

. 

Οη εγέηεο ησλ 27 θξαηψλ-κειψλ δήισζαλ εμαξρήο φηη επηζπκνχλ λα 

ζπλερίζνπλ απξφζθνπηα ζην κέιινλ ηε ζπλεξγαζία ηεο ΔΔ κε ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, φηαλ απηφ απνρσξήζεη απφ ηελ Έλσζε. ε απηφ ην πιαίζην, νη βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε κειινληηθή ζρέζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

κε ηελ ΔΔ απνηππψζεθαλ ζε Κνηλή Πνιηηηθή Γηαθήξπμε πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

πκθσλία Απνρψξεζεο. 

Ζ Κνηλή Πνιηηηθή Γηαθήξπμε (αξρηθή
12

 θαη αλαζεσξεκέλε
13

) είλαη 

πνιηηηθά δεζκεπηηθφ θείκελν πνπ δηαπηζηψλεη φηη σο ηξίηε, εθηφο ΔΔ, ρψξα, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην δελ ζα κπνξεί πιένλ λα απνιακβάλεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε 

εθείλα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ(σο πξνο απηφ νη επξσπαίνη εγέηεο ππήξμαλ 

θαηεγνξεκαηηθνί). Πξνβιέπεη φκσο θαη πξνεηνηκάδεη κία θηιφδνμε εκπνξηθή, 

νηθνλνκηθή θαη ακπληηθή ζπλεξγαζία ησλ δχν πιεπξψλ, πνπ ζα ζέβεηαη ηηο αξρέο 

ηεο ηζνλνκίαο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ δχν πιεπξψλ θαη ηελ 

απηνλνκία σο πξνο ηελ  ιήςε ησλ  απνθάζεσλ ηεο ΔΔ. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα 

μεθηλήζεη κε ηελ ζπλνκνιφγεζε ζεηξάο ζπκθσληψλ (θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν) 

θαη ζα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ησλ απνθάζεσλ θαη 

πκπεξαζκάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ. 

                                                           
11

 Η ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ για μθ παράταςθ των εμπορικϊν διαπραγματεφςεων με τθν ΕΕ 
προκάλεςε μεγάλθ πτϊςθ τθσ ςτερλίνασ γεγονόσ που εκλαμβάνεται ωσ προεξόφλθςθ από τισ 
αγορζσ ότι θ Βρετανία κα ςυρκεί -εφόςον ιςχφςει θ τροπολογία και δεν υπάρξει άτυπθ 
παράταςθ των διαπραγματεφςεων- ςε ςυμφωνία υπό δυςμενείσ όρουσ και ουςιαςτικά κα 
ςυμφωνιςει με τισ προτάςεισ τθσ ΕΕ για τα εργαςιακά, το περιβάλλον και το κακεςτϊσ των 
επιδοτιςεων, ενϊ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο μιασ εξόδου χωρίσ ςυμφωνία.  
Βλ. ρεπορτάη εφθμ. «ΤΟ ΒΗΜΑ» 22/12/2019 
12

 Βι. ηνλ εμήο ζχλδεζκν: https://brexit.gov.gr/wp-

content/uploads/2019/10/arxiki_politiki_diakiriksi_noemvrios_18_ellinika.pdf 

13
 Βι. ηνλ εμήο ζχλδεζκν: https://brexit.gov.gr/wp-

content/uploads/2019/10/revised_political_declaration.pdf 

https://brexit.gov.gr/wp-content/uploads/2019/10/arxiki_politiki_diakiriksi_noemvrios_18_ellinika.pdf
https://brexit.gov.gr/wp-content/uploads/2019/10/revised_political_declaration.pdf
https://brexit.gov.gr/wp-content/uploads/2019/10/arxiki_politiki_diakiriksi_noemvrios_18_ellinika.pdf
https://brexit.gov.gr/wp-content/uploads/2019/10/arxiki_politiki_diakiriksi_noemvrios_18_ellinika.pdf
https://brexit.gov.gr/wp-content/uploads/2019/10/revised_political_declaration.pdf
https://brexit.gov.gr/wp-content/uploads/2019/10/revised_political_declaration.pdf
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Γηα ηνλ εκπνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα, ε Κνηλή Πνιηηηθή Γηαθήξπμε 

πξνθξίλεη πκθσλία Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ θαη εθηεηακέλεο ηνκεαθέο 

δηεπζεηήζεηο, ελψ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα πξνβιέπεηαη ειεχζεξε κεηαθίλεζε 

πξνζψπσλ, ρσξίο ζεψξεζε, γηα βξαρππξφζεζκνπο ηαμηδησηηθνχο θαη 

επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, θαζψο θαη εηδηθέο δηεπζεηήζεηο εηζφδνπ θαη παξακνλήο 

γηα εξεπλεηέο, θνηηεηέο, εξγαδνκέλνπο, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θιπ
14

. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε φπνηα εκπνξηθή ζπκθσλία πξνθχςεη ζα 

πξνυπνζέηεη ηζφηηκνπο φξνπο αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο θαη 

απνθιεηζκνχ θάζε ζθέςεηο απφ πιεπξά ηεο Βξεηαλίαο γηα επηδφηεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαη εγθαηάιεηςε ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ δεζκεχζεσλ έλαληη ηεο 

Έλσζεο.     

III. Οι ιδιαιηερόηηηες ηοσ αγγλικού ζσνηαγμαηιζμού όπως 

αναδείτθηκαν ζηην σπόθεζη ηοσ Brexit 

ε κία ζπκππθλσκέλε πεξηγξαθηθή αλαθνξά, νη ηδηαηηεξφηεηαο ηεο 

βξεηαληθήο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο, φπσο αλαδείρζεθαλ επ’ αθνξκή ηνπ Brexit, 

είλαη νη εμήο
15

 : 

Α) Ζ έιιεηςε θσδηθνπνίεζεο ησλ ζπληαγκαηηθψλ θαλφλσλ ζε έλα εληαίν 

θείκελν, γεγνλφο πνπ θαζηζηά επέιηθην ην πνιίηεπκα, ην νπνίν δηακνξθψζεθε 

εμειηθηηθά απφ ην 1689 έσο ηηο κέξεο καο, ζε έλα ζχγρξνλν θνηλνβνπιεπηηθφ 

θξάηνο
16

.  

                                                           
14

 Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο αεξνκεηαθνξέο, ηελ αιηεία (: πξφζβαζε ζε χδαηα, ζαιάζζηεο δψλεο, 

πνζνζηψζεηο) θαη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Βι. αλαιπηηθφηεξα Β. Χξηζηηαλνύ, 

Ννκηθέο αβεβαηφηεηεο θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ζε: Α. Κνπηζνπξάδε/Γ. Λαγνχ, Οηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο παξάκεηξνη ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ, εθδ. άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2017, ζει. 41-48.  

