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Βαζικόρ πόλορ

 ύλδεζε ηεο θνηλσλίαο κε ηνπο 

ζεζκνύο ηεο εμνπζίαο, ιατθή 

θπξηαξρία, αληηπξνζώπεπζε

 Quod omnes tangit, ab omnibus 

comprobetur (όηη αθνξά όινπο  

πξέπεη λα έρεη θαη ηελ έγθξηζε όισλ)



Γομή

Α) Μέγεζνο: ν αξηζκόο ησλ κειώλ δελ είλαη 
πάληα αληηπξνζσπεπηηθόο ηε 
πξαγκαηηθήο ηζρύνο ηνπο. 

ρέζε κεηαμύ ζπλνρήο/ 
απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη αξηζκνύ

Διάρηζηεο θάησ βνπιέο έρνπλ πάλσ από 
500-600 κέιε. 



Απιθμόρ νομοθεηικών ζυμάηυν

 Unicameral

– Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία έρεη έλα 

κόλν ζώκα (από ηα 151 από 178)

– Αλ ε άλσ βνπιή δηαθσλεί ηόηε θάλεη 

θαθό, αλ πάιη ζπκθσλεί ηόηε είλαη 

πεξηηηή.  

– Μεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη 

ινγνδνζία



Απιθμόρ νομοθεηικών ζυμάηυν

 Βicameral

– Φηιειεύζεξε παξάδνζε ακνηβαίσλ 

ειέγρσλ 

– Ζ Άλσ βνπιή απνηειεί κέζσ ειέγρνπ 

θαη εμηζνξξόπεζεο απέλαληη ζε 

πιεηνςεθίεο

– Δθπξνζσπεί ηα πάγηα αληί γηα ηα 

εθήκεξα αηζζήκαηα ηνπ έζλνπο (εζηι)



Σσέζειρ μεηαξύ ηυν δύο νομοθεηικών 

ζυμάηυν

 πλήζσο ε θάησ βνπιή είλαη θπξίαξρε –

παξέρεη ςήθν εκπηζηνζύλεο ζηελ 

θπβέξλεζε

 Με εηδηθέο πιεηνςεθίεο έρεη πνιιέο θνξέο 

ην δηθαίσκα λα παξαθάκπηεη ηελ 

αξλεζηθπξία ηεο άλσ βνπιήο

 Π.ρ. Ηηαιία (από ηα ιίγα κε νκνζπνλδηαθά 

ζπζηήκαηα όπνπ ε άλσ βνπιή έρεη 

απμεκέλεο αξκνδηόηεηεο). 



Δξαίπεζη…

 ηα πξνεδξηθά ζπζηήκαηα ν 

πξόεδξνο δελ εμαξηάηαη από 

εκπηζηνζύλε ηεο θάησ βνπιήο. 

 Καηά θαλόλα ν ξόινο ηεο άλσ 

βνπιήο εκθαλίδεηαη πην 

αλαβαζκηζκέλνο.



Τπόπορ εκλογήρ μελών Άνυ Βοςλήρ

 Απεπζείαο εθινγή  (27/66 άλσ 

βνπιέο) – κε κεγαιύηεξεο θαηά 

θαλόλα ζεηείεο (6 έηε).

Έκκεζε εθινγή από ηνπηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο (21/66)

 Με δηνξηζκό από ηελ θπβέξλεζε 

(16/66)



Γιαβοςλεςηικέρ ζςνελεύζειρ (talking assemblies/ 

ζςνελεύζειρ επγαζίαρ (working assemblies)

Δπηηξνπηθόο Κνηλνβνπιεπηηζκόο

 Ννκνπαξαζθεπαζηηθέο
– Γηαθνκκαηηθέο θαη κόληκεο

 Γηαβνύιεπζεο θαη δηακεζνιάβεζεο
– Μηθηέο πνπ αλαιακβάλνπλ λα ζπκβηβάζνπλ ηηο 

δηαθνξέο ησλ δύν ζσκάησλ

 Δηδηθέο κε αλαβαζκηζκέλεο εμνπζίεο 
ειέγρνπ ηεο θπβέξλεζεο – εμεηαζηηθέο
– Γηαξθείο (θαηά ππνπξγείν ή ηνκέα δξάζεο)

