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Τα θεμελιώδη δικαιώματα, το δίκαιο της ανάγκης και η οικονομική κρίση στην 

κυπριακή έννομη τάξη 

 

                                                                                           Δρ.Σαλώμη Γιάλλουρου 

                                                                                        Δικηγόρος  

                                                                                        22 Δεκεμβρίου 2019 

 

1. Εισαγωγή  

 

Από το 2009 και έπειτα η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη 

οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της. Η κρίση αυτή οδήγησε (και) στην υπογραφή 

Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, 

συνοδευόμενης από σχετικό Μνημόνιο Συναντίληψης, τον Μάρτιο του 20131. Στο πλαίσιο 

διαχείρισης της κρίσης αυτής, τόσο πριν όσο και μετά τη Συμφωνία Διευκόλυνσης 

Χρηματοδοτικής Στήριξης, η Κυπριακή Δημοκρατία υιοθέτησε σειρά μέτρων, πολλά εκ των 

οποίων άπτονταν θεμελιωδών δικαιωμάτων κατοχυρωμένων από το Σύνταγμα2. Αναδείχθηκε, 

λοιπόν, εκ νέου το ζήτημα της σχέσης του δικαίου της ανάγκης και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, το οποίο είχε απασχολήσει την κυπριακή έννομη τάξη το πρώτο στην 

προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών των δικοινοτικών ταραχών του 1963, της 

τουρκικής εισβολής του 1974 και της έκτοτε κατοχής μέρους του εδάφους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας από την Τουρκία. Συγκεκριμενοποιήθηκε δε στο ερώτημα αν σε περίπτωση που 

μέτρα τα οποία υιοθέτησε το κράτος προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης κρίνονταν 

 
* Η μελέτη αυτή θα δημοσιευθεί εντός των προσεχών μηνών στην Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Εκδόσεων 
Σάκκουλα. 
1 Η Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης και το συνοδεύον αυτή Μνημόνιο κυρώθηκαν δια του Περί 
της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικός) Ν.1(III)/2013, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα στις 30/4/2014. Δυνάμει αυτής, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης αναλάμβανε να 
παράσχει στην Κυπριακή Δημοκρατία οικονομική στήριξη ύψους €9 δισεκατομμυρίων, ενώ το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (κατωτέρω «ΔΝΤ») αναλάμβανε να παράσχει οικονομική στήριξη ύψους €1 δισεκατομμυρίου. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία ολοκλήρωσε το τριετές πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της τον Μάρτιο του 2016. 
Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα στις 7/3/2016, δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση 
του από το ΔΝΤ και μερικές εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη λήξη του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
έχοντας χρησιμοποιήσει μόνο τα €7.3 δισεκατομμύρια από τα συνολικά €10 δισεκατομμύρια που ήταν διαθέσιμα. 
Παρόλα αυτά, φέρει μέχρι σήμερα τις συνέπειες όλων των μέτρων που υιοθέτησε προς αντιμετώπιση της κρίσης, 
οφείλει στους δανειστές της ένα σημαντικό ποσό και παραμένει υπό την επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του ΔΝΤ μέχρι την αποπληρωμή του 75% του χρέους προς αυτούς, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις της να 
εξακολουθούν να τελούν υπό το βλέμμα των δανειστών.  
2 Ενδεικτικά, μέτρα τα οποία υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αυτό είναι η επιβολή μειώσεων, 
εισφορών και άλλων περιορισμών επί των μισθών και των συντάξεων των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων 
ιδίως του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, η τροποποίηση υφιστάμενων και η εισαγωγή νέων θεσμών 
αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας φυσικών και νομικών προσώπων, η απομείωση και/ή η μετατροπή σε μετοχές 
σχεδόν μηδενικής αγοραίας αξίας των μετοχών, χρεωστικών τίτλων, αξιογράφων και καταθέσεων της Λαϊκής 
Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου. Σχετικά, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση 
στην κυπριακή έννομη τάξη, Διδακτορική Διατριβή, Φεβρουάριος 2019, Γιάλλουρου Σ., Έλεγχος συνταγματικότητας 
των περικοπών των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, (2019) Εφημερίδα 
Διοικητικού Δικαίου 2, σελ.133-161. 
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αντισυνταγματικά ως παραβιάζοντα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα θεμελιώδη δικαιώματα, 

η νομιμότητα αυτών θα μπορούσε να σωθεί κατ’ επίκληση και εφαρμογή του δικαίου της 

ανάγκης.  

 

Η σχέση των τριών αυτών μεγεθών, ήτοι των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του δικαίου της 

ανάγκης και της παρούσας οικονομικής κρίσης, αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας 

μελέτης. Στο πρώτο μέρος σκιαγραφείται η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως 

προκύπτει από το Σύνταγμα, με ιδιαίτερη έμφαση στους προβλεπόμενους και επιτρεπόμενους 

από αυτό περιορισμούς τους. Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται εν συντομία το ιστορικό και το 

νομικό συγκείμενο υιοθέτησης και εφαρμογής του δικαίου της ανάγκης στην Κύπρο, ενώ 

εκτενέστερη είναι η αναφορά στη χρήση ή μη αυτού για τον περιορισμό θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. Στο τρίτο μέρος εξετάζεται το κατά πόσο το δίκαιο της ανάγκης, ως υιοθετήθηκε 

και εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να διασώσει τη 

νομιμότητα μέτρων που υιοθέτησε η χώρα προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης σε 

περίπτωση που αυτά κριθούν αντίθετα στο Σύνταγμα λόγω παραβίασης προστατευόμενων 

από αυτό θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

 

2. Τα θεμελιώδη δικαιώματα 

 

Στην κυπριακή έννομη τάξη τα θεμελιώδη δικαιώματα κατοχυρώνονται στην υψηλότερη 

βαθμίδα της ιεραρχίας των πηγών εθνικού δικαίου, αυτήν του Συντάγματος. Στη συντριπτική 

πλειοψηφία τους, τα δικαιώματα αυτά κατοχυρώνονται ως περιορισμένα και σχετικά και όχι 

ως απεριόριστα και απόλυτα.  

 

Οι προβλεπόμενοι και/ή επιτρεπόμενοι από το Σύνταγμα περιορισμοί θα μπορούσαν να 

διακριθούν -ιδιαίτερα σχηματικά- σε ειδικούς και γενικούς3. Ειδικοί είναι οι περιορισμοί που 

αναφέρονται σε ένα μονάχα συγκεκριμένο δικαίωμα. Πρόκειται για τους περιορισμούς που 

προβλέπονται στο ίδιο το άρθρο του Συντάγματος που κατοχυρώνει το σχετικό δικαίωμα. 

Γενικοί είναι οι περιορισμοί που αναφέρονται στο σύνολο ή σε περισσότερα του ενός 

δικαιώματα. Τέτοιος γενικός περιορισμός είναι, καταρχάς, ο προβλεπόμενος στο Άρθρο 183 

του Συντάγματος, όπου θεμελιώνεται η δυνατότητα αναστολής θεμελιωδών δικαιωμάτων σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τέτοιοι δε γενικοί περιορισμοί είναι και οι υπόρρητοι, ήτοι οι 

περιορισμοί που προκύπτουν από την ανάγκη συνύπαρξης των διαφόρων συνταγματικών 

 
3 Σχετικά, Ηλιοπούλου Τζ., Γενική θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων: Όψεις της πολυεπίπεδης προστασίας στον 
ευρωπαϊκό χώρο, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα και Nomos, 2018), σελ.61-64, Χρυσόγονος Κ. και 
Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 4η αναθεωρημένη έκδοση, (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017), 
όπου η διάκριση προκύπτει από τους σχετικούς τίτλους και τη χωριστή εξέταση των γενικών και των ειδικών 
περιορισμών, σελ.103-110 και 111-119 αντίστοιχα. 
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προνοιών. Τέλος, στην κυπριακή έννομη τάξη, γενικό περιορισμό, ως θα δούμε εκτενώς στη 

συνέχεια, αποτέλεσε και το δίκαιο της ανάγκης. 

 

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου ένας περιορισμός θεμελιώδους δικαιώματος να είναι 

δικαιολογημένος πρέπει να πληροί τρεις προϋποθέσεις: (α) να προβλέπεται δια νόμου, (β) να 

εξυπηρετεί σκοπό δημοσίου συμφέροντος και (γ) να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας4.  

 

Η πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου σχετίζεται με την ασφάλεια δικαίου σε δύο 

επίπεδα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, με την απαίτηση πρόβλεψης της επέμβασης σε ένα 

θεμελιώδες δικαίωμα δια νόμου εξασφαλίζονται τα εχέγγυα διαφάνειας, αμεροληψίας και 

δημοκρατικότητας που η νομοπαρασκευαστική διαδικασία παρέχει. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 

μέσα από την εν λόγω απαίτηση, τα επηρεαζόμενα πρόσωπα λαμβάνουν και/ή δύνανται να 

λάβουν γνώση της επέμβασης στο δικαίωμά τους και να ρυθμίσουν ανάλογα τη συμπεριφορά 

τους. Ως εκ τούτου, προκειμένου η προϋπόθεση αυτή να πληρείται, απαιτείται αφενός να 

υπάρχει ειδικός κανόνας που να προβλέπει την υπό κρίση επέμβαση και αφετέρου η ποιότητα 

αυτού να είναι τέτοια που να ικανοποιεί την ασφάλεια δικαίου, ως αμέσως ανωτέρω 

παρατέθηκε5. 