15
 Βι. γηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βξεηαληθνχ πληάγκαηνο Α. Παπιόπνπινπ, Έλαο χκλνο 

ζην θξάηνο δίθαηνπ: Ζ ππφζεζε UNISON γηα ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε επί 

εξγαηηθψλ δηαθνξψλ θαη o νηνλεί έιεγρνο ζπληαγκαηηθφηεηαο απφ ην U.K. Supreme Court Σν 

4/2018, ζει. 1291-1322 θαη απφ ηελ αγγιφθσλε ζεσξία N. Howard, Beginning Constitutional 

Law, εθδ. Routledge, Λνλδίλν & Νέα Τφξθε, 2017, ζει. 17, 29 επ. 

16
 Γηα κία επηζθφπεζε ηεο πνιηηηθήο θαη ζπληαγκαηηθήο ηζηνξίαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

αλαιπηηθφηεξα Γ. Γεξαπεηξίηε, Αγγιν-Ακεξηθαληθνί πληαγκαηηθνί Θεζκνί, εθδ. Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 2016, ζει. 21-54.  
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Β) Ο αγγιηθφο ζπληαγκαηηζκφο ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο: ζηελ αξρή 

ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ζηελ αξρή ηεο εμνπζίαο ηνπ λφκνπ (rule of law) 

θαη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πνιηηεχκαηνο. Ζ εμνπζία ηνπ λφκνπ ζεκαίλεη ππεξνρή θαη 

θπξηαξρία ηνπ λφκνπ έλαληη ηεο θξαηηθήο απζαηξεζίαο θαη ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ 

λφκνπ. Δδψ νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο παίδνπλ ζεκαίλνληα ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ αγγιηθνχ ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ (common law)
17

. 

Γ) Κπξηαξρία ηνπ θνηλνβνπιίνπ ζεκαίλεη θαηαξρήλ φηη δελ κπνξεί λα ηεζεί 

θαλέλα φξην ζηελ λνκνζεηηθή εμνπζία ηνπ θνηλνβνπιίνπ. Ζ εμνπζία ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ πξνεγείηαη ηεο θαζηέξσζεο ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο θαη δελ κπνξεί 

–φπσο ζε έλα θσδηθνπνηεκέλν χληαγκα– λα ππάξρεη έλα ηξίην φξγαλν, φπσο ηα 

δηθαζηήξηα, πνπ λα  ειέγρεη ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ λφκνπ κε απηφ. Δδψ ε ιατθή 

θπξηαξρία λνείηαη σο θπξηαξρία ηνπ θνηλνβνπιίνπ, δειαδή σο πνιηηηθή έθθξαζε 

ηεο  θπξηαξρίαο ηνπ ιανχ. Σν ίδην ην θνηλνβνχιην δελ κπνξεί λα δεζκεχζεη ηα 

επφκελα θνηλνβνχιηα γηα ην κέιινλ ζεζπίδνληαο θαλφλεο ππέξηαηεο λνκνζεηηθήο 

ηζρχνο. Κάζε λφκνο, αθφκε θαη απηνί πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζπληαγκαηηθνί, έρεη 

ίζε ηππηθή ηζρχ κε ηνπο ππφινηπνπο θαη κεηαβάιιεηαη κεηαγελέζηεξα κε ηελ 

ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
18

. Ωζηφζν, ν European Communities Act ηνπ 1972 

επέδξαζε θαη ζηα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο αλαγλψξηζε φηη φξγαλα εθηφο 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ(ΖΒ) κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ λνκνζεζία άκεζεο 

εθαξκνγήο ζην εζσηεξηθφ ηεο Βξεηαλίαο ρσξίο λα απαηηείηαη ε κεζνιάβεζε ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ. Βέβαηα ε θπξηαξρία δηαηεξείηαη, δηφηη ην θνηλνβνχιην πνπ 

αλαγλψξηζε απηή ηε δπλαηφηεηα ζην δίθαην ηεο ΔΔ κπνξεί λα ηελ αλαθαιέζεη, 

ελψ φζν ην ΖΒ παξέκελε κέινο ηεο ΔΔ ε λνκνζεζία ηεο ΔΔ δελ κπνξνχζε λα 

θαηαξγεζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί. Σελ ππεξνρή ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ αλαγλψξηζε θαη ε 

                                                           
17

 Βι. αλαιπηηθφηεξα, Γ. Γεξαπεηξίηε, Αγγιν-Ακεξηθαληθνί πληαγκαηηθνί Θεζκνί, φπ.π., ζει. 49-

54 θαη Π. Γνπδωλή, Σν Brexit, ε απφθαζε Miller ηνπ Supreme Court θαη ε αγγιηθή ζπληαγκαηηθή 

ηδηαηηεξφηεηα, ΔθεκΓΓ 6/2016, ζει. 618-126.  

18
 Βι. Α. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 1885, ζει. 39-40, ν 

νπνίνο δίλεη ηνλ επξχηαηα παξαπεκπφκελν, ζηα βξεηαληθά εγρεηξίδηα ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, 

νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ: «The principle, therefore, of parliamentary 

sovereignty means neither more nor less than this, namely that “Parliament” has “the right to 

make or unmake any law whatever; and further, that no person or body is recognised by the law of 

England a s having a right to over ride or set aside the legislation of Parliament…». 
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πεξίθεκε απφθαζε Factortame 2 ηνπ 1998, ρσξίο φκσο λα δνζεί λέα αθνξκή ζηε 

λνκνινγία πνπ λα απνζαθελίδεη ην ζέκα.
19

 

Γ) Πνιηηηθή θαη λνκηθή θπξηαξρία γίλεηαη εθηθηή κέζσ ησλ ζπλζεθψλ ηνπ 

πνιηηεχκαηνο. Δίλαη νμχκσξν φηη ε ζεκαληηθφηεξε ακθηζβήηεζε ηεο θπξηαξρίαο 

ηνπ θνηλνβνπιίνπ έξρεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ελφο ζεζκνχ 

άκεζεο δεκνθξαηίαο. ε απηφ ε απφθαζε Miller έθαλε ηελ ζθέςε φηη ην 

δεκνςήθηζκα, παξά ηελ αδηακθηζβήηεηε πνιηηηθή ηνπ ζεκαζία, ζα παξήγαγε 

δεζκεπηηθφηεηα κφλν φηαλ απηφ ην αλαγλψξηδε έλαο λφκνο ηνπ θνηλνβνπιίνπ πνπ 

ην πξνθεξχζζεη. Με απηή ηελ έλλνηα ην λνκνζρέδην έρεη κφλν ζπκβνπιεπηηθφ 

ραξαθηήξα. 

