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ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣi

 
 

• Στηρίζεται στην γνωστή αρχή του Ρωμαϊκού Δικαίου ότι η σωτηρία του κράτους είναι ο 
υπέρτατος νόμος (salvus reipublicae suprema lex esto). 
 

• Η θεωρητική πίσω από την αρχή αυτή είναι ότι ένα κράτος δεν υπάρχει χάριν του 
Συντάγματός του αλλά αντίθετα ένα Σύνταγμα υπάρχει χάριν του συγκεκριμένου κράτους. 
 

• Η πρώτη αυθεντία στο θέμα του δικαίου της ανάγκης είναι η Attorney General of the 
Republic v. Mustafa Ibrahim (1964) CLR 195. Με βάση την απόφαση αυτή, όταν προκύψει 
μια κατάσταση που παρεμποδίζει την εκπλήρωση βασικής λειτουργίας του κράτους, τότε το 
αρμόδιο όργανο του κράτους στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, όχι μόνο δικαιούται αλλά 
επιβάλλεται να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση της 
συγκεκριμένης κρατικής λειτουργίας. 

 
• Αποτελεί και θα εξακολουθήσει να αποτελεί – μέχρι την επίλυση του κυπριακού 

προβλήματος – βασική πηγή του κυπριακού συνταγματικού δικαίου. 
 

• Καθορίζει πότε υφίσταται εξουσία παρεκκλίσεως από το αυστηρό γράμμα του Συντάγματος. 
 

• Προϋποθέσεις ενεργοποίησης του δικαίου της ανάγκης: 
 
1. Ύπαρξη επιτακτικής και αναπότρεπτης ανάγκης ή εξαιρετικής περίστασης. 

 
2. Απουσία άλλης θεραπείας εκτός από την κατ’ ανάγκη παρέκκλιση από το Σύνταγμα 

(μεγάλη πρακτική σημασία) 
 
3. Το μέτρο που λαμβάνεται να είναι ανάλογο με την περίπτωση που καλείται να 

θεραπεύσει. 
 
4. Η κατά παρέκκλιση του Συντάγματος ρύθμιση να είναι προσωρινής ισχύος, δηλαδή 

να περιορίζεται μέσα στα χρονικά πλαίσια προβλεπτής διάρκειας της εξαιρετικής 
περιστάσεως. 

 
• Παράδειγμα εφαρμογής του δικαίου της ανάγκης: Το δίκαιο της ανάγκης δικαιολογεί τη 

ψήφιση φορολογικών νόμων από τη τωρινή σύνθεση της Βουλής (χωρίς τη συμμετοχή των 
Τ/Κ βουλευτών)  Το Σύνταγμα προβλέπει χωριστές πλειοψηφίες Ε/Κ και Τ/Κ βουλευτών 
και οι Τ/Κ βουλευτές έπαψαν να συμμετέχουν στη κυπριακή βουλή (Άρθρο 78.2) 
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• Μια απλή ματιά στο Σύνταγμα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτό το Σύνταγμα δεν μπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς τη συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων και τη συνεργασία τους.  Το 
Σύνταγμα δεν προβλέπει τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση που θα παύσει η συνεργασία αυτή 
καθώς προϋποθέτει την ύπαρξη την συνεργασίας.  Η κατάρρευση του Συντάγματος δεν 
εξυπακούει και κατάρρευση του κράτους γιατί τότε κάθε φορά που ανατρέπεται ένα 
Σύνταγμα θα έπρεπε να παύει και η διεθνής αναγνώριση του κράτους  Η ύπαρξη όμως του 
κράτους είναι θέμα διεθνούς δικαίου. 

 
• Όταν πρόκειται για τις μη θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος, το δίκαιο της ανάγκης 

δεν μπορεί να δικαιολογήσει παρέκκλιση, αφού υπάρχει από το ίδιο το Σύνταγμα η εξουσία 
τροποποίησης τέτοιων διατάξεων, βλ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των 
Αντιπροσώπων (1985). 

 
• Με βάση την απόφαση Ibrahim τελικός κριτής κατά πόσο υπάρχει ανάγκη ή ό χι για 

παρέκκλιση από το Σύνταγμα είναι το ίδιο το Δικαστήριο. 
 

• Στην υπόθεση Θεοδωρίδης ν. Πλουσίου (1976) 3 CLR 319 νομολογήθηκε ότι ένας νόμος, ο 
οποίος ήταν κατά τον χρόνο της θέσπισής του αντισυνταγματικός μπορεί με βάση το δίκαιο 
της ανάγκης να μην κριθεί αντισυνταγματικός αν την ώρα της εφαρμογής του η σχετική 
παρέκκλιση από το Σύνταγμα μπορεί να δικαιολογηθεί από το δίκαιο της ανάγκης. 

 
 

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣii

 
 

1. Άρθρο 46  Διασφαλίζει την εκτελεστική εξουσία 
 

2. Άρθρο 48  Διορίζει και παύει τους υπουργούς 
 

3. Άρθρο 50  Συνομολόγηση διεθνών συνθηκών, συμβάσεων και συμφωνιών 
Κήρυξη πολέμου και συνομολόγηση ειρήνης 
 

4. Άρθρο 57  Δικαίωμα veto σε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
Δικαίωμα αναπομπής απόφασης στο Υπ. Συμβούλιο για επανεξέταση 
 

5. Άρθρο 140  Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο για αντισυνταγματικότητα νόμου 
 
 
 
 
 



Συνταγματικό Δίκαιο – Past Papers Σελίδα 3 
 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟiii

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Συντάγματος, η εκτελεστική εξουσία διασφαλίζεται από τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας. Με βάση το δίκαιο της ανάγκης έχει γίνει 
δεκτό ότι αφού δεν υπάρχει αντιπρόεδρος η εκτελεστική εξουσία διασφαλίζεται μόνο από τον 
Πρόεδρο. Ο τελευταίος δεν έχει την εξουσία να αυξήσει τον αριθμό των Υπουργείων, αφού το 
Σύνταγμα τα καθορίζει σε δέκα (άρθρο 46). Μπορεί όμως να δημιουργήσει ένα εντελώς νέο 
Υπουργείο, για παράδειγμα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με την προϋπόθεση να καταργήσει 
κάποιο από τα άλλα Υπουργεία (με εξαίρεση των Εξωτερικών, Άμυνας και Οικονομικών, τα 
οποία ονομάζει το Σύνταγμα στο άρθρο 46).  Το γεγονός ότι υπάρχει 11ο Υπουργείο, το 
Υπουργείο Παιδείας, είναι κάτι που δικαιολογείται από το δίκαιο της ανάγκης, καθώς αυτό 
ανέλαβε τις αρμοδιότητες των Κοινοτικών Συνελεύσεων, οι οποίες πλέον δεν λειτουργούν 
(Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων (1985) 3 CLR 2801).  Συνεπώς 
ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣiv

 
 

• Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας προστατεύεται από το άρθρο 23 του Συντάγματος και επίσης 
από το άρθρο 1 του πρώτου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί την Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ). 
 