 

Η δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος συνδέεται -ή 

ορθότερα ταυτίζεται- με τον σκοπό του κράτους. Σκοπός του κράτους, και συνεπώς δημόσιο 

συμφέρον, είναι η προστασία των συμφερόντων ενός εκάστου των μελών του στον μέγιστο 

 
4 Γενικά όσον αφορά τους περιορισμούς των περιορισμών, Emilianides A., Constitutional law in Cyprus, (Hague: 
Kluwer, 2013), σελ.146, De Smith S., The new Commonwealth and its constitutions, (London: Stevens, 1964), 
σελ.203-204, Pikis G., Constitutionalism - Human rights - Separation of powers: The Cyprus precedent, (Leiden, 
Boston: Martinus Nijhoff, 2006), σελ.59-61, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην 
κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π., σελ.32-50 (αν και η ανάλυση των τριών ανωτέρω αναφερόμενων προϋποθέσεων 
γίνεται με αναφορά στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, όσα εκεί αναφέρονται ισχύουν για τον περιορισμό όλων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων), Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, 4η αναθεωρημένη έκδοση, 
(Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012), σελ.176-188, Ηλιοπούλου Τζ., Γενική θεωρία θεμελιωδών 
δικαιωμάτων: Όψεις της πολυεπίπεδης προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο, όπ.π., σελ.65-78, Λοΐζου Α., Σύνταγμα 
Κυπριακής Δημοκρατίας, (Λευκωσία, 2001), σελ.217-219, Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: 
Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2015), σελ.37-42, 569-571, Τορναρίτης Κ., Το 
πολιτειακόν δίκαιον της Κυπριακής Δημοκρατίας, (Λευκωσία, 1982), σελ.67,  Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., 
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.120-135. 
Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως η έννοια του πυρήνα του δικαιώματος δεν γίνεται αποδεκτή 
από εμάς ως περιορισμός των περιορισμών. Σχετικά, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική 
κρίση στην κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π., σελ.43-48. 
5 Σχετικά, Emilianides A., Constitutional law in Cyprus, όπ.π., σελ.146, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία 
και η οικονομική κρίση στην κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π., σελ.33, Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά 
δικαιώματα, όπ.π., σελ.154-168, 177-182, Ηλιοπούλου Τζ., Γενική θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων: Όψεις της 
πολυεπίπεδης προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο, όπ.π., σελ.64-65, Λοΐζου Α., Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, 
όπ.π., σελ.217-218, Μανιτάκης Α., Κράτος-Δικαίου και δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας, (Αθήνα-
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1994), για την ασφάλεια και τη βεβαιότητα δικαίου σελ.71-75, για την αρχή της 
νομιμότητας σελ.81-140, Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, 
όπ.π., σελ.35-37, 39, 570-571, Σπυριδάκης Ι., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα: Επιτομή, (Αθήνα: Εκδόσεις 
Σάκκουλα, 2011), σελ.25-28, Τορναρίτης Κ., Το πολιτειακόν δίκαιον της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπ.π., σελ.67,  
Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.111-122, ενώ θεωρούν διακριτό 
περιορισμό των περιορισμών την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, σελ.135. 

http://cypriotlaw.com/index.php/publications/show/2217
http://cypriotlaw.com/index.php/publications/show/2217
http://cypriotlaw.com/index.php/publications/show/2217


Σελίδα 4 από 33 
 

δυνατό βαθμό. Και τούτο, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι πως το κράτος δεν έχει δική του 

βούληση. Δική τους βούληση έχουν μονάχα τα μέλη αυτού. Ο δεύτερος λόγος, συνυφασμένος 

με τον πρώτο, είναι πως το κράτος υπάρχει ακριβώς γιατί τα μέλη του το θέλησαν. Και τούτο, 

για να εξασφαλιστεί η προστασία των συμφερόντων τους. Σκοπός, λοιπόν, του κράτους, και 

συνεπώς δημόσιο συμφέρον, δεν μπορεί παρά να είναι το άθροισμα των σκοπών των μελών 

του, ήτοι η προστασία των συμφερόντων των πρώτων, ενός εκάστου εξ αυτών, στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό6. Ως ορθά αναφέρει ο Μάνεσης, η Πολιτεία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο 

για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου7.  

 

Η τρίτη προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας στοχεύει στο να εξασφαλίσει 

πως ο περιορισμός που θα επιβληθεί σε ένα θεμελιώδες δικαίωμα δεν θα υπερβαίνει το 

απολύτως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος. Και τούτο, δεδομένου του ότι τέτοιο σκοπό αποτελεί και η ίδια η προστασία του 

δικαιώματος που περιορίζεται. Στοχεύει, με άλλα λόγια και ιδιαίτερα συμπυκνωμένα, στο να 

 
6 Σχετικά όσον αφορά το δημόσιο συμφέρον γενικά, Glazer N., Realizing the public interest: Reflections on an 
elusive Goal, (Fall 2007) Daedalus 136(4), σελ.30-36, Goldston J., Public interest litigation in central and eastern 
Europe: Roots, prospects and challenges, (May 2006) Human Rights Quarterly 28(2), σελ.492-528, Lee D., Public 
interest or private interest?, (May 2002) Ideas on Liberty 52(5), σελ.42-43, Lewis C., In pursuit of the public interest, 
(September-October 2006) Public Administration Review 66(5), σελ.694-701, MacNair D., In the name of the public 
good: ‘Public interest’ as a legal standard, (February 2006) Canadian Criminal Law Review 10(2), σελ.175-204, 
O’Flynn I., Deliberating about the public interest, (2010) Res Publica 16, σελ.299-315, Pikis G., Constitutionalism 
- Human rights - Separation of powers: The Cyprus precedent, όπ.π., σελ.60, Βενιζέλος Ε., Το γενικό συμφέρον 
και οι περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων: Κριτική προσέγγιση των τάσεων της νομολογίας, 
(Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1990), Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην 
κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π., σελ 33-35, Δαγτόγλου Π., Δημόσιο συμφέρον και Σύνταγμα, (1986) Το Σύνταγμα, 
σελ.425-439, Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.145-154, Ηλιοπούλου Τζ., Γενική 
θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων: Όψεις της πολυεπίπεδης προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο, όπ.π., σελ.66-67, 
Καψάλη Β., Δημόσιο συμφέρον και έλεγχος συνταγματικότητας στο πλαίσιο της οικονομικής ελευθερίας, 2008 
Δικαιώματα του Ανθρώπου 38, σελ.511-567, Λαζαράτος Π., Δημοσιονομικό συμφέρον και δίκαιο της ανάγκης, 
(Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2013) Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, σελ.686-692, Λοΐζου Α., Σύνταγμα 
Κυπριακής Δημοκρατίας, όπ.π., σελ.219, Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα 
και ελευθερίες, όπ.π., σελ.39-40, όπου η προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος τίθεται 
υπό τον τίτλο ‘αρχή της αναγκαιότητα’ -η οποία αναφέρεται ως διακριτή αρχή, διακριτός περιορισμός των 
περιορισμών, από την αρχή της αναλογικότητας, Σπυριδάκης Ι., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα: Επιτομή, όπ.π., 
σελ.28, Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.122-126. 
Σχετικά όσον αφορά την προσέγγιση του δημοσίου συμφέροντος ως συνώνυμου της προστασίας των 
συμφερόντων όλων των μελών του κράτους στον μέγιστο δυνατό βαθμό, Aristotle, The complete works of Aristotle, 
edited by Barnes J., (Princeton: Princeton University Press, 1991), Politics, Book I, σελ.1987, §2, Book III, 
σελ.2032, §9, Economics, Book I, σελ.2130, §1, Bentham J., An introduction to the principles of morals and 
legislation, (London: Printed for W.Pickering, Lincoln’s-inn Fields and E.Wilson, Royal Exchange, 1823), σελ.4, 
§iv., Locke J., Two treatises of government, edited with an introduction and notes by Laslett P., (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988), σημείωση για §3 από Locke J., Epistola de tolerantia, (1689), επιπλέον, 
σελ.323, §85, 324, §88, 329, §94, 331, §95, 350-351, §123-124, 355-356, §124, 359, §137, 364, §143, 412, §222, 
Nozick R., Anarchy, state and utopia, 15th edition, (Oxford: Blackwell, 2001), σελ.32-33, Πλάτωνας, Πολιτεία, 
εισαγωγικό σημείωμα, μετάφραση, ερμηνευτικά σημειώματα Σκουτερόπουλος M., 5η έκδοση, (Αθήνα: Εκδόσεις 
Πόλις, 2003), σελ.133, §369(b-d), 261, 263, §419(a)-420(b), Ρουσσώ Z., Το κοινωνικό συμβόλαιο - Λόγος για τις 
επιστήμες και τις τέχνες - Λόγος για τη ρίζα της ανισότητας μεταξύ των Ανθρώπων, εισαγωγή, σχόλια, μετάφραση 
Λο Σκόκκο Ι., (Αθήνα: Εκδόσεις Αναγνωστίδη, Αθήνα), σε Το κοινωνικό συμβόλαιο, σελ.19, 77. 
7 Μάνεσης Α., Ατομικές Ελευθερίες, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1982), σελ.84-85, ενώ αντίστοιχες 
σκέψεις, σελ.87. Ομοίως, Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.85-
87.   
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εξασφαλίσει μία ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος που περιορίζεται και του σκοπού 

δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκεται8.  

 

Ως αναφέρθηκε, οι τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στα θεμελιώδη 

δικαιώματα αφορούν τόσο τους ειδικούς όσο και τους γενικούς περιορισμούς. Σε κάποιες δε 

περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις αυτές εξειδικεύονται είτε ρητά στο Σύνταγμα είτε (και) δια της 

νομολογίας. 

 

Όσον αφορά τους ειδικούς περιορισμούς, πράγματι στις πλείστες συνταγματικές διατάξεις οι 

τρεις προϋποθέσεις συγκεκριμενοποιούνται, ενώ πολλές φορές η νομολογία είναι ιδιαίτερα 

διαφωτιστική. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Άρθρο 23 του Συντάγματος, το 

οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, και το Άρθρο 26 του Συντάγματος, το οποίο 

κατοχυρώνει την ελευθερία του συμβάλλεσθαι ελευθέρως. Δύο άρθρα των οποίων άπτονταν 

τα περισσότερα μέτρα που υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 

οικονομικής κρίσης. Το Άρθρο 23 του Συντάγματος επιτρέπει τρεις μορφές επέμβασης στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία: τον περιορισμό χρήσης, την απαλλοτρίωση και την επίταξη. 