Δ) Οη ζπλζήθεο ηνπ πνιηηεχκαηνο είλαη κηα ζχλζεζε θαλφλσλ πνιηηηθνχ 

θαη λνκηθνχ ραξαθηήξα πνπ δελ ζπληζηνχλ δίθαην. Οη ηξεηο βαζηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

πνιηηεχκαηνο, νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ θαηαιπηηθά γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

αγγιηθνχ ζπληαγκαηηζκνχ είλαη νη εμήο: Δθείλε πνπ πεξηφξηζε ηηο εμνπζίεο ηνπ 

Μνλάξρε. Δθείλε πνπ κεηέθεξε ηελ άζθεζε ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ 

θπβέξλεζε, κε ζπλέπεηα ε θπβέξλεζε λα γίλεη έλα αλεμάξηεην φξγαλν απφ απιφ 

ζπκβνχιην ηνπ κνλάξρε, ελψ ν λνκνζεηηθφο ξφινο ηνπ ζηέκκαηνο θαηέζηε 

ζπκβνιηθφο, θαη ηέινο εθείλε, πνπ αθνξά ζηελ ππεξνρή ηεο βνπιήο ησλ 

                                                           
19

 Ζ αξρή ηεο θπξηαξρίαο ή ηεο ππεξνρήο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ (parliamentary sovereignty ή 

parliamentary supremacy) απνηειεί ηζηνξηθφ απφηνθν ηεο Έλδνμεο (ή Αλαίκαθηεο) Δπαλάζηαζεο 

ηνπ 1688, ε νπνία νδήγεζε ζε κείδνλεο κεηαβνιέο ηνπ πνιηηεχκαηνο πξνο θηιειεχζεξε 

θαηεχζπλζε θαη ζηε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, έλαληη ηνπ Βαζηιηά. Βι. 

αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ έλδνμε επαλάζηαζε S. Jenkins, A short history of England, εθδ. Profile 

Books, Λνλδίλν, 2012, ζει. 160-169. Γηα ηελ επίδξαζε ηεο Έλδνμεο Δπαλάζηαζεο ζηελ ελ γέλεη 

θπζηνγλσκία ηνπ πνιηηεχκαηνο βι. αλαιπηηθφηεξα, Β. Παπαγξεγνξηνπ, Λαïθή θπξηαξρία θαη 

θνηλνβνπιεπηηζκφο ζηελ Αγγιία, εθδ. άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2006, ζει. 137-170. Καηά 

ηνλ Α. Μάλεζε, Πνιηηηθή ηζηνξία θαη ζχγρξνλνη πνιηηηθνί ζεζκνί, εθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε, 

1978, ζει.72, ε Έλδνμε Δπαλάζηαζε ππήξμε κάιινλ ζπληεξεηηθή παξά ξηδνζπαζηηθή, ζην βαζκφ, 

πνπ θχξηα επηδίσμε ηεο ππήξμε ε απνηειεζκαηηθή θαηνρχξσζε ησλ ήδε θεθηεκέλσλ θαη ε 

εμαζθάιηζε ηνπο θαη ζην κέιινλ.  

εκείν αλαθνξάο ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθία γηα ηελ έλλνηα, ην πεξηερφκελν θαη ηελ εμειηθηηθή 

δηακφξθσζε ηεο αξρήο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο θπξηαξρίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε κειέηε ηνπ N. W. 

Barber, The afterlife of Parliamentary sovereignty, International Journal of Constitutional Law, 

Volume 9/2011, ζει. 144-154.  
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αληηπξνζψπσλ έλαληη ηεο βνπιήο ησλ ιφξδσλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ εμάξηεζε ηεο 

θπβέξλεζεο απφ ηελ εκπηζηνζχλε ηεο βνπιήο.
20

  

η) Ωο πξνο ηηο πξνλνκίεο ηνπ ζηέκκαηνο, δειαδή ηεο θπβέξλεζεο, ζε κηα 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ ιφξδσλ ηνπ 2008 θξίζεθε φηη 

ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε θπβέξλεζε θαηά ηελ άζθεζε ηνπ πξνλνκίνπ ηεο 

ππφθεηληαη ζε δηθαζηηθφ έιεγρν αθφκα θαη αλ απνηεινχλ πξσηνγελή λνκνζεζία, 

ελψ δελ ππάγνληαη ζηνλ ίδην έιεγρν ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ην θνηλνβνχιην ιφγσ 

ηεο θπξηαξρίαο ηνπ. 

IV. Brexit και απόθαζη ηοσ Ανώηαηοσ Δικαζηηρίοσ ηης Αγγλίας 

(Miller 1)
21

 

Πξνθαηαξθηηθά πξέπεη λα πνχκε φηη ηα κέιε ηνπ θνηλνβνπιίνπ δελ 

δηεθδίθεζαλ δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη δελ δήηεζαλ λα θαηαηεζεί 

λνκνζρέδην πνπ ζα εμνπζηνδνηεί ηελ θπβέξλεζε λα δεηήζεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

άξζξνπ 50, αιιά ε πξνζθπγή πξνήιζε απφ ηδηψηεο. Ζ ζηάζε απηή εμεγείηαη, δηφηη 

ην θνηλνβνχιην δελ ζα ήζειε λα αληηπαξαηεζεί επζέσο γηα έλα δήηεκα πνπ έρεη 

απνθαλζεί κε δεκνςήθηζκα ν βξεηαληθφο ιαφο, αλαηξέπνληαο κηα ηέηνηα 

απφθαζε, πνπ ζα έζεηε ζε δνθηκαζία ηελ αμηνπηζηία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

ηε απφθαζε ππνλνείηαη σο ζεσξεηηθφ ππφζηξσκα ε ιεπηή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ πξνλνκίσλ ηνπ ζηέκκαηνο, δειαδή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο θπξηαξρίαο ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ
22

. Με άιια ιφγηα ε θπβέξλεζε (ην ζηέκκα) κέζσ ησλ πξνλνκίσλ 

                                                           
20

 Σα γεγνλφηα ηνπ Brexit επαλέθεξαλ κε δπλακηθφ ηξφπν ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ ξφιν ησλ 

ζπλζεθψλ ηνπ πνιηηεχκαηνο ζηε δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πνιηηηθήο δσήο. Έλα απφ ηα πην 

ελδηαθέξνληα δεηήκαηα ηεο ζεκαηηθήο απηήο, ην νπνίν απαζρφιεζε θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ UK 

Supreme Court, πνπ αθνινπζνχλ ζην θπξίσο θείκελν, είλαη ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ησλ ζπλζεθψλ 

ηνπ πνιηηεχκαηνο. Βι. αλαιπηηθφηεξα γηα ην δήηεκα απηφ ηελ πξφζθαηε κειέηε ησλ F. Ahmed/R. 