• Στέρηση ιδιοκτησίας δεν μπορεί να συντελεστεί παρά μόνο με το μηχανισμό αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23.4 του Συντάγματος. 

 
• Ο απλός περιορισμός της ιδιοκτησίας μπορεί να επιτευχθεί είτε με επίταξη, είτε δυνάμει 

νόμου στα πλαίσια του άρθρου 23.3 του Συντάγματος. 
 

• Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας δεν είναι απόλυτο. Υπάρχει υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
δυνατότητα στέρησής του, όπως και δυνατότητα απλού περιορισμού του: 

 
1. Θέσπιση σχετικού νόμου, π.χ. ο Περί Πολεοδομίας Νόμος, 

 
2. Ο όρος, η δέσμευση ή ο περιορισμός επιβάλλονται προς το συμφέρον της: 
 

 Δημόσιας ασφάλειας / υγείας / ηθών, ή 
 Πολεοδομίας, ή 
 Ανάπτυξης και χρησιμοποίησης οποιασδήποτε ιδιοκτησίας για την προαγωγή 

της δημόσιας ωφέλειας ή για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων. 
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3. Ο όρος, η δέσμευση ή ο περιορισμός πρέπει να είναι απολύτως απαραίτητοι για τα 
συμφέροντα αυτά. 
 

• Η συμμόρφωση με τις πιο πάνω προϋποθέσεις καθιστά τον περιορισμό νόμιμο αλλά υπάρχει 
η επιπλέον υποχρέωση του κράτους για καταβολή δίκαιης αποζημίωσης το ταχύτερο δυνατό, 
σε περίπτωση που ο όρος, η δέσμευση ή ο περιορισμός μειώνουν ουσιωδώς την οικονομική 
αξία της ιδιοκτησίας. 
 

• Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης μπορεί σε κάθε περίπτωση να αμφισβητήσει το κύρος της 
πράξης (απαλλοτρίωσης, επίταξης ή επιβολής περιορισμού), με Προσφυγή βάση του άρθρου 
146 του Συντάγματος στο Ανώτατο Δικαστήριο. 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣv

 
 

• Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Βουλής απουσιάζει, τα καθήκοντα του ασκούνται από 
τον πρεσβύτερο βουλευτή (της αντίστοιχης κοινότητας) εκτός εάν οι βουλευτές (της 
κοινότητας αυτής) αποφασίσουν διαφορετικά. Αυτό ορίζεται από το άρθρο 72.3 του 
Συντάγματος. 
 

• Η φράση «εκτός αν αποφασίσουν άλλως» απασχόλησε το Ανώτατο Δικαστήριο το 1996  
Κρίθηκε ότι η φράση αυτή δίνει εξουσία προκαθορισμού, με απόφαση της Βουλής, 
βουλευτή που θα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου της Βουλής σε περιπτώσεις κωλύματός 
του. 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟ 
ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΕΣ ΜΕΡΕΣvi

 
 

Το άρθρο 11 του Συντάγματος προστατεύει την ατομική ελευθερία και προσωπική ασφάλεια. 
Στο εν λόγω άρθρο καθορίζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες μπορεί κάποιο άτομο 
να στερηθεί την ελευθερία του. Μία από αυτές είναι η περίπτωση στην οποία κάποιο άτομο 
θεωρείται ως ύποπτο για τη διάπραξη κάποιου εγκλήματος (11.2). Ειδικότερη περίπτωση, την 
οποία εξετάζουμε εδώ, είναι η περίπτωση κατά την οποία συλλήφθηκε ένα πρόσωπο ως ύποπτο 
για τη διάπραξη ενός εγκλήματος, το οποίο τελέστηκε πριν από αρκετές μέρες. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση της νομιμότητας της σύλληψης είναι η ύπαρξη εύλογης υπόνοιας ότι 
έχει διαπραχθεί αδίκημα. Η ύπαρξη όμως εύλογης υπόνοιας δεν είναι αρκετή για να 
νομιμοποιήσει τη σύλληψη γιατί, με εξαίρεση της περίπτωσης του αυτόφωρου αδικήματος 
(11.3), δεν επιτρέπεται σύλληψη χωρίς την προηγούμενη έκδοση δικαστικού εντάλματος. 
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Δεύτερη προϋπόθεση λοιπόν είναι η έκδοση δικαστικού εντάλματος, το οποίο εκδίδεται με την 
ύπαρξη εύλογης υπόνοιας. Ο Δικαστής είναι αυτός που, προτού εκδώσει το ένταλμα, πρέπει να 
εξακριβώσει τη γνησιότητα της υπόνοιας και το αν αυτή είναι εύλογη με βάση μαρτυρία που 
έχει τεθεί ενώπιόν του. 

 
 

ΡΟΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣvii

 
 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι όργανο του κράτους. Σήμερα, στην απουσία 
του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας αποτελεί τον υπ’ αριθμό 2 αξιωματούχο του κράτους. 
Κύριος ρόλος του είναι η Προεδρία της Βουλής. Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Συντάγματος, ο 
Πρόεδρος της Βουλής κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της κάθε συνεδρίας της Βουλής. Εκτός 
από τις αρμοδιότητές του ως ο προεδρεύων της Βουλής, ο Πρόεδρος της Βουλής, σε περίπτωση 
προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον αντικαθιστά στα 
καθήκοντά του. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που η θέση μείνει κενή λόγω θανάτου 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως έγινε το 1977. Σε τέτοια περίπτωση ο Πρόεδρος της 
Βουλής αναλαμβάνει ως προεδρεύων της Δημοκρατίας μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου. 
Σύμφωνα άλλωστε με παλαιότερη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατά την 
αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Πρόεδρο της Βουλής, ο τελευταίος έχει 
όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, χωρίς μάλιστα να υπόκειται στις 
οδηγίες αυτού. 
 