Εξειδικεύει είτε το σύνολο είτε κάποιες από τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης με 

αναφορά και στις τρεις αυτές μορφές. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον περιορισμό χρήσης, 

το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος οριοθετεί τη δεύτερη προϋπόθεση, μη επιτρέποντας αυτόν 

για οποιονδήποτε σκοπό δημοσίου συμφέροντος αλλά μονάχα «προς το συμφέρον της 

δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας υγιείας ή των δημοσίων ηθών ή της πολεοδομίας ή της 

αναπτύξεως και χρησιμοποιήσεως οιασδήποτε ιδιοκτησίας προς προαγωγήν της δημοσίας 

ωφελείας ή προς προστασίαν των δικαιωμάτων τρίτων». Προσδιορίζει επίσης και την τρίτη 

προϋπόθεση, απαιτώντας σε περίπτωση που ο περιορισμός μειώνει ουσιωδώς της 

οικονομική αξία της επηρεασθείσας ιδιοκτησίας να καταβάλλεται το ταχύτερο δίκαιη 

 
8 Σχετικά, Alexy R., A theory of constitutional rights, translated by Rivers J., (Oxford: Oxford University Press, 
2002), Alexy R., Constitutional rights and constitutional review, (2014), Alexy R., Formal principles: Some replies 
to critics, (2014) International Journal of Constitutional Law 12(3), σελ.511-524, Alexy R., On constitutional rights 
to protection, (2009) Legisprudence 3(1), σελ.1-17, Alexy R., Balancing, constitutional review and representation, 
(2005) International Journal of Constitutional Law 3, σελ.572-581, Alexy R., Constitutional rights, balancing and 
rationality, (June 2003) Ratio Juris 16(2), σελ.131-140, Barak A., Proportionality: Constitutional rights and their 
limitations, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), Buontempo N., A discussion of Robert Alexy’s theory 
of constitutional rules and constitutional principles as a model for adjudication, (2016), De Smith S., The new 
Commonwealth and its constitutions, όπ.π., σελ.203-204, Klatt M., Institutionalized reason: The jurisprudence of 
Robert Alexy, (Oxford: Oxford University Press, 2012), σε Robert Alexy’s philosophy of law as system, Möller K., 
Balancing and the structure of constitutional rights, (2007) International Journal of Constitutional Law 5(3), σελ.453-
468, Pikis G., Constitutionalism - Human rights - Separation of powers: The Cyprus precedent, όπ.π., σελ.60, 
Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π., σελ.36-50,  
Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.182-188, Ηλιοπούλου Τζ., Γενική θεωρία 
θεμελιωδών δικαιωμάτων: Όψεις της πολυεπίπεδης προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο, όπ.π., σελ.67-77, Λοΐζου 
Α., Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας όπ.π., σελ.218-219, Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: 
Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π., σελ.40-41, Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.126-131. 
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αποζημίωση, η οποία θεωρείται πως είναι η πλήρης9. Το Άρθρο 26 του Συντάγματος ομοίως 

προβλέπει πως το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως υπόκειται σε περιορισμούς. 

Συγκεκριμένα, ορίζει πως αυτό υπόκειται σε περιορισμούς «τιθεμένους επί τη βάσει των 

γενικών αρχών του δικαίου των συμβάσεων», ενώ παράλληλα επιφυλάσσεται υπέρ του νόμου 

όσον αφορά την πρόληψη εκμετάλλευσης από πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ιδιάζουσα 

οικονομική ισχύ. Εξειδικεύει, δηλαδή, και αυτό τη δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης 

σκοπού δημοσίου συμφέροντος.  

 

Όσον αφορά τώρα τους γενικούς περιορισμούς, μία πρώτη τέτοια περίπτωση -ως 

αναφέρθηκε- είναι αυτή του Άρθρου 183 του Συντάγματος. Το εν λόγω άρθρο 

συγκεκριμενοποιεί και τις τρεις προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης σε θεμελιώδη 

δικαιώματα. Όσον αφορά την πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου, το Άρθρο 183 

του Συντάγματος προσδιορίζει αυτήν ποικιλοτρόπως. Η κατάσταση ανάγκης κηρύσσεται με 

προκήρυξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος έχουν 

δικαίωμα αρνησικυρίας. Σε περίπτωση μη άσκησής του, δημοσιεύουν την προκήρυξη στην 

Επίσημη Εφημερίδα, ενώ αυτή υπόκειται στην έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Όσον 

αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση, το Άρθρο 183 του Συντάγματος προβλέπει πως αυτό 

εφαρμόζεται μονάχα σε περίπτωση πολέμου ή άλλου δημόσιου κίνδυνου απειλούντος την 

ύπαρξη της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε τμήματός της. Επομένως, περιορισμοί θεμελιωδών 

δικαιωμάτων δυνάμει τούτου μπορούν να επέλθουν μονάχα σε αυτές τις εξαιρετικές 

περιστάσεις. Τέλος, το εν λόγω άρθρο εξειδικεύει και την προϋπόθεση της τήρησης της αρχής 

της αναλογικότητας. Θεμελιώδη δικαιώματα μπορούν να ανασταλούν δυνάμει αυτού μονάχα 

στον βαθμό και για τον χρόνο που απαιτείται προς αντιμετώπιση των ανωτέρω εξαιρετικών 

περιστάσεων. Σύμφωνα με την παράγραφο (6), η διάρκεια ισχύος της σχετικής προκήρυξης 

τεκμαίρεται πως είναι δύο μήνες από την έγκρισή της από τη Βουλή, εκτός εάν παραταθεί ως 

το Σύνταγμα ορίζει. Σύμφωνα δε με την παράγραφο (7)(3), «τα ανωτέρω διατάγματα 

αποβάλλουσι την ισχύν αυτών άμα τη λήξει της καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης, εφ’ όσον δεν 

θα έχωσιν ανακληθή ενωρίτερον».  

 

 
9 Σχετικές όσον αφορά τον όρο «ταχύτερο», Thymopoulos a.o. v. Municipal Corporation of Nicosia, (1967) 3 CLR 
588, Tryphonos a.o. v. Municipality of Nicosia, (1988) 3 CLR 901, αλλά και Aristides a.o. v. The Republic, (1983) 
3 CLR 1507, Ιωσηφίδης ν. Γενικού Εισαγγελέα, (1990) 3 ΑΑΔ 4599, οι οποίες αφορούσαν επίταξη ιδιοκτησίας για 
την οποία το Άρθρο 23(8)(δ) του Συντάγματος χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο. 
Σχετικές όσον αφορά τον όρο «δίκαιη», Moti a.o. v. The Republic, (1968) 1 CLR 102, Youksel v. The Republic, 
(1970) 1 CLR 345, Rashid a.o. v. Vassiliko Cement Works Ltd, (1971) 1 CLR 146, Republic v. Savvides a.o., (1975) 
1 CLR 12, Louisos v. Municipality of Famagusta, (1978) 1 CLR 36, Σεργίδης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 
1 ΑΑΔ 119, ΕΣΚΑΛ Λτδ ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1993) 1 ΑΑΔ 1069, Γενικός Εισαγγελέας ν. Κούλουμου κ.ά., 
(1995) 1 ΑΑΔ 728, Γεωργαλλίδου κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα, (2001) 1 ΑΑΔ 365, οι οποίες αφορούσαν 
απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας για την οποία το Άρθρο 23(4)(γ) του Συντάγματος χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο. 
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Μία δεύτερη περίπτωση είναι αυτή των υπόρρητων περιορισμών. Οι υπόρρητοι περιορισμοί 

δεν προβλέπονται ρητά, δεν αναφέρονται στο ίδιο το κείμενο του Συντάγματος. Προκύπτουν 

από μόνο το γεγονός πως κάθε θεμελιώδες δικαίωμα αποτελεί μέρος ενός συστήματος, του 

Συντάγματος, το σύνολο των δικαιωμάτων, των ρυθμίσεων και των αρχών του οποίου 

απαιτούν τη μέγιστη δυνατή υλοποίησή τους. Με άλλα λόγια, είναι ενδεχόμενο η υλοποίηση 

μίας (άλλης) διάταξης του Συντάγματος να οδηγεί σε περιορισμό ενός θεμελιώδους 

δικαιώματος10. Η απαίτηση πλήρωσης των προϋποθέσεων που το άρθρο που κατοχυρώνει 

το δικαίωμα αυτό απαιτεί, ενδεχομένως να καθιστούσε την υλοποίηση αλλού δικαιώματος, 

ρύθμισης, αρχής του Συντάγματος αδύνατη. Για να αποφευχθεί, λοιπόν, το αδιέξοδο τούτο, 

γίνεται δεκτό πως, σε τέτοιες περιπτώσεις, οι επεμβάσεις σε ένα θεμελιώδες δικαίωμα είναι 

δικαιολογημένες, ακόμη κι αν οι προϋποθέσεις που προβλέπει το  άρθρο που το κατοχυρώνει 

δεν πληρούνται. Αρκεί, ως προκύπτει μέσα από μία εγγύτερη ματιά στους υπόρρητους 

περιορισμούς, να πληρούνται οι προϋποθέσεις της διάταξης της οποίας σκοπείται η 

υλοποίηση και οι τρεις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, ενώ είναι ενδεχόμενο οι δύο 

κατηγορίες -εάν μας επιτραπεί ο όρος- προϋποθέσεων να αλληλοεπικαλύπτονται. Αυτό, 

λοιπόν, που διαφοροποιεί τους υπόρρητους από τους ρητά προβλεπόμενους περιορισμούς 

δεν είναι πως οι πρώτοι επιτρέπονται άνευ ετέρου, αλλά ότι επιτρέπονται ακόμη κι αν δεν 

πληρούνται οι εξειδικεύσεις των τριών προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης που το 

άρθρο που κατοχυρώνει το περιορισθέν δικαίωμα προβλέπει. Στην κυπριακή έννομη τάξη 

χαρακτηριστική περίπτωση χρήσης του σχήματος των υπόρρητων περιορισμών -χωρίς 

αναφορά στον όρο τούτο από το Δικαστήριο- ήταν αυτή των Άρθρων 23 και 24 του 

Συντάγματος. Το Άρθρο 23 του Συντάγματος, ως είδαμε, κατοχυρώνει το δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία. Το Άρθρο 24 του Συντάγματος προβλέπει τη δυνατότητα του κράτους να επιβάλλει 

