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Θέμα (Μοναδικό): 

Σπγθξίλαηε ην ζπληαγκαηηθό έζηκν θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πνιηηεύκαηνο. Αλαθέξαηε 

θαη ειιεληθά παξαδείγκαηα. 

 

Απάνηηζη: 

Τν ζπληαγκαηηθό έζηκν είλαη άγξαθνο θαλόλαο, πνπ, ηζηνξηθά, πξνεγήζεθε ηνπ 

γξαπηνύ θαλόλα δηθαίνπ, θαη πνπ παξάγεηαη από ην θνηλσληθό ζώκα κε ηελ ηήξεζε 

ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη επί καθξό ρξνληθό δηάζηεκα κε πεπνίζεζε 

δηθαίνπ. 

Σε ρώξεο όπνπ ε λνκνζεηηθή παξαγσγή θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ δεηεκάησλ πνπ 

απαζρνινύλ κηα νξγαλσκέλε ζε θξάηνο θνηλσλία, ε ζέζε πνπ θαηαιείπεηαη ζηνπο 

εζηκηθνύο θαλόλεο  είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε. Αληηζέησο, ζηηο ρώξεο ηνπ common law, 

ην έζηκν θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε, ζην δε Ηλσκέλν Βαζίιεην ην ζπληαγκαηηθό έζηκν 

απνηέιεζε θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ θύξηα πεγή ησλ θαλόλσλ ηνπ 

ζπληαγκαηηθνύ δηθαίνπ. 

Παξάιιεια πξνο ηνπο εζηκηθνύο ζπληαγκαηηθνύο θαλόλεο πθίζηαληαη, σο κόξθσκα 

ηεο πξαθηηθήο ησλ ζεζκώλ, νη ζπλζήθεο ηνπ πνιηηεύκαηνο, πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην 

αγγιηθό πνιίηεπκα, από ηηο νπνίεο ην έζηκν δηαθέξεη θαηά ην όηη απνηειεί θαλόλα 

δηθαίνπ κε ππνρξεσηηθή ηζρύ, ελώ απηέο απνηεινύλ, θαηά κελ ηνλ Dicey, έλα «ζώκα 

θαλόλσλ ζπληαγκαηηθήο θαη πνιηηηθήο εζηθήο», θαη’ άιιε δε, πην ζύγρξνλε 

δηαηύπσζε, «θαλόλεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο πνπ ζεσξνύληαη δεζκεπηηθνί από εθείλνπο 

ζηνπο νπνίνπο εθαξκόδνληαη, αιιά πνπ δελ απνηεινύλ θαλόλεο δηθαίνπ θαζώο δελ 

θπξώλνληαη κε εθαξκνγή ηνπο από ηα δηθαζηήξηα ή ην Κνηλνβνύιην». 

Δηδηθόηεξα, ε δηαθνξά ηνπο από ην ζπληαγκαηηθό έζηκν έγθεηηαη ζην όηη, αλ θαη 

απαηηείηαη επαλάιεςή ηνπο, δελ απαηηείηαη καθξόρξνλε πξαθηηθή γηα λα ζεσξεζνύλ 

ππαξθηέο – αξθεί, θάπνηε, θαη έλα «πξνεγνύκελν» - θαη όηη δελ κπνξεί λα γίλεη 
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επίθιεζή ηνπο ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ σο θαλόλσλ δηθαίνπ. Όκσο, δηαζέηνπλ 

δεζκεπηηθόηεηα γηα ηνπο παξάγνληεο ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο πνπ ηηο εθαξκόδνπλ 

ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο, ελώ ηδηάδνλ ζηνηρείν ηνπο ζηε βξεηαληθή πνιηηεηαθή 

πξαθηηθή είλαη ην όηη ηεξνύληαη αθόκε θαη αληηηηζέκελεο ζε θαλόλεο δηθαίνπ. Γεγνλόο 

επεμεγήζηκν, εθόζνλ, θαηά κεγάιν κέξνο, ε ιεηηνπξγία ηνπ βξεηαληθνύ πνιηηεύκαηνο 

δηέπεηαη από ζπλζήθεο ηνπ πνιηηεύκαηνο, όπσο ε θύξσζε ησλ ζρεδίσλ λόκσλ ηελ 

νπνία ν Άγγινο κνλάξρεο νπδέπνηε έρεη αξλεζεί από ην 1707 ή ε ζύγθιεζε ελαπζίσο 

ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ή ε ζπιινγηθή πνιηηηθή επζύλε ησλ ππνπξγώλ. 