 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗviii

 
 

Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας προστατεύεται από το άρθρο 23 του Συντάγματος. Το δικαίωμα 
της ιδιοκτησίας όμως δεν είναι απόλυτο, αλλά υπάρχει υπό ορισμένες προϋποθέσεις δυνατότητα 
στέρησής του, όπως και δυνατότητα απλού περιορισμού του. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η 
αναγκαστική απαλλοτρίωση, που ρυθμίζεται στο άρθρο 23.4 του Συντάγματος. Το άρθρο 23.4 
προβλέπει ότι οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία ή δικαίωμα ή συμφέρον πάνω σε τέτοια 
ιδιοκτησία μπορεί να απαλλοτριωθεί αναγκαστικά. Οι προϋποθέσεις της νομιμότητας της 
απαλλοτρίωσης είναι: 
 
1. Η απαλλοτρίωση πρέπει να γίνεται από τη Δημοκρατία ή από άλλο νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου κλπ. 
 

2. Η απαλλοτρίωση επιτρέπεται μόνο για την εξυπηρέτηση «σκοπού δημοσίας ωφελείας» που 
καθορίζεται από τον περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμο. Ο πρώτος νόμος περί 
απαλλοτρίωσης που ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ είναι ο Ν.15/1962. 
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3. Ο σκοπός της απαλλοτρίωσης πρέπει να εξειδικεύεται σε αιτιολογημένη απόφαση της 
Απαλλοτριούσας Αρχής. Η εν λόγω απόφαση πρέπει να εκδίδεται δυνάμει και στα πλαίσια 
του Νόμου Περί Απαλλοτριώσεως. Πρέπει να περιλαμβάνει σαφώς τους λόγους της 
απαλλοτρίωσης. 

 
4. Πληρωμή τοις μετρητοίς και προκαταβολικά δίκαιης και εύλογης αποζημίωσης το ταχύτερο 

δυνατό, που καθορίζεται σε περίπτωση διαφωνίας από Πολιτικό Δικαστήριο. 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΤΟΜΟΥ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ix

 
 

Το άρθρο 11 του Συντάγματος προστατεύει την ατομική ελευθερία και προσωπική ασφάλεια. 
Στο εν λόγω άρθρο καθορίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμότητα της σύλληψης 
ενός ατόμου, σε σχέση με τη διάπραξη ενός εγκλήματος, η προηγούμενη έκδοση δικαστικού 
εντάλματος. Η μοναδική εξαίρεση από  το ν πιο  πάνω κανό να είναι η περίπτωση των 
αυτόφωρων αδικημάτων, η οποία ρυθμίζεται στο άρθρο 11.3 του Συντάγματος. Αυτόφωρο 
έγκλημα, σύμφωνα με την απόφαση Phidias Kyriakides v. Republic σημαίνει ότι η διάπραξη του 
αδικήματος και η σύλληψη θα πρέπει να ακολουθούν η μία την άλλη χρονικά, άμεσα και σε 
αλληλουχία (directly in point of time and in sequence). 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΙΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣx

 
 

• Το άρθρο 50 του Συντάγματος παρέχει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δικαίωμα άσκησης 
οριστικής αρνησικυρίας (veto) εναντίον νόμου ή απόφασης της Βουλής που αφορά θέματα 
εξωτερικών υποθέσεων, άμυνας και ασφάλειας. Το δικαίωμα αρνησικυρίας μπορεί να 
ασκηθεί είτε κατά ολόκληρου του νόμου / απόφασης είτε κατά οποιουδήποτε μέρους αυτής, 
οπότε και ο νόμος / απόφαση θα σταλεί ξανά στην Βουλή των Αντιπροσώπων για να 
αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην έκδοση του υπόλοιπου νόμου. 
 

• Σε σχέση με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, το Σύνταγμα δίνει στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας δικαίωμα αρνησικυρίας και πάλι όσον αφορά θέματα εξωτερικών 
υποθέσεων, άμυνας και ασφάλειας, όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 50 του 
Συντάγματος. Κατά τη γνώμη μου η εξουσία αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας όσον 
αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο είναι περιττή καθώς είναι στην ευχέρεια του τελευταίου, 
κατ’ απόλυτη του μάλιστα κρίση, ο διορισμός και η παύση των Υπουργών, οι οποίοι 
αποτελούν το Υπουργικό Συμβούλιο. Επίσης το δικαίωμα της αρνησικυρίας χρειαζόταν 
καθώς με βάση το Σύνταγμα το κράτος ήταν δικοινοτικό και μέρος του Υπουργικού 
Συμβουλίου διοριζόταν από τον Αντιπρόεδρο. 
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ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥxi

 
 

1. Κοινοτικό Κεκτημένο (Κοινοτικό Δίκαιο), μετά την Πέμπτη τροποποίηση του Συντάγματος. 
2. Σύνταγμα 
3. Διεθνείς Συμβάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Συντάγματος, έχουν αυξημένη 

τυπική ισχύ. 
4. Νόμος 
5. Κανονιστική Διοικητική πράξη 
6. Ατομική Διοικητική πράξη 
 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣxii

 
 

Το άρθρο 182.1 του Συντάγματος προσδιορίζει τα θεμελιώδη άρθρα/διατάξεις, τα οποία δεν 
μπορούν να τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο (μεταβολή, προσθήκη ή κατάργηση). Οι 
θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος δεν είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης του 
κυπριακού λαού αλλά προέρχονται από τη συμφωνία της Ζυρίχης. 
 
Τα άρθρα/διατάξεις που δεν είναι θεμελιώδη μπορούν να τροποποιηθούν, όμως για την 
τροποποίησή τους το Σύνταγμα απαιτεί χωριστές ειδικές πλειοψηφίες (⅔) των βουλευτών των 
δύο κοινοτήτων. Διαφορετικά ούτε αυτές οι διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν. Αυτό δείχνει 
τον αυστηρό χαρακτήρα του κυπριακού Συντάγματος. 
 
Βάσει του δικαίου της ανάγκης κρίθηκε από νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ότι 
δικαιολογείται παρέκκλιση του συνταγματικού κανόνα των χωριστών πλειοψηφιών για την 
τροποποίηση των μη θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος. Οι τροποποιήσεις που έγιναν σε 
διατάξεις του Συντάγματος μέχρι σήμερα είναι οι εξής: 
 
1. Πρώτη Τροποποίηση (Ν.95/1989)  Τροποποίησε το άρθρο 111 του Συντάγματος, που 

αφορούσε οικογενειακά ζητήματα με τον Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο 
Ν.23/1990. 
 