φόρους, τέλη και εισφορές. Εκ των πραγμάτων, η επιβολή και η είσπραξη φόρων, τελών και 

εισφορών συνιστά επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Συγκεκριμένα, η επιβολή φόρων, 

τελών και εισφορών και η διαδικασία είσπραξης αυτών αποτελούν, καταρχήν, περιορισμό της 

άσκησης του δικαιώματος. Υπό κάποιες δε προϋποθέσεις, η είσπραξη τους μπορεί να 

αποτελέσει και στέρηση, όπως, για παράδειγμα, όταν εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση και 

η αρμόδια αρχή προβεί σε διαβήματα εκτέλεσής της. Εάν, λοιπόν, οι επεμβάσεις αυτές 

εξετάζονταν με αναφορά στο Άρθρο 23 του Συντάγματος, θα ήταν πιθανό να κρίνονταν 

αντισυνταγματικές λόγω μη πλήρωσης των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων. Τούτο θα 

καθιστούσε την πραγμάτωση του Άρθρου 24 του Συντάγματος δύσκολη ή και αδύνατη. Προς 

 
10 Σχετικά όσον αφορά τη σύγκρουση δικαιωμάτων, ρυθμίσεων και αρχών του Συντάγματος, Δαγτόγλου Π., 
Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.111-114, Ηλιοπούλου Τζ., Γενική θεωρία θεμελιωδών 
δικαιωμάτων: Όψεις της πολυεπίπεδης προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο, όπ.π., σελ.91-96, Σπυριδάκης Ι., 
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα: Επιτομή, όπ.π., σελ.32-33, Στρατηλάτης Κ., Η συγκεκριμένη στάθμιση των 
συνταγματικών αξιών κατά τη δικαστική ερμηνεία του Συντάγματος, (2001) Το Σύνταγμα 3, σελ.495-540, 
Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.137-143. 
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αποφυγή του αδιεξόδου αυτού, το Ανώτατο Δικαστήριο σε σειρά αποφάσεων χρησιμοποίησε 

το Άρθρο 24 του Συντάγματος ως υπόρρητο περιορισμό του Άρθρου 23 του Συντάγματος. 

Εξέφρασε, δηλαδή, τη θέση πως περιορισμοί στην ιδιοκτησία που προκύπτουν από την 

επιβολή σύμφωνων με το Άρθρο 24 του Συντάγματος φόρων, τελών και εισφορών δεν μπορεί 

να κρίνονται αντισυνταγματικοί λόγω μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος11. Στις περιπτώσεις αυτές, το ίδιο το Άρθρο 24 του Συντάγματος ρητά εξειδικεύει 

την πρώτη προϋπόθεση δικαιολογημένης επέμβασης σε θεμελιώδη δικαιώματα, ορίζοντας 

πως κανένας φόρος, τέλος και εισφορά δεν επιβάλλεται παρά μόνο δυνάμει ή κατ’ 

εξουσιοδότηση νόμου. Ομοίως ρητά προσδιορίζει και την τρίτη προϋπόθεση, προβλέποντας 

πως η συνεισφορά εκάστου είναι ανάλογη των δυνάμεών του και πως κανένας φόρος, τέλος 

και εισφορά -με την επιφύλαξη αναφερόμενων εξαιρέσεων- δεν μπορεί να είναι αναδρομικής, 

καταστρεπτικής ή απαγορευτικής φύσης. Αντίθετα, το Άρθρο 24 του Συντάγματος δεν 

αναφέρει καν τη δεύτερη προϋπόθεση. Όμως, η ίδια η φύση των φόρων, τελών και εισφορών 

καθιστά σαφές πως αυτοί επιβάλλονται δικαιολογημένα μονάχα όταν στοχεύουν στην 

εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος.  

 

Βλέπουμε, λοιπόν, πως το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπει και/ή επιτρέπει 

ένα ευρύ πεδίο δυνατοτήτων περιορισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τέτοιο που δύσκολα θα 

μπορούσε να λεχθεί πως το κράτος δεν δύναται να αντιμετωπίσει μία κατάσταση, ακόμη και 

εξαιρετικά δύσκολη, κινούμενο εντός των συνταγματικών πλαισίων. Παρόλα αυτά, η ιστορία 

απέδειξε πως πράγματι υπήρξαν γεγονότα και καταστάσεις τα οποία δεν ήταν εφικτό να 

τύχουν διαχείρισης δια της απαρέγκλιτης εφαρμογής των προνοιών του Συντάγματος. Και 

τούτα είναι ακριβώς τα γεγονότα και οι καταστάσεις που οδήγησαν στην επίκληση και 

εφαρμογή του δικαίου της ανάγκης στην κυπριακή έννομη τάξη. 

 

3. Το δίκαιο της ανάγκης 

 

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960 έχει χαρακτηρισθεί ως ένα από τα πιο 

περίπλοκα, τα πιο λεπτομερή και τα πιο εκτενή του κόσμου12. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι 

 
11 Σχετικές, Pankyprios Syntechnia Dimosion Ypallilon a.o. v. The Municipality of Nicosia, (1978) 3 CLR 117, 
The Cyprus Phassouri Plantations Co Ltd v. The Organisation of Agricultural Insurance, (1987) 3 CLR 2047. 
12 Σχετικά, Emilianides A., Constitutional law in Cyprus, όπ.π., σελ.18, De Smith S., The new Commonwealth and 
its constitutions, όπ.π., σελ.282-296, ιδίως 282, 285, 296, Kombos C., The doctrine of necessity in constitutional 
law, (Athens: Sakkoulas Publications, 2015), σελ.138-139, Pikis G., Constitutionalism - Human rights - Separation 
of powers: The Cyprus precedent, όπ.π., σελ.7, Polyviou P., Cyprus: A study in the theory, structure and method 
of the legal system of the Republic of Cyprus, (Nicosia: Chryssafinis & Polyviou, 2015), σελ.10, 16, 20, 282, 
Tornaritis  C., Cyprus and its constitutional and other legal problems, (Nicosia: 1980), σελ.63-64, 66, Αιμιλιανίδης 
Α.,  Η υπέρβαση του Κυπριακού Συντάγματος, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2006), σελ.34-35, 
Αιμιλιανίδης Α., Παπαστυλιανός Χ., Στρατηλάτης Κ., Η Κυπριακή Δημοκρατία και το δίκαιο της ανάγκης, (Αθήνα-
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016), σε Αιμιλιανίδης Α., Το δίκαιο της ανάγκης 50 χρόνια μετά: Σκέψεις επί 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1978/1978_3_117.pdf
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1978/1978_3_117.pdf
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1987/1987_3_2047.pdf
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1987/1987_3_2047.pdf
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η τοποθέτηση του De Smith πως «εάν κάποιος τελούσε σε πλήρη άγνοια των πολιτικών 

πραγματικοτήτων, θα μπορούσε εύλογα να διερωτηθεί εάν οι αρχές που διείπαν το Σύνταγμα 

και οι κανόνες που αυτό περιλάμβανε είχαν συλληφθεί σε μία βραδινή συζήτηση μεταξύ ενός 

συνταγματολόγου και ενός μαθηματικού»13. Βασικότερη αρχή του, η οποία διατρέχει το σύνολο 

της πολιτειακής δομής του κράτους και καθρεφτίζεται σχεδόν στο σύνολο των διατάξεών του 

Συντάγματος είναι η λεγόμενη δυαδική αρχή ή η αρχή της δικοινοτικότητας14. Και τούτο, με 

έναν παράξενο, αμφίδρομο και οξύμωρο -εάν μας επιτραπούν οι όροι- τρόπο.  

 

Από τη μία, οι εμπνευστές και οι συντάκτες του Συντάγματος αναγνώριζαν το βαθύ χάσμα και 

τη συγκρουσιακή σχέση μεταξύ των ελλήνων και των τούρκων του νησιού. Προκειμένου να 

επιτύχουν τη συνύπαρξη αυτών σε ένα ενιαίο κράτος, συνέταξαν ένα Σύνταγμα το οποίο τους 

διαχώριζε σε δύο κοινότητες, ήτοι την ελληνική και την τουρκική αντίστοιχα, εξασφάλιζε τη 

μαθηματικοποιημένη συμμετοχή αμφότερων σε όλα τα όργανα, θεσμούς και αρχές της χώρας, 

δια της πρόβλεψης ποσοστώσεων, χωριστών πλειοψηφιών, δικαιωμάτων αρνησικυρίας, και 

παράλληλα προέβλεπε σειρά μηχανισμών άρσης τυχόν -προβλεπόμενων ή τουλάχιστον 

προβλέψιμων- συγκρούσεων μεταξύ τους, όπως η συμμετοχή ουδέτερων δικαστών στα δύο 

ανώτερα δικαστήρια του κράτους και η δυνατότητα υποβολής σχετικών ερωτημάτων από 

αμφότερες τις κοινότητες στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Από την άλλη, οι ίδιοι 

εμπνευστές και συντάκτες εμπιστεύονταν -ή μάλλον ήλπιζαν πως αυτή θα ήταν η περίσταση- 

την ομαλή λειτουργία του κράτους στην επίδειξη ωριμότητας ή ακόμη και καλής πίστης από 

τις δύο κοινότητες. Συνέβαινε, λοιπόν, το εξής: η ένταση και η καχυποψία μεταξύ ελλήνων και 

τούρκων ήταν η αιτία υιοθέτησης ενός περίπλοκου πολιτειακού συστήματος, ενώ συγχρόνως 

η τήρηση και επιτυχία τούτου στηριζόταν στην επίδειξη πνεύματος συνεργασίας από αυτούς15.  