Albert/A. Perry, Judging constitutional conventions, International Journal of Constitutional Law, 

V. 17/2019, ζει. 787–806.  

21
 Βι. έλα αλαιπηηθφ ρξνληθφ ησλ γεγνλφησλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ ηζηνξηθή απηή απφθαζε ζε Α. 

Παπαϊωάλλνπ, Πνιηηηθή θαη δηθαηνζχλε ζηε δίλε ηνπ Brexit, εθδ. άθθνπια, Αζήλα-

Θεζζαινλίθε, 2017, ζει. 39-62. Γηα κία παλνξακηθή ζεψξεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ UK 

Supreme Court, βι. N.Andrews, Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κηθξ. Β.-η. 

Mπάκπε, ΔθεκΓΓ 2010, ζει. 86-101. 

22
 Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ «εθηειεζηηθνχ» ή «βαζηιηθνχ» πξνλνκίνπ ζην βξεηαληθφ 

ζπληαγκαηηθφ δίθαην, βι. Α. Παπαϊωάλλνπ, Πνιηηηθή θαη δηθαηνζχλε ζηε δίλε ηνπ Brexit, φπ.π., 

ζει. 19-24.  
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ηνπ δελ κπνξεί λα θαηαξγήζεη λφκν ςεθηζκέλν απφ ην θνηλνβνχιην. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε θπβέξλεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

άξζξνπ 50 ζηεξίρζεθε ζην πξνλφκην ζχλαςεο δηεζλψλ ζπλζεθψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ δπλαηφηεηα απνρψξεζεο 

απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο. Δδψ ην δηθαζηήξην απάληεζε φηη ρσξίο ηελ παξέκβαζε 

ηνπ θνηλνβνπιίνπ ε πξνλνκία απηή δελ κπνξεί λα επεξεάδεη ην ηζρχνλ εζσηεξηθφ 

δίθαην πνπ αθνξά φρη κφλν ηηο δηεζλείο ζρέζεηο αιιά πξσηίζησο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. Δλ πξνθεηκέλσ, πεγή ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Βξεηαλίαο 

ζηελ ΔΔ είλαη ν λφκνο ηνπ 1972 κε ηνλ νπνίν ην ηειεπηαίν ελζσκαηψζεθε ζην 

εζσηεξηθφ δίθαην επεξεάδνληαο άκεζα ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, δειαδή 

δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ζηα επξσπατθά φξγαλα θαη δηθαηψκαηα πνπ νη πνιίηεο 

απνιακβάλνπλ δπλάκεη ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ, ελψ πξνέβιεςε φηη ε ελσζηαθή 

λνκνζεζία ζα έρεη αλψηεξε ηζρχ απφ ηελ εζσηεξηθή –εζληθή λνκνζεζία. χκθσλα 

κε ην Γηθαζηήξην, ν λφκνο απηφο πξνζζέηεη κηα αθφκα πεγή δηθαίνπ ζην δηθατθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο, πέξαλ ησλ ηππηθψλ λφκσλ, ηνπ common law θαη ηνπ εζίκνπ. 

Γεδνκέλνπ –θαηαιήγεη ην δηθαζηήξην– φηη ε ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμφδνπ απφ ηελ ΔΔ είλαη αλέθθιεηε, ε ζρεηηθή θπβεξλεηηθή απφθαζε ζα 

ελεξγνπνηήζεη κία δηαδηθαζία πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ θαηάξγεζε δηθαησκάησλ θαη 

ζηελ θαηάξγεζε κηαο πεγήο δηθαίνπ ζπληαγκαηηθήο ηζρχνο. 

Έλα δεχηεξν ζηνηρείν ηεο απφθαζεο είλαη φηη δελ κπνξνχλ νη 

παξαρσξεκέλεο εμνπζίεο ζηα θνηλνβνχιηα θσηίαο, Β. Ηξιαλδίαο θαη Οπαιίαο λα 

αζθνχληαη θαηά ηξφπν πνπ αληηβαίλεη ζην δίθαην ηεο ΔΔ ή λα εμαξηάηαη ε ζρέζε 

Βξεηαλίαο θαη ΔΔ απφ ηελ ζπλαίλεζή ηνπο.  

Δηδηθφηεξα σο πξνο ην πξψην επηρείξεκα, κία απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ κε ηηο νπνίεο απνξξίθζεθε ε επηινγή ηεο θπβέξλεζεο λα 

ελεξγνπνηήζεη ην άξζξν 50 πλζΔΔ γηα ηελ απνρψξεζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο απφ 

απηή ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ήηαλ φηη ε απνρψξεζε δελ εκπίπηεη 

ζηα πξνλφκηα ηνπ ζηέκκαηνο –θπβέξλεζεο πεξί θαζνξηζκνχ ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο αιιά αθνξά θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ζε πνιιά επίπεδα, 

επνκέλσο ζα πξέπεη λα γίλεη κε λφκν ηνπ θνηλνβνπιίνπ: 

Οη πλζήθεο ηεο ΔΔ δελ αθνξνχλ κφλν ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, είλαη πεγή εζσηεξηθνχ δηθαίνπ θαη απνηεινχλ πεγή εγρψξησλ λνκηθψλ 
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δηθαησκάησλ, πνιιά απφ ηα νπνία ζπλδένληαη άξξεθηα κε ην εζσηεξηθφ δίθαην 

απφ άιιεο πεγέο. πλεπψο, ην βαζηιηθφ πξνλφκην λα ζπλάπηεη θαη λα εθδίδεη 

ζπλζήθεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί εμ νινθιήξνπ ζην δηεζλέο επίπεδν, δελ κπνξεί λα 

αζθεζεί ζε ζρέζε κε ηηο πλζήθεο ηεο ΔΔ, ηνπιάρηζηνλ ειιείςεη εζληθήο θχξσζεο 

κε ηελ θαηάιιειε λνκηθή κνξθή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ απνξξίπηεηαη ν ηζρπξηζκφο 

φηη ην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ ηνπ 1972 πξνβιέπεη ηελ χπαξμε ππνπξγηθήο εμνπζίαο 

λα απνρσξήζεη απφ ηηο πλζήθεο ηεο ΔΔ (ζηηο παξαγξάθνπο 79 θαη 84), είλαη 

ζαθέο φηη ε Πξάμε ηνπ 1972 δελ δεκηνχξγεζε κηα ηέηνηα εμνπζία απφζπξζεο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πιεηνςεθία θαη νη κεηνςεθίεο ηεο απφθαζεο  έρνπλ 

ζεκειησδψο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ην ζπληαγκαηηθφ θαζεζηψο πνπ έρεη 

ην δίθαην ηεο ΔΔ ζην λνκηθφ ζχζηεκα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

ελψ ε πιεηνςεθία αλαγλσξίδεη φηη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ελψ πηνζεηεί θαη 