2. Δεύτερη Τροποποίηση (Ν.106(Ι)/1996)  Τροποποίησε το άρθρο 63.1 του Συντάγματος, 
με αποτέλεσμα να δοθεί το δικαίωμα ψήφου σε βουλευτικές εκλογές σε όσους έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
 

3. Τρίτη Τροποποίηση (Ν.115(Ι)/1996)  Αντικατέστησε το άρθρο 66.2 του Συντάγματος, 
με αποτέλεσμα το άρθρο αυτό να προβλέπει τώρα ότι «κενωθείσα βουλευτική έδρα πληρούται 
εντός προθεσμίας 45 το πολύ ημερών από της κενώσεως καθ’ ον τρόπο ο νόμος ορίζει». 
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4. Τέταρτη Τροποποίηση (Ν.104(I)/2002)  Τροποποιήθηκε άρθρο του Συντάγματος σε 
σχέση με την Κεντρική Τράπεζα. 
 

5. Πέμπτη Τροποποίηση (Ν.127(Ι)/2006)  Τροποποίησε διάφορα άρθρα του Συντάγματος 
με τρόπο ώστε να συνάδουν με το κοινοτικό κεκτημένο. Ορίζει επίσης ότι σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε συνταγματική διάταξη αντίκειται στο κοινοτικό κεκτημένο, το τελευταίο 
υπερισχύει. Με αυτό τον τρόπο τίθεται πλέον το κοινοτικό κεκτημένο υπεράνω του 
Συντάγματος. 

 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΕΙ ΓΙΑ 7 ΜΕΡΕΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΥΛΟΓΗ ΥΠΟΝΟΙΑ ΟΤΙ ΔΙΕΠΡΑΞΕ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ 

ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 5 ΧΡΟΝΩΝ – Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΚΡΑΤΑ ΓΙΑ 7 ΜΕΡΕΣ ΥΠΟΠΤΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΠΟΙΑ Η 

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥxiii

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 11.3 του Συντάγματος, με εξαίρεση τα αυτόφωρα αδικήματα, απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη σύλληψη κάποιου ατόμου είναι η προηγούμενη έκδοση δικαστικού 
εντάλματος. Ο νόμος που περιγράφεται στο πρακτικό αναφέρει ότι η Αστυνομία μπορεί να 
συλλάβει κάποιο άτομο, για το οποίο έχει εύλογη υπόνοια διάπραξης κάποιου αδικήματος, με 
άδεια του Γενικού Εισαγγελέα. Αυτή η πρόνοια του νόμου προσκρούει στο άρθρο 11.3 του 
Συντάγματος που απαιτεί την προηγούμενη έκδοση δικαστικού εντάλματος. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 11.5 του Συντάγματος, ένα άτομο μπορεί να τελέσει υπό κράτηση μέχρι 
την προσαγωγή του ενώπιον Δικαστηρίου, η οποία πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και 
σε κάθε περίπτωση σε χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τις 24 ώρες. Επομένως και σε 
αυτό το σημείο ο νόμος που περιγράφεται στο πρακτικό είναι αντισυνταγματικός καθώς 
προβλέπει μέγιστη διάρκεια κράτησης 7 ημερών. 
 
Το δίκαιο της ανάγκης δικαιολογεί παρέκκλιση από συνταγματική επιταγή μόνο σε περίπτωση 
θεμελιωδών διατάξεων και άρθρων του Συντάγματος, για το λόγο ότι αυτά δεν είναι 
τροποποιήσιμα. Όταν πρόκειται για μη θεμελιώδεις διατάξεις/άρθρα του Συντάγματος, όπως 
στην προκειμένη περίπτωση τα άρθρα 11.3 και 11.5, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί παρέκκλιση 
με βάση το δίκαιο της ανάγκης καθώς αυτές οι διατάξεις,  ως μη θεμελιώδεις,  μπο ρο ύν να 
τροποποιηθούν. 
 
Με βάση το άρθρο 33 του Συντάγματος, εξάλλου, τα ανθρώπινα δικαιώματα πάντα πρέπει να 
ερμηνεύονται στενά υπέρ του πολίτη. Το άρθρο 33 μπορεί φυσικά να ανασταλεί σε περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης, π.χ. πόλεμος. 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣxiv

 
 

Το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, προστατεύεται από το άρθρο 15 του Συντάγματος. Το 
δικαίωμα της επικοινωνίας προστατεύεται από το άρθρο 17 του Συντάγματος. Είναι 
αναμφισβήτητο ότι η επικοινωνία αποτελεί μέρος της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 15, το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής μπορεί να περιορισθεί μόνο για 
σκοπούς δημοσίας τάξεως. Σύμφωνα με το άρθρο 17, το δικαίωμα της επικοινωνίας μπορεί να 
περιορισθεί μόνο σε σχέση με άτομα που έχουν συγκεκριμένη ιδιότητα «φυλακισμένους», 
«προφυλακισθέντες» και «πτωχεύσαντες» και μόνο σε σχέση με την επαγγελματική τους 
αλληλογραφία και επικοινωνία. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις το δικαίωμα παραμένει απόλυτο. 
 
Κατά τη γνώμη μου η αυστηρότερη συνταγματική προστασία του δικαιώματος της επικοινωνίας 
δεν δικαιολογείται καθώς δεν επιτρέπει την δικαστικά ελεγχόμενη (υπό αυστηρούς όρους και 
προϋποθέσεις) παρακολούθηση της επικοινωνίας με σκοπό την πρόληψη ή την εξιχνίαση 
σοβαρών εγκλημάτων (βλ. υπόθεση Δημοκρατία ν. Αεροπόροι). 
 
Η ΕΣΔΑ αντιμετωπίζει και τα δύο δικαιώματα κατά τρόπο πανομοιότυπο και ενιαίο, στο άρθρο 
8 της. Το δίκαιο της ανάγκης δεν μπορεί να δικαιολογήσει παρέκκλιση από τις συνταγματικές 
επιταγές των άρθρων 15 και 17, καθώς οι διατάξεις των άρθρων αυτών είναι μη θεμελιώδεις και 
συνεπώς μπορούν να τροποποιηθούν. Επομένως δεν χωρεί παρέκκλιση από αυτές κατ’ επίκληση 
του δικαίου της ανάγκης. 