 

Δυστυχώς, η εφαρμογή του Συντάγματος κράτησε μονάχα τρία χρόνια και μάλιστα όχι άνευ 

δυσκολιών και εντάσεων. Τον Νοέμβριο του 1963 ο ελληνοκύπριος Πρόεδρος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πρότεινε στον τουρκοκύπριο Αντιπρόεδρο Fazıl 

 
του κυπριακού «μηδενικού νόμου», σελ.96,  Λοΐζου Α., Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, όπ.π., σελ.3, 
Τορναρίτης Κ., Το πολιτειακόν δίκαιον της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπ.π., σελ.18, 22-23. 
13 De Smith S., The new Commonwealth and its Constitutions, όπ.π., σελ.282. 
14 Σχετικά, Emilianides A., Constitutional law in Cyprus, όπ.π., σελ.18, 22-24, De Smith S., The new 
Commonwealth and its constitutions, όπ.π., σελ.282-296, Kombos C., The doctrine of necessity in constitutional 
law, όπ.π., σελ.139-143, 149-150, Polyviou P., Cyprus: A study in the theory, structure and method of the legal 
system of the Republic of Cyprus, όπ.π., σελ.10-22, Tornaritis  C., Cyprus and its constitutional and other legal 
problems, όπ.π., σελ.43-53, 60-63, Αιμιλιανίδης Α.,  Η υπέρβαση του Κυπριακού Συντάγματος, όπ.π., σελ.36-53, 
Λοΐζου Α., Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, όπ.π., σελ.4-6, Αιμιλιανίδης Α., Παπαστυλιανός Χ., Στρατηλάτης Κ., 
Η Κυπριακή Δημοκρατία και το δίκαιο της ανάγκης, όπ.π., σε Αιμιλιανίδης Α., Το δίκαιο της ανάγκης 50 χρόνια μετά: 
Σκέψεις επί του κυπριακού «μηδενικού νόμου», σελ.96-97 και σε Παπαστυλιανός Σ., Το δίκαιο της ανάγκης και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των τουρκοκυπρίων, σελ.154-155, Τορναρίτης Κ., Το πολιτειακόν δίκαιον της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, όπ.π., σελ.18-23. 
15 Αντίστοιχες σκέψεις, Αιμιλιανίδης Α., Παπαστυλιανός Χ., Στρατηλάτης Κ., Η Κυπριακή Δημοκρατία και το δίκαιο 
της ανάγκης, όπ.π., σε Αιμιλιανίδης Α., Το δίκαιο της ανάγκης 50 χρόνια μετά: Σκέψεις επί του κυπριακού 
«μηδενικού νόμου», σελ.97-98. 

http://cypriotlaw.com/index.php/publications/show/2217
http://cypriotlaw.com/index.php/publications/show/2217
http://cypriotlaw.com/index.php/publications/show/2217
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Küçük την τροποποίηση δεκατριών προνοιών του Συντάγματος. Η πρότασή του βρήκε την 

άρνηση της τουρκικής πλευράς. Ακολούθησαν δικοινοτικές ταραχές και αποχώρηση των 

τουρκοκυπρίων από τα όργανα, τους θεσμούς και τις αρχές του κράτους. Λίγο αργότερα 

αποχώρησαν και τα ξένα μέλη των δικαστηρίων. Τούτο καθιστούσε την εφαρμογή του 

Συντάγματος ως ήταν διατυπωμένο εκ των πραγμάτων αδύνατη. Δεν οδηγούσε, όμως, 

αυτόματα και άνευ ετέρου σε κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους. Αυτό έπρεπε 

να συνεχίσει να λειτουργεί και να εξυπηρετεί τον σκοπό του, ήτοι την προστασία των 

συμφερόντων του συνόλου των μελών του στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Διέξοδο αποτέλεσε 

το δόγμα του δικαίου της ανάγκης16, χρήση του οποίου έγινε -ρητά και με σαφήνεια 

τουλάχιστον- το πρώτο στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Attorney 

General v. Ibrahim a.o.17.  Ενέργειες του κράτους, οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με το γράμμα 

του Συντάγματος, ήταν όμως επιβεβλημένες για την εξασφάλιση της ύπαρξης και της ομαλής 

λειτουργίας του, μπορούσαν να διασωθούν, να κριθούν νόμιμες και συνεπώς εφαρμοστέες, 

δυνάμει αυτού. Η εισαγωγή και χρήση του δικαίου της ανάγκης στην κυπριακή έννομα τάξη 

επέφερε, ως εύστοχα παρατηρούν οι κ.κ.Αιμιλιανίδης και Παπαστυλιανός, μία μεταβολή του 

πρωταρχικού κανόνα του Kelsen, μία τροποποίηση του κανόνα αναγνώρισης του Hart, μία 

αλλαγή παραδείγματος του Khoun. Σημείο αναφοράς για την κρίση της νομιμότητας και/ή της 

εγκυρότητας κάθε ενέργειας του κράτους δεν ήταν πια μονάχα το Σύνταγμα, αλλά το Σύνταγμα 

αναγνωσμένο υπό το φως του δικαίου της ανάγκης18. 

 

Ως ήδη αναφέρθηκε, η αρχή της δικοινοτικότητας που χαρακτήριζε το Σύνταγμα του 1960 

διείπε και τη δικαστική εξουσία. Τούτο ήταν εμφανές και στη δομή των δύο ανωτάτων 

δικαστηρίων της χώρας, ήτοι του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου. Σύμφωνα με το Άρθρο 130 του Συντάγματος, το πρώτο αποτελείτο από έναν 

ελληνοκύπριο, έναν τουρκοκύπριο και έναν ουδέτερο και προεδρεύων δικαστή. Σύμφωνα δε 

με το Άρθρο 153 του Συντάγματος, το δεύτερο αποτελείτο από δύο ελληνοκύπριους, έναν 

τουρκοκύπριο και έναν ουδέτερο και προεδρεύων δικαστή, ο οποίος κατείχε διπλή ψήφο. Μετά 

 
16 Σχετικά όσον αφορά τη χρήση του δικαίου της ανάγκης στην κυπριακή έννομη τάξη, Emilianides A., Constitutional 
law in Cyprus, όπ.π., σελ.38-50, Kombos C., The doctrine of necessity in constitutional law, όπ.π., σελ.151-237, 
242-250, Pikis G., Constitutionalism - Human rights - Separation of powers: The Cyprus precedent, όπ.π., σελ.27-
39, Polyviou P., Cyprus: A study in the theory, structure and method of the legal system of the Republic of Cyprus, 
όπ.π., σελ.32-123, 282-284, Tornaritis  C., Cyprus and its constitutional and other legal problems, όπ.π., σελ.75-
77, Αιμιλιανίδης Α.,  Η υπέρβαση του Κυπριακού Συντάγματος, όπ.π., σελ.97-158, Αιμιλιανίδης Α., Παπαστυλιανός 
Χ., Στρατηλάτης Κ., Η Κυπριακή Δημοκρατία και το δίκαιο της ανάγκης, όπ.π., Λοΐζου Α., Σύνταγμα Κυπριακής 
Δημοκρατίας, όπ.π., σελ.12-30, Νικολάου Η., Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων και της κατανομής των 
αρμοδιοτήτων των οργάνων του κράτους στην Κύπρο, (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000), 
σελ.109-128, 179-208, Τορναρίτης Κ., Η αρχή της ανάγκης και το κυπριακό νομικό σύστημα, (Λευκωσία, 1978). 
17 Attorney General v. Ibrahim a.o., (1964) CLR 195.  
18 Αιμιλιανίδης Α., Παπαστυλιανός Χ., Στρατηλάτης Κ., Η Κυπριακή Δημοκρατία και το δίκαιο της ανάγκης, όπ.π., 
σε Αιμιλιανίδης Α., Το δίκαιο της ανάγκης 50 χρόνια μετά: Σκέψεις επί του κυπριακού «μηδενικού νόμου», σελ.148-
152 και σε Παπαστυλιανός Σ., Το δίκαιο της ανάγκης και τα θεμελιώδη δικαιώματα των τουρκοκυπρίων, σελ.159-
162. Επίσης, Polyviou P., Cyprus: A study in the theory, structure and method of the legal system of the Republic 
of Cyprus, όπ.π., σελ.289-290. 
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τα γεγονότα του 1963 τόσο οι τουρκοκύπριοι όσο και οι ουδέτεροι δικαστές αποχώρησαν από 

τις θέσεις τους (και) στα δύο αυτά δικαστήρια, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους ως 

προβλεπόταν από το Σύνταγμα να είναι ανέφικτη. Προς κάλυψη του κενού που 

δημιουργήθηκε, η Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη συμμετοχή μόνο των ελληνοκύπριων 

βουλευτών, υιοθέτησε τον Περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Ν.33/1964. 

Με τον νόμο αυτό ιδρύθηκε ένα νέο Ανώτατο Δικαστήριο, αποτελούμενο μονάχα από 

ελληνοκύπριους δικαστές, στο οποίο μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες των εκ του Συντάγματος 

προβλεπόμενων Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και Ανωτάτου Δικαστηρίου. Στην 

υπόθεση Attorney General v. Ibrahim a.o., απόφαση πρωτόδικου δικαστηρίου, με την οποία 

οι εφεσίβλητοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση ενώ εκκρεμούσε εναντίον τους ποινική 

διαδικασία για τα εγκλήματα της προπαρασκευής πολέμου ή επιχειρήσεων πολεμικής φύσης 

και της χρήσης ένοπλης βίας εναντίον της Κυβέρνησης, προσβλήθηκε από τον Γενικό 

Εισαγγελέα ενώπιον του νεοσύστατου δυνάμει του Ν.33/1964 Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Εγέρθηκε, μεταξύ άλλων, ζήτημα συνταγματικότητας του εν λόγω νόμου και νομιμότητας του 

ίδιου του δικαστηρίου. 

 

H υπόθεση εκδικάστηκε σε τριμελή σύνθεση και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήταν 

ομόφωνη. Εκδόθηκαν, όμως, τρεις χωριστές αποφάσεις με διαφορετική ή εν μέρει διαφορετική 

συλλογιστική, ήτοι μία από τον Βασιλειάδη Π., μία από τον Τριανταφυλλίδη Δ. (τότε) και μία 

από τον Ιωσηφίδη Δ. Επί του ζητήματος που εδώ μας απασχολεί και οι τρεις αποφάσεις 

κατέληξαν πως υπήρχε σύγκρουση του Ν.33/1964 με τις πρόνοιες του Συντάγματος. Ομοίως 

και οι τρεις κατέληξαν πως, παρόλα αυτά, η νομιμότητά του διασωζόταν δυνάμει του δικαίου 

της ανάγκης. Και τούτο, γιατί η λειτουργία του κράτους και η προστασία των δικαιωμάτων των 

μελών του έπρεπε να εξασφαλιστεί ακόμη και στις δύσκολες εκείνες συνθήκες που δεν 

επέτρεπαν την εφαρμογή των υπό κρίση στην εν λόγω υπόθεση προνοιών του Συντάγματος. 

