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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

 
 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 15 γραμμές) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Μπορεί η Βουλή των Αντιπροσώπων να καθορίσει ότι ο Α βουλευτής θα είναι ο 

βουλευτής που θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Βουλής, οποτεδήποτε ο τελευταίος 

απουσιάζει ή κωλύεται; Μήπως επί του θέματος αυτού υπάρχει απόφαση του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου;    

 
 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 15 γραμμές) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Ενόψει των ειδικών αναγκών που προέκυψαν από την ένταξη της Κύπρου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφασίζει και ανακοινώνει την 

δημιουργία ειδικού Υπουργείου με την ονομασία «Υπουργείο Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων», χωρίς ταυτόχρονα να εξαγγείλει την κατάργηση οποιουδήποτε από τα 

υφιστάμενα Υπουργεία.  Σχολιάστε την συνταγματικότητα της απόφασης αυτής. 

 
 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 20 γραμμές) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 
Επιτρέπεται η ενώπιον Δικαστηρίου παρουσίαση μαρτυρίας, που λήφθηκε κατά 

παράβαση του Συντάγματος, αλλά αποδεικνύει την την αθωότητα κατηγορουμένου 

για σοβαρό ποινικό αδίκημα;.  
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(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τη 20 γραμμές) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 
Α) Από που προκύπτει ότι το Σύνταγμα καθιερώνει την Αρχή της Διακρίσεως των 

εξουσιών; 

 

Β) Πόσο αυστηρή είναι η διάκριση στη Κύπρο; Υπάρχουν εξαιρέσεις; Αν ναι, 

αναφέρατε σε συντομία τις κατά τη γνώμη σας πιο σημαντικές.  

 
 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τη 20 γραμμές) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 
Ενόψει απότομης άνευ προηγουμένου αυξήσεως της εγκληματικότητας το Υπουργικό 

Συμβούλιο προτείνει και η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει νόμο, σύμφωνα με τον 

οποίο η Αστυνομία, με άδεια του Γενικού Εισαγγελέα, μπορεί να συλλαμβάνει και 

κρατεί για 7 ημέρες οποιονδήποτε, για τον οποίο υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι 

διέπραξε έγκλημα, τιμωρούμενο με φυλάκιση υπερβαίνουσα τα 5 χρόνια. 

Εφαρμόζοντας τον νόμο αυτό η Αστυνομία, με άδεια του Γενικού Εισαγγελέα, 

συλλαμβάνει και κρατεί για 7 ημέρες τον Α, ως ύποπτο εμπορίας ναρκωτικών. 

Σχολιάστε την συνταγματικότητα του εν λόγω νόμου και την  νομιμότητα της 

ενέργειας της Αστυνομίας. Μήπως το Δίκαιο της Ανάγκης μπορεί να επηρεάσει την 

απάντησή σας; 

   

 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 12 γραμμές) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

Σε ποιες περιπτώσεις έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δικαίωμα οριστικής 

αρνησικυρίας σε σχέση με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου; Χρειάζεται να 

έχει τέτοια εξουσία;  
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