 
 

ΕΠΙΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣxv

 
 

Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας προστατεύεται από το άρθρο 23 του Συντάγματος. Το δικαίωμα 
αυτό δεν είναι απόλυτο αλλά υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού του ή ακόμα και στέρησής του. 
Μία τέτοια περίπτωση είναι η επίταξη ακίνητης ιδιοκτησίας, που ρυθμίζεται από το άρθρο 23.8 
του Συντάγματος. Σύμφωνα με αυτό οποιαδήποτε ιδιοκτησία μπορεί να επιταχθεί είτε από τη 
Δημοκρατία είτε από Κοινοτική Συνέλευση. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δεν έχουν 
δικαίωμα επίταξης. Προϋποθέσεις της νομιμότητας της επίταξης είναι: 
 
1. Εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας, ο οποίος καθορίζεται ειδικά από το Νόμο Περί 

Επιτάξεων (Ν.21/1962). 
2. Ο σκοπός πρέπει να εξειδικεύεται με αιτιολογημένη απόφαση της επιτάσσουσας αρχής και 

να περιλαμβάνει σαφώς τους λόγους της επίταξης. 
3. Μέγιστη διάρκεια της επίταξης είναι τα τρία χρόνια (για τον ίδιο σκοπό). 
4. Καταβολή το ταχύτερο δυνατό δίκαιης και εύλογης αποζημίωσης, η οποία σε περίπτωση 

διαφωνίας καθορίζεται από πολιτικό δικαστήριο. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣxvi

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 54(η) του Συντάγματος, ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ανήκει και η επεξεργασία του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας, πριν την 
κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί το 
αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας που περιγράφεται στο πρακτικό, γιατί είναι 
αποκλειστική του αρμοδιότητα η επεξεργασία του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας. Ο 
Πρόεδρος έχει βέβαια δικαίωμα αναπομπής της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σ’ αυτό 
για επανεξέτασή της και εάν το Συμβούλιο επιμένει, διατηρεί δικαίωμα veto. Στην 
πραγματικότητα όμως, είναι αδιανόητο να υπάρξει Υπουργικό Συμβούλιο που να επιμένει σε 
απόφαση, παρά τη διαφωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΑΥΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΒΟΥΛΗxvii

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 51.1 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δικαιούται να 
αναπέμψει οποιονδήποτε νόμο ή απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Βουλή για 
επανεξέταση. Σε περίπτωση πο υ η Βουλή εμμένει στην απόφασή της (51.4), ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας υποχρεούται να προχωρήσει στη δημοσίευση του νόμου/απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος. 
 
Στην προκειμένη περίπτωση το μοναδικό μέτρο που μπορεί να λάβει ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας προκειμένου να ματαιωθεί νόμιμα η δημοσίευση του εν λόγω νόμου είναι με 
Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο, βάση του άρθρου 140 του Συντάγματος, το οποίο θα 
ερευνήσει αν ο νόμος βρίσκεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα. 
 
Στην προκειμένη περίπτωση είναι βέβαια η ματαίωση της δημοσίευσης του εν λόγω νόμου, 
εφόσον αυτός είναι έκδηλα αντισυνταγματικός. Συγκεκριμένα το Σύνταγμα ορίζει το διορισμό 
και την παύση των Υπουργών ως μία από τις ρητά αναφερθείσες αρμοδιότητες του Προέδρου 
της Δημοκρατίας (48), συνεπώς η παύση ενός υπουργού δεν μπορεί να γίνει με νόμο από τη 
Βουλή. 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΕΙ 
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣxviii 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα 
οριστικής αρνησικυρίας σε οποιοδήποτε νόμο ή απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ολικά 
ή εν μέρει, εφόσον ο νόμος/απόφαση αφορούν: 
 

1. Εξωτερικές υποθέσεις, π.χ. 
a. Αναγνώριση κρατών, 
b. Σύναψη διπλωματικών σχέσεων με άλλες χώρες, 
c. Συνομολόγηση διεθνών συνθηκών, συμβάσεων και συμφωνιών, 
d. Κήρυξη πολέμου και συνομολόγηση ειρήνης, 
e. Εγκατάσταση, καθεστώς και συμφέροντα αλλοδαπών στη Δημοκρατία. 

 
2. Θέματα άμυνας, π.χ. 

a. Σύνθεση και δύναμη των ενόπλων δυνάμεων, 
b. Εισαγωγή πολεμικού υλικού, 
c. Παροχή βάσεων και άλλων διευκολύνσεων σε συμμαχική χώρα. 

 
3. Θέματα ασφάλειας, π.χ. 

a. Κατανομή και στάθμευση δυνάμεων ασφαλείας, 
b. Μέτρα εκτάκτου ανάγκης και στρατιωτικό νόμο, 
c. Περί Αστυνομίας νόμος. 

 
Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για νόμο που εμπίπτει στα παραπάνω θέματα, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας δεν έχει το δικαίωμα του veto, αλλά μπορεί να αναπέμψει το νόμο/απόφαση πίσω 
στην Βουλή για επανεξέταση. Το άρθρο 50 του Συντάγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
πολιτικό όπλο στα χέρια της Βουλής σε περίπτωση που η πλειοψηφία της δεν είναι φιλική προς 
την Κυβέρνηση. 
 

 
ΠΕΜΠΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (2006) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗxix

 
 

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέστη αναγκαίο να τροποποιηθεί το 
Σύνταγμα της Κύπρου ώστε να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο. Για το λόγο αυτό ο Περί της 
Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος Ν.127(Ι)/2006, επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις σε 
διάφορα άρθρα του Συντάγματος. 
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Η σημαντικότερη από τις τροποποιήσεις που εισήγαγε ο εν λόγω νόμος είναι η υπερίσχυση του 
κοινοτικού δικαίου σε περίπτωση που συνταγματική διάταξη αντίκειται σ’ αυτό. Με αυτό τον 
τρόπο ουσιαστικά το κοινοτικό δίκαιο τέθηκε πιο πάνω από το Σύνταγμα στην ιεραρχία του 
δικαίου της Κύπρου. Για πρώτη φορά το κράτος εκχωρεί μέρος της εξουσίας του σε διεθνή 
οργανισμό (ΕΕ), ο οποίος δύναται με αυτό τον τρόπο να επιβάλει νόμο. 
 