Και οι τρεις δικαστές τόνισαν τη φύση του δικαίου της ανάγκης ως έσχατης επιλογής, ως 

τελευταίας διεξόδου, για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα εξαιρετικών περιστάσεων που αφενός δεν 

προβλέπονταν και/ή δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από το Σύνταγμα και αφετέρου δεν 

ήταν δυνατό να αντιμετωπισθούν εντός του πλαισίου του. Έθεσαν δε τη χρήση αυτού υπό 

αυστηρές προϋποθέσεις, υποκείμενες σε δικαστικό έλεγχο, οι οποίες θα λέγαμε πως 

αποτυπώθηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια και απλότητα -εάν μας επιτραπούν οι όροι- στην 

απόφαση Ιωσηφίδη Δ.19. Σύμφωνα με αυτήν, προκειμένου η χρήση του δικαίου της ανάγκης 

να είναι δικαιολογημένη, απαιτείται: 

 

 
19 Ενδεχομένως αυτός να είναι και ο λόγος που η διατύπωση αυτή του Ιωσηφίδη Δ. επαναλήφθηκε και/ή αποτέλεσε 
σημείο αναφοράς σε σωρεία μετέπειτα σχετικών με το δίκαιο της ανάγκης αποφάσεων, οι οποίες αναφέρονται 
αμέσως κατωτέρω ανά προϋπόθεση. 
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1) Ύπαρξη επιτακτικής και αναπότρεπτης ανάγκης ή εξαιρετικής περίστασης.  

2) Απουσία άλλης θεραπείας. 

3) Αναλογικότητα υιοθετηθέντος μέτρου προς την ανάγκη ή την εξαιρετική περίσταση.  

4) Προσωρινότητα υιοθετηθέντος μέτρου, περιορισμένη στη διάρκειά της ανάγκης ή της 

εξαιρετικής περίστασης.  

 

Το δίκαιο, λοιπόν, την ανάγκης εισήχθη στην κυπριακή έννομη τάξη σε μία προσπάθεια 

εξασφάλισης της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μελών του κράτους, δια της 

διάσωσης της δυνατότητας αυτών να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Χαρακτηριστική υπήρξε 

η κατάληξη του Τριανταφυλλίδη Δ. (τότε) στην απόφασή του: 

 

«Το δικαστήριο θα είναι πάντοτε έτοιμο να πράξει το καθήκον του, δικαστικώς και με 

ανυποληψία, εάν κληθεί με κατάλληλες διαδικασίες να κάνει τούτο. Αποτελεί υποχρέωση προς 

το κράτος και κυρίως προς τον λαό, ολόκληρο τον λαό, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες 

του οποίου, ιδίως, αυτό το δικαστήριο θα προστατεύει πάντοτε ως ιερό καθήκον». 

 

Παρόλα αυτά, σύντομα μετά την Attorney General v. Ibrahim a.o. προέκυψε το ερώτημα αν το 

δίκαιο της ανάγκης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει (και) περιορισμούς 

σε θεμελιώδη δικαιώματα πέρα από τους -ρητά τουλάχιστον- προβλεπόμενους στο 

Σύνταγμα20. Συγκεκριμένα, το ερώτημα αυτό απασχόλησε την Ολομέλεια του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου στην Chimonides v. Manglis21. Η υπόθεση αυτή αφορούσε την εφαρμογή και τη 

συνταγματικότητα του Περί Ανακουφίσεως Δυσπραγούντων Ενοικιαστών Ν.19/1965. Ο εν 

λόγω νόμος, ψηφισθείς μετά τα γεγονότα του 1963, προέβλεπε ότι, με διάταγμα του 

Υπουργικού Συμβουλίου, οι περιοχές που βρίσκονταν κοντά σε επικίνδυνα δυνάμει των 

προσφάτων τότε γεγονότων σημεία και στις οποίες η συνήθης ενάσκηση εργασιών 

επηρεάσθηκε και ουσιωδώς μειώθηκε, ώστε να είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων 

ανακούφισης, θα χαρακτηρίζονταν ως δυσπραγούσες περιοχές. Οποιοσδήποτε ενοικιαστής 

υποστατικού εντός αυτών θα μπορούσε δύο μήνες μετά τον εν λόγω χαρακτηρισμό τους να 

υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο ζητώντας τη μείωση του ενοικίου από την 1/12/1963. Στην 

 
20 Σχετικά όσον αφορά τη σχέση δικαίου της ανάγκης και θεμελιωδών δικαιωμάτων, Emilianides A., Constitutional 
law in Cyprus, όπ.π., σελ.46-47, Kombos C., The doctrine of necessity in constitutional law, όπ.π., σελ.216-228, 
248-249, Polyviou P., Cyprus: A study in the theory, structure and method of the legal system of the Republic of 
Cyprus, όπ.π., σελ.71-92, Αιμιλιανίδης Α., Η υπέρβαση του Κυπριακού Συντάγματος, όπ.π., σελ.126-136, 
Αιμιλιανίδης Α., Παπαστυλιανός Χ., Στρατηλάτης Κ., Η Κυπριακή Δημοκρατία και το δίκαιο της ανάγκης, όπ.π., σε 
Αιμιλιανίδης Α., Το δίκαιο της ανάγκης 50 χρόνια μετά: Σκέψεις επί του κυπριακού «μηδενικού νόμου», σελ.132-
139 και σε Παπαστυλιανός Σ., Το δίκαιο της ανάγκης και τα θεμελιώδη δικαιώματα των τουρκοκυπρίων, σελ.154-
189, ιδίως σελ.162-189, Λοΐζου Α., Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, όπ.π., σελ.27-29, Νικολάου Η., Ο έλεγχος 
της συνταγματικότητας των νόμων και της κατανομής των αρμοδιοτήτων των οργάνων του κράτους στην Κύπρο, 
όπ.π., σελ.182-184, 192, Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, 
όπ.π., σελ.569-571. 
21 Chimonides v. Manglis, (1967) 1 CLR 125. 



Σελίδα 13 από 33 
 

προκειμένη περίπτωση, οι ενοικιαστές υπέβαλαν τέτοιο αίτημα και το δικαστήριο εξέδωσε 

διάταγμα ορίζον μειωμένο σε σχέση με το συμφωνηθέν μεταξύ των μερών ενοίκιο. Ο 

ιδιοκτήτης του υποστατικού ισχυρίστηκε ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν.19/1965 βρίσκονταν 

σε αντίθεση με τα Άρθρα 23 (1, 2 και 3) και 26 του Συντάγματος, τα οποία κατοχυρώνουν το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία και το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως αντίστοιχα. Η 

κατάληξη του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήταν ομόφωνη. Παρόλα αυτά εκδόθηκαν τέσσερις 

χωριστές αποφάσεις -τρεις εκτενέστερες- με διαφορετική ή εν μέρει διαφορετική συλλογιστική. 

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν μία απόφαση από τον Βασιλειάδη Π., συμφωνούντος του Λοΐζου Δ. 

(τότε), μία από τον Τριανταφυλλίδη Δ. (τότε), συμφωνούντος του Σταυρινίδη Δ., μία από τον 

Ιωσηφίδη Δ. και μία από τον Χατζηαναστασίου Δ. Όσον αφορά το Άρθρο 23 του Συντάγματος, 

το σύνολο των δικαστών φαίνεται να δέχτηκε πως αυτό δεν εφαρμοζόταν στην υπό κρίση 

υπόθεση, ένεκα του ότι το επίδικο μέτρο δεν υιοθετήθηκε προς το συμφέρον του κράτους και/ή 

οποιουδήποτε άλλου δημόσιου οργανισμού, αλλά για τη ρύθμιση αστικών δικαιωμάτων επί 

ακίνητης ιδιοκτησίας inter partes 22. Όσον αφορά το Άρθρο 26 του Συντάγματος, οι γνώμες 

διίσταντο. Οι Βασιλειάδης Π., Λοΐζου Δ. (τότε), Τριανταφυλλίδης Δ. (τότε) και Σταυρινίδης Δ. 

υποστήριξαν πως το Άρθρο 26 του Συντάγματος προστατεύει μονάχα το δικαίωμα σύναψης 

συμβάσεων και όχι το περιεχόμενό τους, ήτοι τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. 

Συνεπώς ούτε αυτό τύγχανε εφαρμογής στην υπό κρίση υπόθεση. Αντίθετα, οι Ιωσηφίδης Δ. 

και Χατζηαναστασίου Δ. υποστήριξαν πως το Άρθρο 26 του Συντάγματος προστατεύει και το 

περιεχόμενο των συμβάσεων και συνεπώς εφαρμοζόταν στην υπό κρίση υπόθεση. Παρόλα 

αυτά, χωρίς να εξετάσουν την πλήρωση των προϋποθέσεων που το ίδιο το άρθρο θέτει για 

τον περιορισμό του δικαιώματος που κατοχυρώνει, προχώρησαν να σημειώσουν πως αυτό 

επιτρέπει σχετικούς περιορισμούς δυνάμει των αστυνομικών/εφεδρικών εξουσιών του 

κράτους όταν τούτο απαιτείται προς αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων.  Τούτη δε ήταν 

η περίπτωση στην υπό κρίση υπόθεση, με αποτέλεσμα το επίδικο μέτρο να διασώζεται 

δυνάμει των εν λόγω εξουσιών του κράτους.  