παξακέλεη ζε έλα «δπαδηθφ» ζχζηεκα, ζεσξεί σζηφζν φηη ην δίθαην ηεο ΔΔ 

απνηέιεζε, φρη απιψο λνκηθά, ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, αιιά 

αλεμάξηεηε πεγή ε νπνία κε ξεηή πξφβιεςε ηνπ λφκνπ ηνπ 1972, ηφζν σο 

πξσηνγελέο φζν θαη σο παξάγσγν δίθαην, ππεξέρεη ησλ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ. Όπσο ην έζεζε ε πιεηνςεθία, ην δίθαην ηεο ΔΔ, ζε απηή ηελ αλάιπζε, 

«κεηακνζρεχηεθε» θαη έηζη έγηλε κηα πηπρή ηνπ βξεηαληθνχ δηθαίνπ. Ζ απνδνρή 

απηήο ηεο ζέζεο, πνπ απνδίδεη ζην δίθαην ηεο ΔΔ απηφ ην θαζεζηψο, έρεη σο 

εχινγε ζπλέπεηα, φηη ην πξνλφκην ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα μεθηλήζεη ε εθηνκή ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ απφ ην ζψκα 

ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ: κφλν ην Κνηλνβνχιην κπνξεί λα ρεηξηζηεί (ή ηνπιάρηζηνλ 

λα παξαδψζεη ζηελ θπβέξλεζε) ην λπζηέξη. Αληηζέησο, ν Λφξδνο Reed ζεσξεί φηη 

ην δίθαην ηεο ΔΔ παξακέλεη έλα λνκηθφ πιαίζην πνπ δηαθέξεη απφ ην εζσηεξηθφ 

δίθαην: επνκέλσο ην επξσπατθφ-ελσζηαθφ δίθαην «δελ δεκηνύξγεζε ηα λόκηκα 

δηθαηώκαηα κε ηελ ίδηα έλλνηα όπωο άιια λνκνζεηήκαηα, αιιά έδωζε λνκηθή ηζρύ 

ζην Ηλωκέλν Βαζίιεην ζε έλα λνκνζρέδην πνπ είλαη ηώξα γλωζηό ωο δίθαην ηεο 

ΔΔ». 

Απηή ε δηαθσλία ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ επξσπατθνχ-ελσζηαθνχ δηθαίνπ 

θαη ηε ζέζε ηνπ ζην λνκηθφ ζχζηεκα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη απηή πνπ δελ 

επηηξέπεη ηελ εχθνιε επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε ζέζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ζέηεη -αιιά δελ απαληά νξηζηηθά- κηα ζεηξά ελδηαθέξνπζεο 
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εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην απφ πνπ απνξξέεη ην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο ηνπ 

επξσπατθνχ δηθαίνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζε πνην βαζκφ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθηήζνπλ άιια φξγαλα, βάζεη ηεο πλζήθεο, παξφκνηα λνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Απηά ηα εξσηήκαηα ζα ιάβνπλ πξαθηηθή ζεκαζία, φηαλ 

πξνθχςνπλ κειινληηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε αλάιπζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ζηελ Miller είλαη εθαξκφζηκε ζε άιια πεδία εθαξκνγήο
23

. 

Δλδερνκέλσο, ζε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέζηεξν ζε ζρέζε κε 

ηηο ζθέςεηο ηεο πιεηνςεθίαο, πνηνο παξάγνληαο ή ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ 

νδήγεζε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία λα απνθηήζεη ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηεο 

απνδίδεηαη ηψξα. 

Πξέπεη λα πνχκε φηη ε απφθαζε απηή ζην ζέκα ηνπ Brexit δελ είρε θακία 

επίδξαζε, αθνχ ε θπβέξλεζε ζπκκνξθνχκελε κε ηελ απφθαζε θαηέζεζε κηθξήο 

εθηάζεσο λνκνζρέδην πνπ ςεθίζηεθε κε κεγάιε πιεηνςεθία, νπφηε ε δηαδηθαζία 

ηνπ άξζξνπ 50 ζπλερίζηεθε ρσξίο πεξαηηέξσ εκπφδηα. Δίλαη βέβαην φηη ε 

απφθαζε απηή δεκηνχξγεζε λνκνινγία ζε έλα ζέκα πνπ κέρξη ηφηε δελ είρε 

αληηκεησπηζηεί σο ηέηνην, θαζψο ην πξνλφκην ηεο θπβέξλεζεο αζθήζεθε, γηα λα 

θαηαγγειζεί κηα δηεζλήο ζπλζήθε, πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ θαηάξγεζε ελφο λφκνπ 

ζπληαγκαηηθήο ηζρχνο. Απφ ηελ άιιε. είλαη εληππσζηαθφ φηη δελ αθηεξψλνληαη 

ζηελ απφθαζε ηδηαίηεξα αλαιπηηθέο ζθέςεηο γηα  ην δεκνςήθηζκα, θαζψο 

ζεσξήζεθε φηη, εθφζνλ είλαη ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε θπβέξλεζε είλαη 

εθείλε πνπ απνθαζίδεη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία, έρνληαο ηε ζρεηηθή 

λνκηκνπνίεζε εληφο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ πνιηηεχκαηνο.
24

 

V. Brexit και απόθαζη Miller 2 

ηε δεχηεξε ππφζεζε, γλσζηή σο Miller 2, εηέζε ππφ ηελ θξίζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ην εξψηεκα  αλ αλήθεη ζηελ λφκηκε εμνπζία ηνπ πξσζππνπξγνχ λα 

                                                           
23

 Bι. Guilluy Τ., Les juges britanniques face au Brexit : Une revanche posthume du droit de 

l’Union européenne ? , δηαζέζηκν ζην: http://juspoliticum.com/article/Les-juges-britanniques-face-

au-Brexit-Unerevanche-posthume-du-droit-de-l-Union-europeenne-1188.html 

24
 Δπξχηεξα γηα ην δήηεκα ησλ ζρέζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ επξσπατθνχ-ελσζηαθνχ 

δηθαίνπ θαη ηνπο ζπλαθείο πξνβιεκαηηζκνχο, βι. Κ. Γηαλλαθόπνπινπ, Ζ ζπληαγκαηηθή 

απνξξχζκηζε, ΔθεκΓΓ 1/2017, ζει. 73-80.  



14 

αλαζηέιιεη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη αλ κπνξεί λα ππάξμεη 

δηθαζηηθή θξίζε επ’ απηνχ. 

