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Να απαντηθούν οποιεσδήποτε τέσσερις ερωτήσεις από τις πιο κάτω έξι 
ερωτήσεις. Δεν υπάρχει υποχρεωτική ερώτηση. Οι απαντήσεις να 
περιορίζονται στα ερωτήματα που έχουν τεθεί και να τεκμηριώνονται με 
παραπομπή στο σύνταγμα και στη νομολογία.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Αναφερθείτε στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών στο κυπριακό συνταγματικό 

δίκαιο, έχοντας την επιλογή να αναπτύξετε το θέμα είτε σε σχέση με τη νομοθετική 

εξουσία, είτε σε σχέση με τον Πρόεδρο και το Υπουργικό Συμβούλιο. Η απάντησή 

σας να αναφέρεται και σε σχετική πρόσφατη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

του 2022.  

(25 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Περιγράψετε σε γενικές γραμμές το δίκαιο της ανάγκης. Αναφερθείτε στην απάντησή 

σας στη δικαστική απόφαση που το καθιέρωσε για πρώτη φορά στο κυπριακό 

συνταγματικό δίκαιο και στις αρχές που έθεσε το δικαστήριο στην εν λόγω απόφαση.  

(25 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3  

Ποιες είναι οι αρχές που εφαρμόζουν τα κυπριακά δικαστήρια για να κρίνουν αν ένας 

νόμος είναι αντισυνταγματικός; Περιγράψετε τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις 

δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας νόμων που υπάρχουν στο κυπριακό 

δίκαιο.  

(25 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Αναφέρετε κατά πόσον το κυπριακό δίκαιο αναγνωρίζει αγώγιμο δικαίωμα 

βασιζόμενο σε παράβαση των άρθρων του Συντάγματος περί θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών και περιγράψετε τις βασικές αρχές που διέπουν το 

θέμα.   

(25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Συμφωνείτε ή Διαφωνείτε με τις ακόλουθες προτάσεις; Οι απαντήσεις να είναι 

μονολεκτικές: Συμφωνώ ή Διαφωνώ. Η κάθε πρόταση αντιστοιχεί σε 5 

μονάδες και για κάθε ορθή απάντηση δικαιούστε 5 μονάδες ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των ορθών απαντήσεων σας. 

 

(α) Το κατάλοιπο της εκτελεστικής εξουσίας ανήκει στον Πρόεδρο και στον 

Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας.  

(β) Το δικαίωμα απονομής προεδρικής χάριτος δεν ελέγχεται δικαστικά.  

(γ) Στην Αστυνομία v. Γιάλλουρου (1992) αποφασίστηκε ότι ο αποκλεισμός 

μαρτυρίας η οποία λαμβάνεται κατά παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

και ελευθεριών του ανθρώπου (εκτός όπου η παρέκκλιση εξουσιοδοτείται με 

νόμο για τους σκοπούς που καθορίζει το Σύνταγμα) είναι απόλυτος και δεν 

επιδέχεται κανένα συμβιβασμό ή εξαίρεση. 

(δ) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάντοτε δικαίωμα οριστικής αρνησικυρίας 

(veto) σε σχέση με όλες τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.  

(ε) Οι θρησκείες των οποίων τα δόγματα και ιεροτελεστίες δεν είναι μυστικές είναι 

ελεύθερες χωρίς να υπάρχει υποχρέωση εγγραφής τους σε κυβερνητικό 

μητρώο 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Συμφωνείτε ή Διαφωνείτε με τις ακόλουθες προτάσεις; Οι απαντήσεις να είναι 

μονολεκτικές: Συμφωνώ ή Διαφωνώ. Η κάθε πρόταση αντιστοιχεί σε 5 

μονάδες και για κάθε ορθή απάντηση δικαιούστε 5 μονάδες ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των ορθών απαντήσεών σας. 

 

(α) Το δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας οριστικής αρνησικυρίας (veto) σε 

σχέση με νόμους ή αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων περιορίζεται 

μόνο σε νόμους ή αποφάσεις που αφορούν άμυναν ή ασφάλειαν εν τη έννοια 

του άρθρου 50 του Συντάγματος.  

(β) Το κείμενο του Συντάγματος δεν προβλέπει σχετικά με την απαρτία στις 

συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, προβλέπει όμως αναφορικά με 

την απαρτία που απαιτείται για τις συνεδριάσεις της Βουλής των   

Αντιπροσώπων .  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/1992/rep/1992_2_0147.htm
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(γ) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δικαίωμα ψήφου στο Υπουργικό Συμβούλιο 

αλλά οι Υφυπουργοί όχι. 

(δ) Είναι επιτρεπτή η δεύτερη τιμωρία για την ίδια πράξη αν εξαιτίας αυτής 

προκλήθηκε θάνατος.  

(ε) Το Σύνταγμα προβλέπει για απόλυση βουλευτή από το Ανώτατο Δικαστικό 

Συμβούλιο κατ’ αναλογία με την εξουσία του Ανωτάτου Δικαστικού 

Συμβουλίου να προβαίνει σε απόλυση δικαστού. 

  

 