 

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ 1964xx

 
 

Η μορφή του κυπριακού πολιτεύματος καθορίζεται από το άρθρο 1 του Συντάγματος, το οποίο 
αναφέρει ότι «Η κυπριακή πολιτεία είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη δημοκρατία προεδρικού 
συστήματος». 
 
Το πολιτειακό σύστημα της Κύπρου είναι ιδιότυπο (sui generis). Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων 
από το συνταγματικό καθορισμό του Έλληνα Πρόεδρου της Δημοκρατίας κα του Τούρκου 
Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας. Μετά την αποχώρηση των Τ/Κ από τα όργανα του κράτους, το 
δίκαιο της ανάγκης εφαρμόστηκε προκειμένου να συμπληρώσει το συνταγματικό κενό που 
δημιουργήθηκε από την αποχώρησή τους. 
 
Το πολίτευμα της Κύπρου τόσο πριν όσο και μετά το 1964 ήταν και παρέμεινε ανεξάρτητη 
δημοκρατία, προεδρικού συστήματος. Αυτό το οποίο στην πράξη μεταβλήθηκε από το 1964 
είναι η εσωτερική δομή του κράτους (με την αποχώρηση των Τ/Κ από τα όργανα του κράτους) 
και όχι ο πολιτειακός χαρακτήρας του κράτους. 

 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣxxi

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 73.1 του Συντάγματος, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει δικαίωμα να 
ρυθμίζει τη διαδικασία της. Το δικαίωμα αυτό η Βουλή μπορεί να το ασκεί είτε ψηφίζοντας 
κανονισμό γενικής μελλοντικής εφαρμογής είτε ad hoc, δηλαδή με ρύθμιση για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση που έχει ενώπιόν της η Βουλή. Αυτό υποστήριξε σχετική νομολογία του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου στην υπόθεση Γιώργος Λαδάς και άλλοι (1985) 3 CLR 2845.  
 
Σύμφωνα με απόφαση της Βουλής, Πρόεδρος της Βουλής αναδεικνύεται όποιος συγκεντρώσει 
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Βουλής (50% + 1). Σε περίπτωση που δεν γίνει εφικτό 
κάτι τέτοιο, Πρόεδρος αναδεικνύεται όποιος συγκεντρώσει τα 2/5 των ψήφων (σχετική 
πλειοψηφία). Τέλος σε περίπτωση που δεν μπορεί ούτε αυτό να γίνει εφικτό, Πρόεδρος της 
Βουλής αναδεικνύεται όποιος θα εξασφαλίσει τις περισσότερες ψήφους των παρόντων και 
ψηφιζόντων βουλευτών. 
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Στην προκειμένη περίπτωση, η ενέργεια του προεδρεύοντος της Βουλής είναι παράνομη, γιατί ο 
πρώτος σε ψήφους υποψήφιος Πρόεδρος της Βουλής δεν κατάφερε να συγκεντρώσει από την 
πρώτη ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Βουλής (50% + 1  ψήφος,  δηλαδή 
τουλάχιστον 29 ψήφους). 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣxxii

 
 

Το δικαίωμα ζωής κατοχυρώνεται και προστατεύεται από το άρθρο 7 του Συντάγματος, το 
οποίο αντιστοιχεί με το άρθρο 2 της ΕΣΔΑ. Η συνταγματική προστασία του δικαιώματος της 
ζωής δεν αφορά μόνο την εκ προθέσεως δολοφονία από όργανα του κράτους αλλά επιβάλλει και 
θετική υποχρέωση στο κράτος προς προστασία του δικαιώματος ζωής. 
 
Στην υπόθεση του ΕΔΑΔ Andronicou & Constantinou v. Cyprus, το ΕΔΑΔ επιβεβαίωσε τη 
νομολογία του ότι σε καιρό ειρήνης το δικαίωμα ζωής δεν επιδέχεται derogation (εξαιρέσεις) 
κάτω από το άρθρο 15 της ΕΣΔΑ. 
 
Το άρθρο 2 της ΕΣΔΑ διασφαλίζει βασική αξία των δημοκρατικών κοινωνιών και γι’ αυτό 
πρέπει να ερμηνεύεται αυστηρά. Δυνάμει του άρθρου 2 της ΕΣΔΑ, η αφαίρεση ζωής δεν 
θεωρείται παράβαση του δικαιώματος αν η χρήση βίας είναι αναπόφευκτη. Η ασκούμενη βία 
όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο μέτρο. Έτσι και στην υπόθεση 
Andronicou, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η ασκηθείσα βία από αστυνομικά όργανα της 
Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο νέων δεν υπερέβαινε το 
επιτρεπόμενο μέτρο. 
 
Παρά την κεφαλαιώδη σημασία του, το δικαίωμα της ζωής δεν είναι απόλυτο. Το άρθρο 7.3 του 
Συντάγματος προβλέπει ότι η αποστέρηση ζωής δεν θεωρείται παράβαση στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 

1. Σε περίπτωση άμυνας προσώπου ή περιουσίας προς αποτροπή αναλόγου και άλλως 
αναπότρεπτου και ανεπανόρθωτου κακού. 
 

2. Σε περίπτωση διενέργειας σύλληψης ή για παρεμπόδιση απόδρασης προσώπου υπό 
νόμιμη κράτηση. 
 

3. Σε περίπτωση πράξης που γίνεται με σκοπό την καταστολή ταραχών ή στάσεως. 
 

Για να δικαιολογηθεί πάντως η άσκηση βίας πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος 
αποτροπής του απειλούμενου κακού. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΥΛΗΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣxxiii 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων, ως το κατ’ εξοχήν όργανο της νομοθετικής εξουσίας στην Κύπρο, 
έχει φυσικά την εξουσία να ψηφίσει νόμο με τον οποίο να αποφασίζεται ότι η Δημοκρατία 
διακόπτει τις διπλωματικές της σχέσεις με κάποιο άλλο κράτος.  
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με βάση τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 50 του 
Συντάγματος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα της οριστικής αρνησικυρίας (veto) 
εναντίον του νόμου αυτού, τον οποίον ψήφισε η Βουλή. 
 
