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িbিটশ  pধানমntী  বিরস  জনসেনর  সংসদ  sিগেতর  িসdাnেক  aৈবধ  েঘাষণা  কেরেছন  েদশিটর  সেবর্াc
আদালত। ‘ঐিতহািসক’ eক রােয় ম লবার সুিpমেকাটর্  বেলেছন, যুিkস ত কারণ ছাড়াi রানীেক সংসদ
sিগেতর পরামশর্ েদয়া িছল aৈবধ।
রােয়র  পর  েদশিটর  সংসেদর  িনmকেkর  িsকার  যত  dত  সmব  aিধেবশন  চালরু  েঘাষণা  িদেয়েছন।
aপরিদেক pধানমntীর aিফস বলেছ, তারা রায় পযর্েবkণ কের পরবতর্ী িসdাn েনেব।
িবিবিস বলেছ, চলিত মােসর েত pধানমntী বিরস জনসন পাঁচ সpােহর জনয্ সংসদ aিধেবশন sিগত
কেরন। িতিন বেলিছেলন, তার সরকােরর নতুন নীিত সংসেদ রানীর ভাষেণর মাধয্েম তুেল ধরার জনয্ ei
সময়  দরকার।  িকn  সেবর্াc  আদালত  বেলেছন,  31  aেkাবর  েbিkেটর  (iuেরাপীয়  iuিনয়ন  েথেক
েবিরেয় যাoয়া) সময়সীমার আেগ সংসদেক তার দািয়t পালন েথেক িবরত রাখা িছল ভুল পদেkপ।
সুিpমেকােটর্ র েpিসেডn েলিড েহল রায় েঘাষণা কের বেলন, ‘িbেটেনর গণতেntর েমৗিলক িবষয় েলার
oপর pধানমntীর ei পদেkেপর pভাব িছল চরম।’ িতিন বেলন, ‘িbেটেনর রানীেক সংসদ sিগত রাখার
পরামশর্  েদয়া  িছল  aৈবধ।  কারণ,  েকােনা  যুিkস ত  কারণ  ছাড়াi  eর  মাধয্েম  সংসদেক  তার
সাংিবধািনক দািয়t পালেনর kমতায় বাধা েদয়া হেয়েছ।’
আদালেতর যুিk, সংসদ sিগেতর িসdােnর আেগ সংসদ সদসয্েদর মতামত েনয়া হয়িন। েলিড েহল বেলন,
‘িবচারপিতেদর সবর্সmত িসdাn হল- সংসদ sিগেতর ei িসdাn বািতল eবং eর েকােনা কাযর্কািরতা

  যুগাnর েডs
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েনi। পরবতর্ীেত কী হেব েস িসdােnর ভার হাuস aব কমn eবং হাuস aব লডর্ েসর িsকারেদর।’
আদালেতর রায়েক sাগত জািনেয় হাuস aব কমেnর িsকার জন বারকাu বেলেছন, আর েকােনা েদির
না কের পালর্ােমn বসেব। জ ির িভিtেত দল েলার েনতােদর সে  আেলাচনা করেবন িতিন।
eর আেগ pধানমntীর সংসদ sিগেতর িসdাnেক চয্ােল  কের iংলয্ােnর হাiেকােটর্  eক িপিটশন কেরন
বয্বসায়ী িজনা িমলার। হাiেকাটর্  সংসদ sিগতেক পুেরাপুির রাজৈনিতক িবষয় eবং e িবষেয় আদালেতর
িকছু করার েনi বেল রােয় জািনেয় েদন।
oi রােয়র িব েd সুিpমেকােটর্  আিপল কেরন িমলার। aনয্িদেক আেরক িপিটশেন sটলয্ােnর েকাটর্  aব
েসশন সংসদ  sিগতেক  েবআiিন  বেল রায়  েদয়। ei রােয়র িব েd আিপল কের িbিটশ  সরকার। দiু
আিপেলর িবষেয় িতন িদন নািনর পর রায় িদেলন সুিpমেকাটর্ ।
িbিটশ মntীরা বেলেছন, সংসদ sিগত করার িসdাn িনেয় রায় েদয়া আদালেতর িবষয় নয়। সরকােরর
পk েথেক আদালেত জমা েদয়া নিথেত বলা হয়, আদালত যিদ সরকােরর িব েd রায় েদন তাহেল তারা
আবারo সংসদ sিগত করেত পােরন।
e েkেt আiনগতভােব িভn eকিট uপায় aবলmন করা হেব। িbিটশ pধানমntী বিরস জনসন বতর্ মােন
জািতসংেঘর  সাধারণ aিধেবশেন  েযাগ িদেত  যুkরাে র  িনuiয়কর্  রেয়েছন।  রােয়র pিতিkয়ায় িতিন
বেলন, িবচার িবভাগ o আiেনর pিত তার পূণর্ dা রেয়েছ। তেব রােয়র িসdােnর সে  িতিন eকমত
নন। িকছু িকছু সংসদ সদসয্ বিরেসর পদতয্াগ েচেয়েছন।
যুkরােজয্র সেবর্াc আদালেতর 11 িবচারপিতর সবর্সmত ei রায়েক ‘ঐিতহািসক’ বলেছ আnজর্ ািতক
গণমাধয্ম েলা। 2009 সােল িbিটশ সংসেদর ucকk হাuস aব লডর্ েসর eক িবেশষ আiেন সুিpমেকাটর্
িবভাগেক আলাদা  করা  হয়। িবে র  aনয্ানয্  েদেশর  আদালেতর  মেতা  ei  আদালত  সংসেদ  পাস  হoয়া
েকােনা  আiন  বািতল  করেত  পােরন  না।  ei  pথম  সুিpমেকাটর্  সংসদীয়  েকােনা  িসdােnর  িবষেয়  রায়
িদেলন।
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