– Ad hoc



Η ιζσύρ ηοςρ εξαπηάηαι από ηπειρ 

παπάγονηερ

 Δμεηδίθεπζε

 Οηθεηόηεηα πνπ ελλνεί ηε ζπλαίλεζε 

θαη ηε ζπλεξγαζία

 Οξγαλσηηθέο δπλαηόηεηεο 



Λειηοςπγίερ

 Αληηπξνζώπεπζε

 Γηαβνύιεπζε 

 Ννκνζεζία

Έγθξηζε δαπαλώλ

 ρεκαηηζκόο θπβέξλεζεο

 Έιεγρνο



Πρώηη ανάγνφζη

Γιάλογορ 

τηθοθοπία

Δπιηποπή

Αναλσηικός έλεγτος

Ψηθοθορία

Δεύηερη ανάγνφζη

Γιάλογορ 

Ψηθοθοπία

Δεύηερο νομοθεηικό ζώμα

Επανάληυη ηης διαδικαζίας

Αποζηολή ζηην κάηυ

Βοςλή

Αποδέσεηαι ή αποππίπηει 

Μικηή Δπιηποπή

Σςμβιβαζμού ηυν δύο εκδοσών



Δπίλςζη διαθοπών

 Δπ’ αόξηζηνλ παιηλδξόκεζε (Ηηαιία)

 Ζ θάησ βνπιή έρεη ηνλ πξώην ιόγν ζην αλ 
ζα δερζεί ή ζα απνξξίςεη ηηο αιιαγέο πνπ 
πξνηείλεη ε άλσ βνπιή (π.ρ. Βξεηαλία)

 Δπηηξνπέο δηακεζνιάβεζεο (Γαιιία, 
Γεξκαλία, ΖΠΑ, Διβεηία)

 Ψεθνθνξία ζε θνηλή ζπλεδξίαζε 
(ε θάησ βνπιή πνπ είλαη πνιππιεζέζηεξε 
έρεη ηνλ πξώην ιόγν (Απζηξαιία, 
Βξαδηιία, Ηλδία, Ννξβεγία) 



Έγκπιζη δαπανών

 Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνηάζεσλ 

(Γαιιία, Γαλία)

 Μόλν έγθξηζε (Βξεηαλία, Ηζπαλία, Ν. 

Εειαλδία)

 ΖΠΑ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο θάζε 

δαπάλεο



Έλεγσορ

Σξία βαζηθά κέζα

- εξσηήζεηο (Βξεηαλία – ώξα ηνπ 
πξσζππνπξγνύ) θαη επεξσηήζεηο  
(αθνινπζεί δηάινγνο θαη ςεθνθνξία)

- έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο θαη 
εμεηαζηηθέο επηηξνπέο

- πξόηαζε δπζπηζηίαο



Βπεηανία

Βνπιή ησλ θνηλνηήησλ κε 659 κέιε

Βνπιή Λόξδσλ

Ρόινο

Ννκνζεηεί γηα θάζε πξόηαζε 
λόκνπ

Διέγρεη

Αζθεί αξκνδηόηεηεο αλώηαηνπ 
δηθαζηεξίνπ



Βοςλή ηυν Λόπδυν - Ιζηοπία

14νο αηώλαο

- Ξερσξηζηή ζπλέιεπζε. Απαξηίδεηαη 
από θιεξηθνύο (Lords spiritual) θαη 
κέιε πνπ επηιέγνληαη από ηνλ 
κνλάξρε

1876 – αξκνδηόηεηεο αλώηαηνπ 
δηθαζηεξίνπ



Βοςλή ηυν Λόπδυν - Ιζηοπία

1958 – πξώηε ζπκκεηνρή γπλαηθώλ

1999 – θαηαξγνύληαη ηα κέιε κε 
θιεξνλνκηθό δηθαίσκα εθηόο από 92.

2005 – Καηαξγνύληαη νη δηθαζηηθέο 
αξκνδηόηεηεο κε ηε δεκηνπξγία ελόο 
αλώηαηνπ δηθαζηεξίνπ από ηνλ 
Οθησβξίνπ ηνπ 2009



Μέλη

Ηζόβηα – 615 από ηνπο 730

- Δπηιέγνληαη από ηνλ βαζηιηά κεηά όκσο από 

πξόηαζε ηνπ πξσζππνπξγνύ. Ο ηίηινο ηνπο 

δελ κεηαθέξεηαη ζε θιεξνλόκνπο κεηά ην 

ζάλαηό ηνπο

Law Lords – 12

- ηζόβηα κέιε. Αζθνύλ ηα θαζήθνληα ηνπο 

κέρξη ηελ ειηθία ησλ 70 ρξόλσλ

Κιεξηθνί - 26



Μέλη

Κάηνρνη θιεξνλνκηθνύ δηθαηώκαηνο –

- θαηαξγνύληαη από ην 1999 εθηόο από 92 

- απηνί απνηεινύληαη από 15 πνπ έρνπλ 

εθιεγεί από ην ζώκα

- 75 πνπ έρνπλ εθιεγεί από ηα θόκκαηά 

ηνπο

- 2 πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα από ηνλ 

κνλάξρε



Δπιλογή

 Γελ ππάξρεη αλώηαην όξην 

 Από ην 2001 ε επηινγή ηνπο γίλεηε 

από κηα αλεμάξηεηε επηηξνπή. 

– Πξνηείλεη ζηελ βαζίιηζζα 


