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Συνταγματικό Δίκαιο 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
 
 
Ερώτηση 1.  
 
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές). 
 
Σε ποιες περιπτώσεις περιορίζεται το δικαίωμα στη ζωή και σε ποιες το δικαίωμα 
απαγόρευσης βασανιστηρίων; 
 
 
Ερώτηση 2.  
 
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις; Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές: 
Συμφωνώ/Διαφωνώ. 
(5 ορθές απαντήσεις 25 μονάδες, 4 ορθές απαντήσεις 19 μονάδες, 3 ορθές απαντήσεις 
13 μονάδες, 2 ορθές απαντήσεις 7 μονάδες, 1 ορθή απάντηση 1 μονάδα). 
 
Α) Ο συλληφθείς πρέπει να προσαχθεί στο δικαστήριο εντός 48 ωρών από τη σύλληψή 
του.  
 
Β) Άρση βουλευτικής ασυλίας μπορεί να γίνει μετά από απόφαση της Βουλής και 
συμφωνία του Ανώτατου Δικαστηρίου.  
 
Γ) Το κατάλοιπο της εκτελεστικής εξουσίας ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο.  
 
Δ) Μέχρι τα 17 έτη η απόφαση για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του προσώπου 
λαμβάνεται από τα πρόσωπα που ασκούν τη νόμιμη επιμέλειά του.  
 
Ε) Τίτλος ευγενείας μπορεί να απονεμηθεί στη Δημοκρατία μόνο σε πρόσωπα που 
φέρουν τίτλους ευγενείας και στο εξωτερικό.  
 
 
Ερώτηση 3.  
 
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές).  
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποίησε το Σύνταγμα ώστε να συσταθεί ένα νέο 
δευτεροβάθμιο εφετείο δυνάμει του δικαίου της ανάγκης. Μετά τη σύσταση του νέου 
δευτεροβάθμιου εφετείου, διάδικος εγείρει ενώπιόν του τον ισχυρισμό ότι το δίκαιο της 
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ανάγκης δεν καθιστούσε αναγκαία τη δημιουργία του και περαιτέρω ότι το δικαστήριο 
αυτό δεν έχει δικαιοδοσία να εξετάσει την συνταγματικότητα του νόμου που το 
δημιούργησε. Συμφωνείτε; 
 
 
Ερώτηση 4. 
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές). 
 
Βουλευτής υποβάλλει πρόταση νόμου με την οποία προτείνει την υποχρεωτική 
αποστολή προς τους πολίτες των αποφάσεων της διοίκησης που τους αφορούν. H 
Βουλή των Αντιπροσώπων αποδέχεται την πρόταση και τη ψηφίζει σε νόμο. Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναπέμπει το νόμο ως αντισυνταγματικό, ισχυριζόμενος ότι 
αυξάνει τα δημόσια έξοδα. Σχολιάστε τη συνταγματικότητα του εν λόγω νόμου. 
 
 
Ερώτηση 5. 
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές). 
 
Ποιες είναι οι αρχές, που εφαρμόζουν τα Κυπριακά Δικαστήρια, προκειμένου να κρίνουν 
κατά πόσο ένας νόμος είναι αντισυνταγματικός; Πόσα είδη ελέγχου της 
συνταγματικότητας των νόμων έχουμε στη Κύπρο; 
 
 
Ερώτηση 6. 
 
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις; Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές: 
Συμφωνώ/Διαφωνώ. 
(5 ορθές απαντήσεις 25 μονάδες, 4 ορθές απαντήσεις 19 μονάδες, 3 ορθές απαντήσεις 
13 μονάδες, 2 ορθές απαντήσεις 7 μονάδες, 1 ορθή απάντηση 1 μονάδα). 
 
Α) Οι αποφάσεις του Γενικού Εισαγγελέα για αναστολή ποινικής δίωξης δεν υπόκεινται 
σε δικαστικό έλεγχο.  
 
Β) Νόμος με τον οποίο καταργείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και 
δημιουργείται στη θέση του «Υπουργείο Πάφου και Αγίας Νάπας» είναι 
αντισυνταγματικός.  
 
Γ) Η παύση του Γενικού Εισαγγελέα μπορεί να αποφασιστεί μόνο από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Δημοκρατίας.  
 
Δ) Μαρτυρία που έχει ληφθεί αντίθετα προς το Σύνταγμα μπορεί να γίνει αποδεκτή 
ενώπιον του Δικαστηρίου νοουμένου ότι ο σκοπός για τον οποίο αξιοποιείται είναι 
δημοσίου συμφέροντος και η χρήση της απολύτως αναγκαία.  
 
Ε) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δικαίωμα ψήφου στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά 
οι Υφυπουργοί όχι.  