Πξηλ εμεηάζσ ην δήηεκα ηεο αηηηνινγίαο, ππάξρνπλ ηέζζεξα ζεκεία πνπ 

πξέπεη λα θαηαζηνχλ ζαθή απφ ηελ αξρή. Πξώηνλ, ε εμνπζία λα δηαηάμεη ηελ 

αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλνβνπιίνπ(prologation)
25

 είλαη έλα πξνλφκην πνπ 

αζθείηαη απφ ην ηέκκα, ελ πξνθεηκέλσ απφ ηνλ θπξίαξρν απηνπξνζψπσο, 

ελεξγψληαο θαηφπηλ ζπκβνπιψλ ηεο θπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε 

ζπληαγκαηηθή πξαθηηθή. Γελ πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο ηηο εθθιήζεηο φηη ε Απηνχ 

Μεγαιεηφηεηα ήηαλ ππνρξεσκέλε απφ ζπληαγκαηηθή ζπλζήθε λα δερηεί απηή ηε 

ζπκβνπιή. Ο Πξσζππνπξγφο έρεη ηελ  ζπληαγκαηηθή επζχλε, σο ην κφλν 

πξφζσπν πνπ έρεη ηελ εμνπζία λα ην πξάμεη, λα ιακβάλεη ππφςε φια ηα ζπλαθή 

ζπκθέξνληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, πξηλ 

θάλεη ηελ πξφηαζή ηνπ.  

Γεύηεξνλ, κνινλφηη ηα δηθαζηήξηα δελ κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ γηα 

πνιηηηθά δεηήκαηα, ην γεγνλφο φηη κηα λνκηθή δηαθνξά αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ πνιηηηθψλ ή πξνέξρεηαη απφ έλα πνιηηηθφ ζέκα, δελ ππήξμε πνηέ επαξθήο 

ιφγνο, γηα λα αξλνχληαη ηα δηθαζηήξηα λα ηελ εμεηάζνπλ.  

Όπσο δηαπίζησζε ην Divisional Court ζηελ παξάγξαθν 47 ηεο απφθαζήο 

ηνπ, ζρεδφλ φιεο νη ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο έρνπλ 

πνιηηηθή απφρξσζε. Παξ’ φια απηά, ηα δηθαζηήξηα έρνπλ αζθήζεη επνπηηθή 

δηθαηνδνζία επί ησλ απνθάζεσλ ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο γηα αηψλεο, παξά ην 

γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξά αζθείηαη δηθαζηηθφο έιεγρνο γηα ηέηνηνπ είδνπο 

απφθαζε
26

.  

Τξίηνλ, ε επζχλε ηνπ πξσζππνπξγνχ έλαληη ηνπ θνηλνβνπιίνπ δελ 

δηθαηνινγεί ην ζπκπέξαζκα φηη ηα δηθαζηήξηα δελ έρνπλ λφκηκν ξφιν λα 

δηαδξακαηίζνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηα δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο είλαη φηη ε επίδξαζε 

ηεο αλαζηνιήο είλαη λα απνθεπρζεί ε αλαδήηεζε ηεο ππνπξγηθήο επζχλεο έλαληη 

ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ βξίζθεηαη ην θνηλνβνχιην ζε αλαζηνιή. 

                                                           
25

 Κατά τθν παράδοςθ θ προετοιμαςία για το λόγο τθσ Βαςίλιςςασ ςυνεπαγόταν ςυνικωσ 
τριιμερθ ζωσ πενκιμερθ αναςτολι λειτουργίασ του κοινοβουλίου και όχι αναςτολι διάρκειασ 
πζντε εβδομάδων όπωσ ηιτθςε ο Πρωκυπουργόσ Μ.Τηόνςον.  
 
26

 Βλ. ςχετικά Ν.Αλιβιηάτου, My Ladies, my Lords, welcome to the club!, εφ. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 
30/9/2019 
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Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη ηα δηθαζηήξηα έρνπλ θαζήθνλ λα εθαξκφδνπλ ην λφκν, 

αλεμαξηήησο ηεο πνιηηηθήο ινγνδνζίαο ηνπ ππνπξγνχ έλαληη ηνπ θνηλνβνπιίνπ. 

Σν γεγνλφο φηη ν ππνπξγφο είλαη πνιηηηθά ππεχζπλνο ζην Κνηλνβνχιην δελ 

ζεκαίλεη φηη νξηζκέλεο απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπ επηινγέο δελ ηίζεηαη θαη ππφ ηελ 

θξίζε ησλ δηθαζηεξίσλ.  

Τέηαξηνλ, αλ ε πξνζθπγή ζηελ δηθαηνζχλε είλαη παξαδεθηή θαη βάζηκε δελ 

ηίζεηαη δήηεκα πξνζβνιήο ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ, θαζψο ηα φξγαλα ηνπ 

πνιηηεχκαηνο επηηεινχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο βάζεη ηνπ πληάγκαηνο. Πξάγκαηη, 

εμαζθαιίδνληαο φηη ε θπβέξλεζε δελ ρξεζηκνπνηεί παξάλνκα ηελ εμνπζία ηεο 

παξεκπνδίδνληαο ην θνηλνβνχιην λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ, ην δηθαζηήξην ζα 

ζεβαζηεί ηελ δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ. 

ηελ απφθαζε ππάξρνπλ νξηζκέλεο ελδηαθέξνπζεο ζθέςεηο γεληθφηεξα γηα 

ην ξφιν ηνπ πληάγκαηνο θαη ηα φξηα ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ. 

«Μνινλφηη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δελ δηαζέηεη εληαίν έγγξαθν κε 

ηίηιν «Σν χληαγκα», έρεη, σζηφζν, έλα χληαγκα, πνπ θαζηεξψζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο ηζηνξίαο καο κέζσ ηνπ θνηλνχ δηθαίνπ(common 

law)
27

, ησλ γξαπηψλ λφκσλ, ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ηεο 

ζπληαγκαηηθήο πξαθηηθήο. Γεδνκέλνπ φηη δελ θσδηθνπνηήζεθε, έρεη 

αλαπηπρζεί ξεαιηζηηθά θαη παξακέλεη επαξθψο επέιηθην θαη ηθαλφ γηα 

πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή. Παξ’ φια απηά, πεξηιακβάλεη πνιιέο αξρέο νη νπνίεο 

είλαη εθαξκφζηκεο απφ ηα δηθαζηήξηα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηηο άιιεο 

λνκηθέο αξρέο. Σα δηθαζηήξηα έρνπλ ηελ επζχλε λα δηαηεξνχλ ηηο αμίεο θαη 

αξρέο ηνπ ζπληάγκαηφο καο θαη λα ηηο θαηαζηήζνπλ απνηειεζκαηηθέο. Έρνπλ 

επζχλε θαζνξηζκνχ ησλ λνκηθψλ νξίσλ ησλ εμνπζηψλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ 

θπβέξλεζε, γηα λα απνθαζίζνπλ εάλ νπνηαδήπνηε άζθεζε εμνπζίαο έρεη 

παξαβηάζεη απηά ηα φξηα. Σα δηθαζηήξηα δελ κπνξνχλ λα απνθχγνπλ απηή ηελ 

επζχλε απιψο θαη κφλνλ επεηδή ην ζέκα πνπ ηίζεηαη είλαη πνιηηηθφ ζε ηφλν ή 

πιαίζην.  