 

Είναι ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως αμφότεροι οι δικαστές, ήτοι οι Ιωσηφίδης 

Δ. και Χατζηαναστασίου Δ., δεν χρησιμοποιήσαν στις αποφάσεις τους τον όρο «δίκαιο της 

ανάγκης». Αυτό που επικαλέστηκαν προς διάσωση του επίδικου μέτρου ήταν οι 

αστυνομικές/εφεδρικές εξουσίες του κράτους. Θα μπορούσε, λοιπόν, να υποστηριχθεί πως 

πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες και συνεπώς πως στη Chimonides v. Manglis  δεν έγινε 

χρήση του δικαίου της ανάγκης. Αν και η σχέση των δύο όρων θα μας απασχολήσει 

εκτενέστερα στη συνέχεια, αρκούμαστε εδώ να αναφέρουμε πως η ιστορία της νομολογίας 

 
22 Ο Ιωσηφίδης Δ. φαίνεται να ακολούθησε και μία παράλληλη συλλογιστική αποδοχής εφαρμογής του Άρθρου 23 
του Συντάγματος και κατάληξης σε συμπέρασμα μη παραβίασης αυτού. Σχετικά, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π., σελ.366-369, 400-401, 404. 
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δείχνει το αντίθετο. Στην κυπριακή έννομη τάξη «δίκαιο της ανάγκης» και 

«αστυνομικές/εφεδρικές εξουσίες του κράτους» προσεγγίσθηκαν ως δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος, χρήσιμες για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα εξαιρετικών περιστάσεων υπό αυστηρές 

προϋποθέσεις και υπό τον έλεγχο των δικαστηρίων. 

 

Τις δικοινοτικές ταραχές του 1963 διαδέχθηκε η τουρκική εισβολή του 1974 και η έκτοτε κατοχή 

μέρους του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Γεγονότα που εδραίωσαν 

τη μη συμμετοχή των τουρκοκυπρίων στα όργανα, τους θεσμούς και τις αρχές του κράτους 

και συνεπώς την ανάγκη εξασφάλισης της λειτουργίας αυτών με τη συμμετοχή μονάχα των 

ελληνοκυπρίων. Επιπλέον, δημιούργησαν ένα νέο πλέγμα συνεπειών, οι οποίες έχρηζαν 

άμεσης και δραστικής αντιμετώπισης, όπως η στέγαση των εκατοντάδων χιλιάδων 

προσφύγων, η διαχείριση των περιουσιών των τουρκοκυπρίων οι οποίοι δεν διέμεναν στις 

ελεύθερες περιοχές, η ανακούφιση από τις οικονομικές τους υποχρεώσεις των πιο έντονα 

πληγέντων. Στο πλαίσιο τούτο, η Κυπριακή Δημοκρατία υιοθέτησε σειρά μέτρων τα οποία 

άπτονταν θεμελιωδών δικαιωμάτων κατοχυρωμένων από το Σύνταγμα. Το ερώτημα, λοιπόν, 

κατά πόσο το δίκαιο της ανάγκης θα μπορούσε να δικαιολογήσει περιορισμούς αυτών που 

υπερέβαιναν τους προβλεπόμενους από το τελευταίο εγέρθηκε και πάλι σε σειρά αποφάσεων.  

 

Μία πρώτη σχετική υπόθεση είναι Apostolides a.o. v. The Republic23, η οποία, ως πρωτόδικη, 

εξετάστηκε σε μονομελή σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τον Πική Δ. (τότε). 

Αντικείμενο αυτής ήταν η συνταγματικότητα του Περί Τερματισμού Απασχόλησης Ν.1/1975 

και των τροποποιητικών αυτού νόμων. Ο Ν.1/1975 τέθηκε σε ισχύ στις 17/1/1975 και 

προέβλεπε την αναστολή, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καταβολής οποιασδήποτε 

αποζημίωσης στα πρόσωπα που απολύθηκαν συνεπεία των τραγικών γεγονότων του 1974. 

Η περίοδος αυτής της αναστολής παρατάθηκε με τροποποιητικούς του Ν.1/1975 νόμους, 

ένεκα της συνέχισης των δυσκολιών που προέκυψαν από την έκρυθμη κατάσταση. Οι αιτητές 

ήταν ακριβώς πρόσωπα που απολύθηκαν ένεκα των γεγονότων τούτων. Συγκεκριμένα, οι 

αιτητές εργάζονταν στην Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία και απολύθηκαν στις 31/3/1975, 

αφού αυτή καταλήφθηκε και τέθηκε υπό τον έλεγχο του τουρκικού στρατού. Μετά την απόλυσή 

τους και παρά την ύπαρξη του Ν.1/1975, έλαβαν χώρα διαπραγματεύσεις μεταξύ αυτών και 

της διοίκησης της Κυπριακής Μεταλλευτικής Εταιρείας όσον αφορά την αποζημίωσή τους. 

Όταν τα μέρη κατέληξαν σε συμφωνία, την γνωστοποίησαν στον Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειμένου να γίνει η σχετική καταβολή. Ο Υπουργός αρνήθηκε 

να εγκρίνει την εν λόγω καταβολή, επικαλούμενος τις πρόνοιες του Ν.1/1975. Οι αιτητές 

ήγειραν ισχυρισμό για αντίθεση του Ν.1/1975 και των τροποποιητικών αυτού νόμων στα 

 
23 Apostolides a.o. v. The Republic, (1982) 3 CLR 928. 
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Άρθρα 9, 23, 25 και 28 του Συντάγματος, που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα στην αξιοπρεπή 

διαβίωση και την κοινωνική ασφάλιση, στην ιδιοκτησία, στην εργασία και στην ισότητα 

αντίστοιχα.  

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε πως τα Άρθρα 23 και 25 του Συντάγματος δεν 

εφαρμόζονταν, καθώς και πως τα Άρθρα 9 και 28 του Συντάγματος δεν παραβιάζονταν στην 

υπό κρίση υπόθεση. Προσέθεσε δε πως, ακόμη και εάν υπήρχε οποιαδήποτε αντίθεση στο 

Σύνταγμα, η νομιμότητα του Ν.1/1975 και των τροποποιητικών αυτού νόμων θα σωζόταν 

δυνάμει των αστυνομικών/εφεδρικών εξουσιών του κράτους, αφού «η σοβαρή έκτακτη ανάγκη 

που δημιουργήθηκε από τη τουρκική εισβολή δικαιολογούσε τη χρήση της επιφυλαχθείσας 

εξουσίας του κράτους, δια της αναστολής νόμων καταρχάς σχεδιασμένων για την κάλυψη των 

κοινωνικών αναγκών σε περιόδους ειρήνης και ηρεμίας». Σημείωσε, μάλιστα, πως το δίκαιο 

της ανάγκης δεν ήταν παρά μία πτυχή των αστυνομικών/εφεδρικών αυτών εξουσιών του 

κράτους, ενδυναμώνοντας την ανωτέρω θέση μας. 

 

Σχετικές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι δύο υποθέσεις που συνεκδικάστηκαν στην 

Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A. a.o.24. Αμφότερες αφορούσαν τον Περί 

Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) Ν.24/1979, ο οποίος ψηφίστηκε προς 

αντιμετώπιση των συνεπειών της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Ο νόμος αυτός ανέστελλε, 

ενόσω διαρκούσε η έκρυθμη κατάσταση, τη δυνατότητα οποιουδήποτε δανειστή να λάβει και/ή 

να συνεχίσει μέτρα προς είσπραξη του οφειλόμενου προς αυτόν χρέους έναντι οποιουδήποτε 

εκτοπισθέντα ή πληγέντα οφειλέτη, καθώς και να ξεκινήσει και/ή να συνεχίσει οποιαδήποτε 

διαδικασία αναγκαστικής πώλησης κινητών και/ή ακινήτων εντός των πληγέντων περιοχών 

προς τούτο. Επιπλέον, και πάλι ενόσω διαρκούσε η έκρυθμη κατάσταση, ο εν λόγω νόμος 

απαγόρευε την επιβολή και/ή είσπραξη οποιουδήποτε τόκου επί οφειλής εκτοπισθέντος ή 

πληγέντος οφειλέτη. Στις δύο αυτές υποθέσεις, οι οφειλέτες υπέβαλαν αίτημα για αναστολή 

μέτρων εκτέλεσης και αγωγής αντίστοιχα, που ξεκίνησαν οι δανειστές προς είσπραξη των 

χρεών τους. Τα εκδικάζοντα δικαστήρια έθεσαν ερώτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με 

τη συνταγματικότητα προνοιών του Ν.24/1979 με αναφορά στα Άρθρα 6, 23, 24, 25, 26, 28 

και 30 του Συντάγματος, τα οποία απαγορεύουν τις διακρίσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων και 

των μελών τους, κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, προβλέπουν τη δυνατότητα 

επιβολής φόρων, τελών και εισφορών από το κράτος, προστατεύουν τα δικαιώματα στην 

εργασία, στο συμβάλλεσθαι ελευθέρως, στην ισότητα και στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη 

αντίστοιχα. 

 

 
24 Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A. a.o., (1983) 1 CLR 55. 
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Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίκασε σε Πλήρη Ολομέλεια και η απόφαση ήταν ομόφωνη. 

Εκδόθηκαν δε τρεις χωριστές αποφάσεις, ήτοι μία από τον Τριανταφυλλίδη Π., 

συμφωνούντων των Σαββίδη Δ., Λοΐζου Δ. (τότε), Μαλαχτό Δ. και Λώρη Δ., μία από τον Πική 

Δ. (τότε), συμφωνούντος του Λοΐζου Δ. (τότε), και μία από τον Χατζηαναστασίου Δ. Το σύνολο 

των δικαστών, με διαφορετική ή εν μέρει διαφορετική συλλογιστική, κατέληξε -χωρίς να προβεί 

σε εξέταση των προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης που τα ίδια τα εν λόγω άρθρα 

ορίζουν- πως ακόμη κι αν τυχόν το υπό κρίση μέτρο παραβίαζε αυτά, η υιοθέτησή του 

δικαιολογείτο και η νομιμότητα του σωζόταν δυνάμει του δικαίου της ανάγκης. 

 

Μία τρίτη σχετική υπόθεση είναι η Aristides a.o. The Republic25. Λίγο μετά την τουρκική 

εισβολή, και συγκεκριμένα στο τέλος του 1975, η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε διατάγματα 

επίταξης του συνόλου των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές, των 

οποίων οι ιδιοκτήτες δεν τις χρησιμοποιούσαν προσωπικά και είχαν μετακινηθεί στα 

κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη του νησιού. Έθεσε δε αυτές υπό τη διαχείριση της 

Κεντρικής Επιτροπής Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Εγέρθηκε ζήτημα 

συνταγματικότητας των εν λόγω διαταγμάτων με αναφορά στα Άρθρα 6, 23, 25 και 26 του 

Συντάγματος, τα οποία ως αναφέρθηκε και ανωτέρω απαγορεύουν τις διακρίσεις μεταξύ των 

δύο κοινοτήτων και των μελών τους και κατοχυρώνουν τα δικαιώματα στην ιδιοκτησία, στην 

εργασία και στο συμβάλλεσθαι ελευθέρως αντίστοιχα.  