Το άρθρο 50 του Συντάγματος κατονομάζει συγκεκριμένα θέματα στα οποία μπορεί να ασκήσει 
veto ο Πρόεδρος και οι «εξωτερικές υποθέσεις» – στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η διακοπή των 
διπλωματικών σχέσεων με άλλο κράτος – αναφέρονται ρητά στο Σύνταγμα. 

 
 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝxxiv

 
 

• Η πολιτειακή εξουσία, ανεξάρτητα από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, είναι μια και 
αδιαίρετη. Απλά υπάρχουν τρεις τρόποι εκδήλωσης της κρατικής βούλησης. 
 

• Το Σύνταγμα στο άρθρο 61 αναθέτει την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας της 
Δημοκρατίας, εν παντι θέματι στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό σημαίνει ότι 
καθιερώνεται συγκεκριμένο όργανο, το οποίο αναλαμβάνει την άσκηση της μίας εκ των 
τριών κρατικών εξουσιών, της νομοθετικής. 
 

• Η εκτελεστική εξουσία ανήκει, με βάση το Σύνταγμα, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον 
Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, και τους δύο από κοινού, στο Υπουργικό Συμβούλιο (κατά 
το μεγαλύτερο μέρος της), στους Υπουργούς, στις Κοινοτικές Συνελεύσεις κλπ. Τα όργανα 
δηλαδή τα οπο ία ασκούν το  σύνο λο της εκτελεστικής εξο υσίας καθορίζονται από το 
Σύνταγμα. 

 
• Τέλος, σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις, η δικαστική εξουσία ανήκει στα 

Δικαστήρια. 
 

• Είναι ξεκάθαρο ότι το ίδιο το Σύνταγμα εισάγει ως βασική αρχή του πολιτεύματος την αρχή 
της διάκρισης των εξουσιών. Ο νόμος, με τον οποίο τίθεται κανόνας δικαίου, η διοικητική 
πράξη, με την οποία εκτελείται ο νόμος ή διακυβερνάται ο τόπος και η δικαστική απόφαση, 
με την οποία απονέμεται δικαιοσύνη και εφαρμόζεται κανόνας δικαίου σε συγκεκριμένη 
περίπτωση. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝxxv

 
 

Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών που εισάγεται με το Σύνταγμα είναι σχετικά αυστηρή. 
Παρόλα αυτά ο διαχωρισμός των εξουσιών δεν είναι απόλυτος. Το Σύνταγμα θεσπίζει 
παράλληλα και εξαιρέσεις από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Αυτές είναι: 
 
1. Άρθρο 54(ζ)  Το Υπουργικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της εκτελεστικής του 

εξουσίας εκδίδει κανονιστικά διατάγματα  Άσκηση νομοθετικής εξουσίας κατ’ 
εξουσιοδότηση νόμου  Σημαντικότερη εξαίρεση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. 
 

2. Άρθρα 135 και 163 Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ανώτατο 
Δικαστήριο εκδίδουν διαδικαστικούς κανονισμούς με τους οποίους ρυθμίζουν την ενώπιόν 
τους ακολουθητέα διαδικασία  Θεσπίζει δικονομία  Σύνολο κανόνων δικαίου  
Νομοθετική φύση εξουσίας ασκείται από τη δικαστική εξουσία. 

 
3. Άρθρο 54(στ)  Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα επεξεργασίας 

νομοσχεδίων πριν την κατάθεσή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων από κάποιο Υπουργό 
 Συνδέεται πολύ στενά με την άσκηση νομοθετικής εξουσίας  Φύσει νομοθετική 
εξουσία. 

 
 

ΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑxxvi

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Συντάγματος, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει το κατάλοιπο της 
εκτελεστικής εξουσίας «επί παντός θέματος». Εξαιρουμένων δηλαδή των προνοιών των άρθρων 
47, 48 και 49 του Συντάγματος (που καθορίζουν τις αρμοδιότητες του Προέδρου και 
Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας), το Υπουργικό Συμβούλιο έχει όλες ανεξαίρετα τις 
εκτελεστικές εξουσίες που δεν ανατίθενται ρητά από το Σύνταγμα σε άλλο όργανο του κράτους. 
Στο άρθρο 54 του Συντάγματος αναφέρονται ενδεικτικά ως εξουσίες του Υπουργικού 
Συμβουλίου οι ακόλουθες: 
 
1. Γενική διεύθυνση και ο έλεγχος της διακυβέρνησης της Δημοκρατίας 
2. Εξωτερικές υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 50 
3. Άμυνα και ασφάλεια (μαζί με όσα θέματα αναφέρονται στο άρθρο 50) 
4. Συντονισμός – εποπτεία όλων των δημοσίων υπηρεσιών 
5. Εποπτεία και διάθεση της περιουσίας του κράτους 
6. Επεξεργασία νομοσχεδίων πριν την κατάθεσή τους στη Βουλή από κάποιο Υπουργό 
7. Έκδοση κανονιστικών και εκτελεστικών των νόμων διαταγμάτων 
8. Επεξεργασία του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή. 
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ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝxxvii 

 
Το Σύνταγμα προστατεύει σε διάφορα άρθρα του τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε περίπτωση πολύ 
σοβαρών εγκλημάτων, τα οποία θεωρούνται μάστιγα για την κοινωνία, δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί παρέκκλιση από τις συνταγματικές επιταγές, βασισμένη στο δίκαιο της ανάγκης. 
Αυτό συμβαίνει γιατί το δίκαιο της ανάγκης δικαιολογεί παρέκκλιση από συνταγματική επιταγή 
μόνο σε περίπτωση θεμελιωδών διατάξεων και άρθρων του Συντάγματος, για το λόγο ότι αυτά 
δεν είναι τροποποιήσιμα. Όταν πρόκειται για μη θεμελιώδεις διατάξεις/άρθρα του Συντάγματος, 
όπως στην προκειμένη περίπτωση οι διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί παρέκκλιση με βάση το δίκαιο της ανάγκης καθώς αυτές οι διατάξεις, ως μη 
θεμελιώδεις, μπορούν να τροποποιηθούν. 

 
 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟxxviii 

 
• Η Κύπρος είναι μια από τις λίγες χώρες στον κόσμο, όπου υπάρχει δυνατότητα προληπτικού 

ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, ελέγχου δηλαδή πριν από τη δημοσίευση του 
νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 

• Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από το Ανώτατο Δικαστήριο, μετά από παραπομπή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας (άρθρο 140) και το Δικαστήριο γνωματεύει αν ο υπό αναφορά 
νόμος ή απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων συνάδει ή όχι με τις διατάξεις του 
Συντάγματος. 