Οη λνκηθέο αξρέο ηνπ ζπληάγκαηνο δελ πεξηνξίδνληαη ζηνπο 

ζεζκνζεηεκέλνπο θαλφλεο, αιιά πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπληαγκαηηθέο αξρέο πνπ 

αλαπηχζζνληαη απφ ην θνηλφ δίθαην. Έρνπκε ήδε δχν παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

                                                           
27

 Δλ γέλεη γηα ηε «ζπιινγηζηηθή ηνπ θνηλνδηθαίνπ», βι. B. Bix, Φηινζνθία ηνπ δηθαίνπ, εθδ. 

Κξηηηθή, Αζήλα, 2007, ζει. 217-226. 
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αξρψλ, δειαδή φηη ε λνκνζεζία πεξί ηδηνθηεζίαο δελ ηξνπνπνηείηαη παξά κε 

λφκν ηνπ θνηλνβνπιίνπ, θαη φηη ε θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα παξαβηάζεη 

ηδησηηθνχο ρψξνπο ρσξίο λφκηκε εμνπζία. Πνιιά πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα 

ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ. Οη αξρέο απηέο δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ πξνζηαζία 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά πεξηιακβάλνπλ αξρέο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά δεκφζησλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ. Γηα παξάδεηγκα, 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο  πνπ πξέπεη λα απνλέκεηαη δεκφζηα 

(Scott v Scott [1913] AC 417), θαη ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ 

κεηαμχ ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη ησλ δηθαζηεξίσλ 

(Ex p FireUnionBrigades, ζει. 567-568). […] Οη ζπληαγκαηηθέο αξρέο δελ 

εθαξκφδνληαη κφλν ζηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην λφκν, αιιά 

επεθηείλνληαη θαη ζηηο πξνλνκηαθέο εμνπζίεο. Γηα παξάδεηγκα, 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρή φηη ε εθηειεζηηθή εμνπζία δελ κπνξεί λα αζθήζεη 

πξνλνκηαθέο εμνπζίεο, ψζηε λα ζηεξήζεη ηνπο αλζξψπνπο απφ ηελ πεξηνπζία 

ηνπο ρσξίο ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσο (απφθαζε Burmah Oil Co Ltd θαηά 

Λόξδαο Advocate[1965] AC 75).  

Γχν ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ καο δηθαίνπ αθνξνχλ ηελ 

παξνχζα πεξίπησζε. Ζ πξψηε είλαη ε αξρή ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο θπξηαξρίαο: 

νη λφκνη πνπ ζεζπίζηεθαλ ζην θνηλνβνχιην είλαη ε ππέξηαηε κνξθή δηθαίνπ 

ζην λνκηθφ καο ζχζηεκα, κε ηελ νπνία φινη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θπβέξλεζεο, πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ. ην παξειζφλ ε δηθαηνζχλε μαλά θαη 

μαλά, ζε κηα ζεηξά πεξηπηψζεσλ απφ ηνλ 17ν αηψλα, έρεη πξνζηαηεχζεη ηελ 

θνηλνβνπιεπηηθή θπξηαξρία απφ ηηο απεηιέο πνπ ζέηεη ζε απηήλ ε ρξήζε ησλ 

πξνλνκηνχρσλ εμνπζηψλ, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απέδεημε φηη νη πξνλνκηαθέο 

εμνπζίεο πεξηνξίδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο θπξηαξρίαο. ηελ 

ππόζεζε ηωλ δηαθεξύμεωλ ην δηθαζηήξην πξνζηαηεχεη ηελ θνηλνβνπιεπηηθή 

θπξηαξρία, δειψλνληαο φηη νη πξνλνκηαθέο εμνπζίεο δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αιιάμνπλ ην δίθαην ηεο γεο. Σξεηο αηψλεο αξγφηεξα, 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα v DeKeyser's Royal HotelLtd [1920] 

AC 508, ην δηθαζηήξην εκπφδηζε ηελ θπβέξλεζε απφ ηελ αλαδήηεζε έκκεζσλ 

κέζσλ γηα ηελ παξάθακςε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, παξαθάκπηνληαο έλαλ λφκν 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ πξνλνκίνπ. Πην πξφζθαηα, ζηελ ππφζεζε Έλωζε 

Ππξνζβεζηηθώλ ην δηθαζηήξην εκπφδηζε θαη πάιη ηελ θπβέξλεζε λα κελ 

θαηαζηήζεη έλαλ λφκν άθπξν κέζσ ηεο πξνζθπγήο ζην πξνλφκην [..]. Όπσο ν 

Λφξδνο Browne-Wilkinson παξαηήξεζε, ‘ην ζπληαγκαηηθό ηζηνξηθό απηήο ηεο 

ρώξαο είλαη ε ηζηνξία ηωλ πξνλνκηαθώλ εμνπζηώλ ηνπ Σηέκκαηνο, πνπ 
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ππόθεηληαη ζηηο ππεξηζρύνπζεο εμνπζίεο ηεο δεκνθξαηηθά εθιεγκέλεο 

αληηπξνζωπίαο ωο ην θπξίαξρν ζώκα’.  

Ωζηφζν, ε θπξηαξρία ηνπ θνηλνβνπιίνπ ζα ππνλνκεπζεί σο ε 

ζεκειηψδεο αξρή ηνπ πληάγκαηφο καο, αλ ε εθηειεζηηθή εμνπζία κπνξνχζε, 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ πξνλνκίνπ ηεο, λα εκπνδίζεη ην θνηλνβνχιην λα αζθήζεη 

ηε λνκνζεηηθή εμνπζία ηνπ φπσο επηζπκεί. Απηφ, σζηφζν, δελ ζεκαίλεη φηη 

δελ ππάξρεη λφκηκν φξην ζρεηηθά κε ηελ εμνπζία εθηίκεζεο ηνπ θνηλνβνπιίνπ. 

Μηα απεξηφξηζηε εμνπζία ζα ήηαλ επνκέλσο αζπκβίβαζηε κε ηε λνκηθή αξρή 

ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο θπξηαξρίαο»
28

 

Οπζηαζηηθά ε απφθαζε θξίλεη φηη ε επηινγή ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα αλαζηνιή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ρσξίο πεηζηηθή αηηηνινγία,  ζπλεπάγεηαη ηελ 

θαηάξγεζε ή ηελ παξεκπφδηζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ λα λνκνζεηεί θαη λα ειέγρεη ηελ 

θπβέξλεζε κε ζπλέπεηεο ηδηαίηεξα ζνβαξέο γηα ηελ ρψξα, φπσο ζα ήηαλ ε πξννπηηθή 

ηεο εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ ΔΔ ρσξίο ζπκθσλία πνπ λα έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ.   

