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Συνταγματικό Δίκαιο 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
 

Οι απαντήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπή στο 
Σύνταγμα/νομολογία 

 
 
Ερώτηση 1  
 
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές) 
 
Ο περί του Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 προβλέπει ότι το 
Υπουργικό Συμβούλιο υποχρεούται να διαβουλευτεί ή/και να λάβει τις απόψεις της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών προτού ασκήσει την αρμοδιότητά του για 
διορισμό Επιτρόπου Διοικήσεως. Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είναι όμως 
υποχρεωμένο να υιοθετήσει τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών και μπορεί να προβεί 
στον διορισμό οποιουδήποτε προσώπου επιθυμεί ως Επιτρόπου. Σχολιάστε τη 
συνταγματικότητα του νόμου.   
 
 
Ερώτηση 2  
 
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές) 
 
Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 υποβλήθηκε από 
την Κυβέρνηση με σκοπό την ίση μεταχείριση της γυναίκας με τον άνδρα στο δικαίωμα 
χηρείας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων απάλειψε από το Νόμο, τη διάταξη σύμφωνα με 
την οποία η ισχύς του αφορούσε σε θανάτους που συνέβησαν μετά την 1.1.2021, με 
αποτέλεσμα να διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων σε όλους τους 
χήρους ανεξάρτητα από την ημερομηνία θανάτου των συζύγων τους. Σχολιάστε τη 
συνταγματικότητα του νόμου.  
 
 
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 την σύσταση του νέου 
δευτεροβάθμιου εφετείου, διάδικος εγείρει ενώπιόν του τον ισχυρισμό ότι το δίκαιο της 
ανάγκης δεν καθιστούσε αναγκαία τη δημιουργία του και περαιτέρω ότι το δικαστήριο 
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αυτό δεν έχει δικαιοδοσία να εξετάσει την συνταγματικότητα του νόμου που το 
δημιούργησε. Συμφωνείτε; 
 
 
Ερώτηση 4 
 
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις; Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές: 
Συμφωνώ/Διαφωνώ 
(7 ορθές απαντήσεις 25 μονάδες, 6 ορθές απαντήσεις 21 μονάδες, 5 ορθές απαντήσεις 
15 μονάδες, 4 ορθές απαντήσεις 10 μονάδες, 3 ορθές απαντήσεις 6 μονάδες, 2 ορθές 
απαντήσεις 3 μονάδες, 1 ορθή απάντηση 1 μονάδα) 
 
Α) Άρση βουλευτικής ασυλίας μπορεί να γίνει μετά από απόφαση της Βουλής και 
συμφωνία του Ανώτατου Δικαστηρίου.  
 
Β) Το κατάλοιπο της εκτελεστικής εξουσίας ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο.  
 
Γ) Νόμος με τον οποίο καταργείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και 
δημιουργείται στη θέση του «Υπουργείο Πάφου και Αγίας Νάπας» είναι 
αντισυνταγματικός.  
 
Δ) Φορολογία που επιβάλλει εισαγωγικούς δασμούς δύναται να επιβληθεί αναδρομικά 
από την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου.  
 
Ε) Η παύση του Γενικού Εισαγγελέα μπορεί να αποφασιστεί μόνο από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Δημοκρατίας.  
 
Στ) Κατάσχεση εφημερίδων μπορεί να γίνει και χωρίς απόφαση δικαστηρίου με άδεια 
του Γενικού Εισαγγελέα, αρκεί να επικυρωθεί από δικαστήριο εντός 72 ωρών.  
 
Ζ) Η επίταξη ακίνητης ιδιοκτησίας μπορεί να έχει ισχύ μέχρι δύο χρόνια, ενώ 
απαλλοτρίωση μέχρι τρία.  
 
 
Ερώτηση 5  
 
(η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές) 
 
Η Βουλή ψήφισε νομοθεσία δυνάμει της οποίας υποβάλλεται σε περιορισμό η άσκηση 
του δικαιώματος απεργίας και του δικαιώματος ίδρυσης συντεχνιών από πρόσωπα που 
ανήκουν στην αστυνομία, στις ένοπλες δυνάμεις, και στον ιατρικό σύλλογο. Περαιτέρω, 
προέβλεψε πως όλοι οι τραπεζικοί υπάλληλοι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλη της 
συντεχνίας ΕΤΥΚ (Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου), ανεξαρτήτως αν θα 
συμμετέχουν σε άλλες συντεχνίες τραπεζικών υπαλλήλων. Σχολιάστε τη 
συνταγματικότητα του νόμου.  
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Ερώτηση 6 
 
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις; Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές: 
Συμφωνώ/Διαφωνώ 
(7 ορθές απαντήσεις 25 μονάδες, 6 ορθές απαντήσεις 21 μονάδες, 5 ορθές απαντήσεις 
15 μονάδες, 4 ορθές απαντήσεις 10 μονάδες, 3 ορθές απαντήσεις 6 μονάδες, 2 ορθές 
απαντήσεις 3 μονάδες, 1 ορθή απάντηση 1 μονάδα) 
 
Α) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δικαίωμα ψήφου στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά 
οι Υφυπουργοί όχι. 
 
Β) Οι θρησκείες των οποίων τα δόγματα και ιεροτελεστίες δεν είναι μυστικές είναι 
ελεύθερες χωρίς να υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο κυβερνητικό μητρώο.  
 
Γ) Επιτρέπεται έρευνα σε οικία δυνάμει δικαστικού εντάλματος ή για διάσωση θυμάτων 
αδικήματος βίας ή καταστροφής ή με ρητή συναίνεση του ενοίκου.  
 
Δ) Είναι επιτρεπτή η δεύτερη τιμωρία για την ίδια πράξη αν εξαιτίας αυτής προκλήθηκε 
θάνατος.  
 
Ε) Το δικαίωμα απονομής προεδρικής χάρης δεν ελέγχεται δικαστικά.  
 
Στ) Δυνάμει του δικαίου της ανάγκης εκλέγονται Ελληνοκύπριοι βουλευτές στις έδρες 
που αναλογούν συνταγματικά σε Τουρκοκύπριους.  
 
Ζ) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εξουσία να ασκήσει βέτο σε αποφάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων, άμυνας και ασφάλειας.  