Τν θαηλόκελν ηεο κε ηήξεζεο ησλ ζπλζεθώλ ηνπ πνιηηεύκαηνο ζηελ αγγιηθή 

πνιηηεηαθή πξαθηηθή είλαη ζπάλην, αιιά όρη άγλσζην θαη, όηαλ ιακβάλεη ρώξα, 

απνδεηθλύεηαη θαηά θαλόλα βιαπηηθό γηα ηε ζηαδηνδξνκία ησλ πνιηηηθώλ πνπ 

δηαθηλδπλεύνπλ αλάινγε ζπκπεξηθνξά. 

Μόξθσκα ηεο βξεηαληθήο πνιηηεηαθήο πξαθηηθήο, νη ζπλζήθεο ηνπ πνιηηεύκαηνο 

απαληώληαη θαη ζε άιιεο έλλνκεο ηάμεηο θαη εμαθνινπζνύλ λα πξνζειθύνπλ δηεζλώο 

ην ελδηαθέξνλ ηεο ζπληαγκαηηθήο ζεσξίαο, αιιά θαη ηεο λνκνινγίαο, ηδίσο κεηά ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπγθεληξσηηθνύ ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ησλ 

λόκσλ ζε δηάθνξεο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο, αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ δηάρπηνπ 

ειέγρνπ, όπσο ζηελ θαλαδηθή, ηεο νπνίαο ην αλώηαην δηθαζηήξην γλσκνδόηεζε, 

ζρεηηθά πξόζθαηα, θαηαθαηηθά ζε εξώηεκα ηξηώλ πνιηηεηώλ σο πξνο ηελ ύπαξμε 

ζπλζήθεο ηνπ πνιηηεύκαηνο. 

Σηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, όπνπ ν ζπληαγκαηηθόο ράξηεο είλαη ηππηθόο, γξαπηόο, 

απζηεξόο θαη ιεπηνκεξήο ζηε δηαξξύζκηζε ησλ πνιηηεηαθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη όπνπ 

απνπζηάδεη ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο πνιηηεηαθήο πξαθηηθήο από ηα δηθαζηήξηα, 

ειάρηζηα πεξηζώξηα θαηαιείπνληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαγλώξηζε, 

αληηζηνίρσο, ζπλζεθώλ ηνπ πνιηηεύκαηνο. Φσξίο λα απνθιείεηαη λα ραξαθηεξηζζνύλ 

σο ζπλζήθεο ηνπ πνιηηεύκαηνο, ελέξγεηεο, όπσο ε ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο Κπβέξλεζεο από ηνλ Πξσζππνπξγό ή από ηνπο 

αξρεγνύο ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ γηα ηηο απόςεηο ηνπο ζε δηάθνξα δεηήκαηα 

εζληθήο πνιηηηθήο ή, αθόκε, ε ελεκέξσζε ησλ αξρεγώλ ησλ θνκκάησλ από ηνλ 

Πξσζππνπξγό ή Υπνπξγνύο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ αζθνύκελε θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή. Σε θάζε πεξίπησζε, νη κε δεζκεπηηθέο απηέο πξαθηηθέο θαη άιιεο αλάινγεο 

ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, όπνην όλνκα θαη αλ ηνπο δνζεί, δελ απνηεινύλ πεγή ηνπ 

Σπληάγκαηνο, αιιά ζπλήζεηεο πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηεύκαηνο θαη ηε 

δηεπθνιύλνπλ. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 