Ζ απφθαζε θαηέιεμε φηη ε επηινγή ηνπ Πξσζππνπξγνχ ήηαλ παξάλνκε 

θαη ην θνηλνβνχιην έπξεπε λα μαλαζπλεδξηάζεη, δηφηη ππήξρε ν θίλδπλνο, ιφγσ 

ησλ αζθπθηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα κηα ρσξίο ζπκθσλία απνρψξεζε απφ ηελ ΔΔ 

κεηά ηηο 31-10-2019 θαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ θνηλνβνπιίνπ. 

 

VI. Σσμπεράζμαηα 

Ζ εχθνιε ξεηνξηθή ησλ βξεηαληθψλ θπβεξλήζεσλ θαηά ησλ Βξπμειιψλ 

δηάβξσζε ηε ζρέζε ησλ πνιηηψλ ηεο κε ηελ ΔΔ, θαζψο νη θπβεξλήζεηο έδεηρλαλ ηα 

φξγαλα ηεο ΔΔ σο ππεχζπλα γηα αληηδεκνθηιείο απνθάζεηο θαη απέθξππηαλ φηη 

ζηα φξγαλα απηά κεηείραλ θαη εθπξφζσπνη ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο. Ζ 

θπξίαξρε αίζζεζε ησλ πνιηηψλ φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη εξήκελ ηεο 

θπβέξλεζή ηνπο απνδπλάκσζε ηελ πίζηε ζηνπο ίδηνπο ηνπο δεκνθξαηηθνχο 

ζεζκνχο, ελψ ην θιίκα πνπ δηακνξθψζεθε νδεγνχζε ζηελ ζθέςε φηη ε αλάθηεζε 

                                                           
28

 Δίλαη θαλεξφ απφ ην απφζπαζκα πνπ πξνεγήζεθε φηη ε απφθαζε απηή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

εθείλσλ ησλ απνθάζεσλ, κε ηηο νπνίεο ηα αλψηαηα θαη ζπλεζέζηεξα ηα ζπληαγκαηηθά δηθαζηήξηα 

επεκβαίλνπλ άκεζα ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο δσήο. Σν πνιχ ελδηαθέξνλ απηφ δήηεκα 

πξαγκαηεχεηαη ν ζπιινγηθφο ηφκνο Judicial Power-How Constitutional Courts Affect Political 

Transformations (επηκ. Christine Landfried), Cambridge University Press, 2019.  
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ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ζα μαλαδψζεη ηελ ρακέλε αίγιε ηεο Βξεηαλίαο θαη ζηνπο 

πνιίηεο λέεο επθαηξίεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ. Ο ζεζκφο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηέιεζε ην βαζηθφ ζεζκηθφ φρεκα γηα λα εθθξαζηεί 

απηή ε ιατθηζηηθή ξνπή θαη έδεημε θαη ηηο αδπλακίεο ησλ θπβεξλήζεσλ λα αξζνχλ 

ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ, εθφζνλ κεηαζέηνπλ ηηο επζχλεο ησλ απνθάζεσλ ζε 

έλαλ αλελεκέξσην ιαφ πνπ είλαη εθηεζεηκέλνο ζηελ κηληηαθή δεκαγσγία. 

ε πνιηηηθφ επίπεδν κεηά ηελ λίθε ηνπ Σδφλζνλ ζηηο εθινγέο ηεο 

12/12/2019 θαη ηελ αθιφλεηε πεπνίζεζή  γηα κηα πνξεία πξνο ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ Brexit, είλαη ζαθέο φηη ε Βξεηαλία εηζέξρεηαη ζε κηα ηειηθή δηαπξαγκάηεπζε 

γηα ηελ εκπνξηθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ έρνληαο απέλαληί ηεο έλα ηζρπξφηεξν 

νηθνλνκηθά εηαίξν ν νπνίνο -θαη ππφ αζθπθηηθέο ρξνληθά πξνζεζκίεο- έρεη ηελ 

δχλακε λα επηβάιιεη ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο. 

Γηα ηελ ΔΔ ε επηηπρία ηνπ Μ.Σδφλζνλ ζα ζεκάλεη αλαδσπχξσζε ησλ 

θπγφθεληξσλ ηάζεσλ θαη ελδερνκέλσο ζα απεηιήζεη ηελ ζπλνρή ηεο, ζελάξην πνπ 

ζπγθεληξψλεη κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο
29

.  

ην λνκηθφ επίπεδν ε θξίζηκε παξέκβαζε ηεο δηθαηνζχλεο φπσο 

εθθξάζηεθε κε ηηο δχν παξαπάλσ απνθάζεηο, δελ ππνθαζηζηά ηελ θξίζε ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ κε απηή ηεο δηθαηνζχλεο, αιιά απνβιέπεη ζην λα απνθαηαζηήζεη 

ηελ ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ θνηλνβνπιίνπ θαη θπβέξλεζεο. 

Γεληθφηεξα κε αθνξκή ηεο δηθαζηηθή δηάζηαζε ηεο ππφζεζεο ηνπ Brexit 

ηίζεηαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ ζεσξία
30

ην δήηεκα ηεο απφθηεζεο απφ ηελ 

Βξεηαλία ελφο θσδηθνπνηεκέλνπ θαη εληαίνπ πληάγκαηνο πνπ λα πξνζηαηεχεη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, φπσο ηα πληάγκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Ζπεηξσηηθήο 

Δπξψπεο, ξφιν ηνλ νπνίν επηηεινχζαλ νη πλζήθεο ηεο ΔΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ θαη ηεο Δπξσπατθή χκβαζε. Σν Brexit 

μαλαέζεζε κε επηηαθηηθφ ηξφπν ην ζρεηηθφ αίηεκα, θαζψο απνηειεί κηα ηζρπξή 

ηνκή ζηελ ζπλέρεηα ηεο βξεηαληθήο λνκηθήο παξάδνζεο, ε νπνία δχζθνια ζα 

απνθηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είρε ε ρψξα πξηλ εληαρζεί ζηελ ΔΔ. 
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Απνηειεί ζίγνπξα ηελ ζπληαγκαηηθή ζηηγκή ηεο Βξεηαλίαο θάηη ην νπνίν 

πξέπεη λα απνδερζεί ε πνιηηηθήο ηεο εγεζία πξνο φθεινο ησλ βξεηαλψλ θαη φισλ 

ησλ Δπξσπαίσλ γεληθφηεξα.  

      Παλαγηψηε Μαληδνχθα 

      Καζεγεηή Ννκηθήο ΑΠΘ 