 
• Αν το Δικαστήριο καταλήξει στο ότι ο συγκεκριμένος νόμος ή απόφαση είναι 

αντισυνταγματικός τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δικαιούται να προχωρήσει στην 
έκδοσή του και επομένως ο νόμος αυτός δεν θα αποκτήσει νομοθετική ισχύ. 

 
• Αν το Δικαστήριο κρίνει ότι μόνο μέρος του νόμου είναι αντισυνταγματικό τότε κρίνει 

επίσης το κατά πόσον, υπό τις περιστάσεις, συμπαρασύρονται και οι άλλες διατάξεις του 
νόμου.  Αν όχι, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος να εκδώσει το 
νόμο δημοσιεύοντας μόνο όσες διατάξεις δεν κρίθηκαν αντισυνταγματικές. 

 
• Είναι φανερό ότι ο προληπτικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων δεν διενεργείται 

αυτεπάγγελτα από το Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μετά από 
Αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας, δυνάμει του άρθρου 140 του Συντάγματος. 

 
 



Συνταγματικό Δίκαιο – Past Papers Σελίδα 17 
 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΞΗΣxxix

 
 

Τόσο η αναγκαστική απαλλοτρίωση, που προβλέπεται στο άρθρο 23.4 του Συντάγματος, όσο 
και η επίταξη, που προβλέπεται στο άρθρο 23.8 του Συντάγματος, αποτελούν μηχανισμούς 
στέρησης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας (23). 
 
1. Η βασική διαφορά μεταξύ της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και της επίταξης είναι το ότι η 

απαλλοτρίωση αποτελεί οριστικό μέτρο στέρησης της ιδιοκτησίας, ενώ αντίθετα η επίταξη 
προσωρινό μέτρο. Μέγιστη διάρκεια της επίταξης ορίζει το Σύνταγμα τα τρία χρόνια. 
 

2. Μια άλλη διαφο ρά μεταξύ των δύο  μηχανισμών είναι το  ότι η απαλλοτρίωση ακίνητης 
ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει είτε από τη Δημοκρατία, είτε από Δημοτική Αρχή, Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας. Αντίθετα η επίταξη μπορεί να 
διενεργηθεί μόνο από τη Δημοκρατία ενώ τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δεν έχουν 
τη δυνατότητα επίταξης. 

 
3. Το Σύνταγμα προνοεί ότι σε περίπτωση που ο σκοπός της απαλλοτρίωσης δεν επιτευχθεί 

μέσα στη χρονική διάρκεια των τριών ετών, η Απαλλοτριούσα αρχή έχει την υποχρέωση να 
επιστρέψει την ιδιοκτησία στον πρώην ιδιοκτήτη της (23.5). Αντίθετα το Σύνταγμα δεν 
προνοεί οτιδήποτε ανάλογο όσον αφορά το μηχανισμό της επίταξης, εφόσον είναι 
προσωρινό μέτρο. 

 
 
ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΝΟΜΩΝxxx

 
 

Με βάση την απόφαση The Board of the Registration of Architects and Civil Engineers v. 
Kyriakides (1966) 3 CLR 640, έχουν καθιερωθεί οι ακόλουθες αρχές οι οποίες διέπουν τον 
δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων: 
 
1. Ένας νόμος δεν κηρύσσεται αντισυνταγματικός, εκτός αν η αντισυνταγματικότητα του 

αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας. 
 

2. Το Δικαστήριο, κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας του νόμου, δεν ενδιαφέρεται για τα 
κίνητρα του νομοθέτη ούτε για τη σκοπιμότητα που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος νόμος. 
Ενδιαφέρεται αποκλειστικά εάν ο συγκεκριμένος νόμος βρίσκεται ή όχι σε αντίθεση με 
συγκεκριμένη συνταγματική διάταξη. 
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3. Εάν η διατύπωση του υπό κρίση νόμου αφήνει περιθώρια ερμηνείας του κατά τρόπο ώστε να 
διασώζεται η συνταγματικότητά του, τότε το Δικαστήριο προτιμά να ακολουθεί αυτόν τον 
τρόπο ερμηνείας προκειμένου να σώσει την ισχύ του συγκεκριμένου νόμου. 
 

4. Θέμα συνταγματικότητας νόμου αποφασίζεται μόνο στην περίπτωση που είναι πραγματικά 
αναγκαίο για την επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του 
Δικαστηρίου. Για παράδειγμα σε διαδικασία Προσφυγής τάσσονται ως λόγοι ακυρότητας, 
τόσο αντισυνταγματικότητα νόμου όσο και πλάνη περί τα πράγματα, λόγοι που ευσταθούν 
και ο ι δύο .  Το  Δικαστήριο  ακυρώνει την πράξη μό νο  ως προ ς την πλάνη γιατί δεν είναι 
αναγκαίο να προχωρήσει σε κρίση της συνταγματικότητας του νόμου. 
 

5. Σε περίπτωση που ένας νόμος περιέχει τόσο συνταγματικές όσο και αντισυνταγματικές 
διατάξεις μόνο οι αντισυνταγματικές κηρύσσονται ως τέτοιες εκτός αν η διασύνδεση μεταξύ 
των συνταγματικών και των αντισυνταγματικών διατάξεων είναι τόσο στενή ώστε να μην 
είναι επιτρεπτός ο διαχωρισμός τους, οπότε και κηρύσσεται ολόκληρος ο νόμος ως 
αντισυνταγματικός.  

 
 

ΕΞΟΥΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣxxxi

 
 

• Η ημερήσια διάταξη,  σύμφωνα με το  άρθρο 56 του Συντάγματος καθορίζεται από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατ’ απόλυτη κρίση του. Περιέχει τα θέματα τα οποία πρόκειται 
να συζητηθούν στην συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Με βάση τα πιο πάνω η 
ημερήσια διάταξη περιέχει εισηγήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
 

• Με τις εισηγήσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν προσδιορίζει τις αποφάσεις που 
πρόκειται να ληφθούν. 

 
• Με βάση το Σύνταγμα, οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου λαμβάνονται με 

πλειοψηφία των μελών του, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει δικαίωμα ψήφου. 
Συνεπώς με τον τρόπο αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία (και δικαίωμα) να 
απορρίπτει εισηγήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
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