 

Η υπόθεση, ως πρωτόδικη, εκδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο σε μονομελή σύνθεση 

από τον Τριανταφυλλίδη Π. Το δικαστήριο κατέληξε πως τα εγερθέντα άρθρα του Συντάγματος 

δεν παραβιάζονταν. Προχώρησε έπειτα να σημειώσει πως, ακόμη κι αν παραβιάζονταν, η 

νομιμότητα των υπό κρίση διαταγμάτων διασωζόταν κατ’ εφαρμογή του δικαίου την ανάγκης.   

 

Ομοίως σχετική είναι η υπόθεση Adrian Holdings Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας26. Το 1992 η 

Κυπριακή Δημοκρατία υιοθέτησε τον Περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας για Σκοπούς Άμυνας 

(Προσωρινές Διατάξεις) Ν.10(I)/1992, ο οποίος ρύθμιζε την εξουσία του κράτους να επιτάσσει 

ιδιοκτησία προς αντιμετώπιση των αμυντικών αναγκών που άμεσα ή έμμεσα δημιουργήθηκαν 

λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Μεταξύ άλλων, ο νόμος όριζε πως διάταγμα 

επίταξης εκδοθέν δυνάμει αυτού μπορούσε να έχει, καταρχήν, διάρκεια μέχρι τρία χρόνια, 

όμως εάν το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε πως το επιταχθέν ακίνητο απαιτείτο για 

περισσότερο χρόνο, μπορούσε να παρατείνει την διάρκεια του σχετικού διατάγματος για 

 
25 Aristides a.o. v. The Republic, (1983) 3 CLR 1507. 
26 Adrian Holdings Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1999) 3 ΑΑΔ 828. Ομοίως, Κούτσου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Υπόθεση Αρ.720/1997, απόφαση ημ.10/3/2000), Χαραλάμπους ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2006) 4ΑΑΔ 857, 
Παπαχαραλάμπους κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση Αρ.1482/2008, απόφαση ημ.13/8/2009). 
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περίοδο που δεν θα υπερέβαινε αυτήν της έκρυθμης κατάστασης. Εγέρθηκε ζήτημα 

συνταγματικότητας του Ν.10(Ι)/1991 με αναφορά στο Άρθρο 23(8)(γ) του Συντάγματος, το 

οποίο ορίζει πως η επίταξη ιδιοκτησίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Το Ανώτατο 

Δικαστήριο κατέληξε πως, καίτοι πράγματι η σχετική πρόνοια του Ν.10(Ι)/1992 αντέκειτο στο 

Άρθρο 23(8)(γ) του Συντάγματος, η νομιμότητα αυτού διασωζόταν δυνάμει του δικαίου της 

ανάγκης. 

 

Τέλος, σχετική είναι η υπόθεση Αντωνάκης Χρ. Σολομωνίδης Λτδ κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα 

κ.ά.27. Το 1991 η Κυπριακή Δημοκρατία υιοθέτησε τον Περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 

(Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Ν.139/1991. Σύμφωνα με αυτόν, οι 

τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν διέμεναν 

σε τούτες, περνούσαν στη διαχείριση του ούτω καλούμενου Κηδεμόνα, που δεν ήταν άλλος 

από τον Υπουργό Εσωτερικών. Τουρκοκυπριακή δε περιουσία για τους σκοπούς του νόμου, 

και συνεπώς υποκείμενη στους περιορισμούς αυτού, θεωρείτο και η βακουφική. Οι αιτητές, 

διαχειριστές βακουφίων, ήγειραν ισχυρισμό για αντισυνταγματικότητα του Ν.139/1991 λόγω 

παραβίασης του Άρθρου 23(10) του Συντάγματος, το οποίο ορίζει πως, προκειμένου 

οποιοιδήποτε περιορισμοί -με την ευρεία του όρου έννοια- σε βακουφική ιδιοκτησία να είναι 

νόμιμοι, απαιτείται η έγκριση της Τουρκικής Κοινοτικής Συνέλευσης και η τήρηση των νόμων 

και των αρχών των βακουφίων, με μοναδική εξαίρεση τους περιορισμούς για σκοπούς 

πολεοδομίας 

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο διαπίστωσε πως πράγματι ο Ν.139(Ι)/1991 αντέκειτο στο Άρθρο 

23(10) του Συντάγματος, αφού επέβαλλε περιορισμούς σε βακουφική ιδιοκτησία χωρίς την 

πλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων προϋποθέσεων. Παρόλα αυτά, επιβεβαιώνοντας την 

απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, κατέληξε πως αυτός σωζόταν δυνάμει του δικαίου της 

ανάγκης 28. 

 
27 Αντωνάκης Χρ. Σολομωνίδης Λτδ κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα κ.ά., (2003) 1 ΑΑΔ 1275. Ομοίως, Balce, (2010) 1 
ΑΑΔ 680. 
28 Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πως όσον αφορά τη συνταγματικότητα του Ν.139/1991 με αναφορά στο Άρθρο 

23 του Συντάγματος σε περιπτώσεις όπου η επηρεασθείσα ιδιοκτησία δεν ήταν βακουφική, οι αποφάσεις του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου μπορούν να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη εμπίπτουν οι αποφάσεις όπου το 

Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε τη συμφωνία του Ν.139/1991 με το Άρθρο 23 του Συντάγματος και αφού κατέληξε 

πως δεν υπήρχε αντίθεση, δεν προέβη σε χρήση του δικαίου της ανάγκης. (Σχετική, Κίτσης ν. Γενικού Εισαγγελέα, 

(2001) 1 ΑΑΔ 1077). Στη δεύτερη εμπίπτουν οι αποφάσεις όπου το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε τη συμφωνία του 

Ν.139/1991 με το Άρθρο 23 του Συντάγματος, κατέληξε σε συμπέρασμα μη αντίθεσης και παρόλα αυτά προέβη 

σε αναφορά στο δίκαιο της ανάγκης. (Σχετικές, Suleyman ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2007) 4 ΑΑΔ 312, Korkut ν. 

Γεωργίου, (2008) 1 ΑΑΔ 905, Balce, (2010) 1 ΑΑΔ 680, Fezil v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση Αρ.1482/2010, 

απόφαση ημ.24/9/2012), Inki v. Υπηρεσίας Εθνικού Κτηματολογίου, (Υπόθεση Αρ.209/2011, απόφαση 

ημ.31/10/2012), Shakir κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 3 ΑΑΔ 54). Στην τρίτη και τελευταία εμπίπτουν οι 

αποφάσεις όπου το Ανώτατο Δικαστήριο δεν εξέτασε τη συμβατότητα του Ν.139/1991 με το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος και προχώρησε απ’ ευθείας σε επίκληση και χρήση του δικαίου της ανάγκης προς διάσωση της 

νομιμότητας αυτού. (Σχετικές, Κιαμίλ ν. Υπουργός Εσωτερικών, (Υπόθεση Αρ.133/2005, απόφαση ημ.19/1/2007), 
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Στο σημείο αυτό πέντε πράγματα είναι ενδιαφέρον να σημειωθούν. 

 

Το πρώτο είναι η προσέγγιση και χρήση από τα κυπριακά δικαστήρια των όρων 

«αστυνομικές/εφεδρικές εξουσίες του κράτους» και «δίκαιο της ανάγκης» ως εννοιών 

ταυτόσημων και/ή συνδεδεμένων. Ως είδαμε, στην υπόθεση Chimonides v. Manglis, οι 

δικαστές Ιωσηφίδης Δ. και Χατζηαναστασίου Δ. υποστήριξαν πως το εκεί υπό κρίση μέτρο 

διασωζόταν δια της χρήσης των αστυνομικών/εφεδρικών εξουσιών του κράτους. Στην 

Apostolides a.o. v. The Republic αντίστοιχη ήταν η θέση του Πική Δ. (τότε), ο οποίος σημείωσε 

πως το δίκαιο της ανάγκης δεν είναι παρά μία πτυχή των αστυνομικών/εφεδρικών εξουσιών 

του κράτους. Στην Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A. a.o., ο Τριανταφυλλίδης Π. 

υποστήριξε πως οι δύο όροι, «αστυνομικές/εφεδρικές εξουσίες του κράτους» και «δίκαιο της 

ανάγκης», αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, o Πικής Δ. (τότε) χρησιμοποίησε 

αυτούς ως ταυτόσημους και επανέλαβε την ανωτέρω θέση του πως το δίκαιο της ανάγκης 

αποτελεί πτυχή των αστυνομικών/εφεδρικών εξουσιών του κράτους, ενώ τέλος ο 

Χατζηαναστασίου Δ. -ο οποίος, μαζί με τον Ιωσηφίδη Δ., είχε προβεί πρώτος σε αναφορά στις 

αστυνομικές/εφεδρικές εξουσίες του κράτους στη Chimonides v. Manglis- χρησιμοποίησε τους 

δύο όρους εναλλακτικά. Τέλος, στην Αντωνάκης Χρ. Σολομωνίδης Λτδ κ.ά. ν. Γενικού 

Εισαγγελέα κ.ά. οι όροι χρησιμοποιήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο ως ταυτόσημοι. 

Ενδεχομένως, ως παρατηρεί ο κ.Αιμιλιανίδης, η χρήση του όρου «αστυνομικές/εφεδρικές 

εξουσίες του κράτους» να περιέπλεξε τα πράγματα. Όμως, η μειοψηφία στην Aloupas a.o. v. 

National Bank of Greece S.A. a.o. -και οι λοιποί δικαστές στις υπόλοιπες αποφάσεις όπου 

έλαβε χώρα τέτοια χρήση προσθέτουμε εμείς-  «δεν αναφέρονταν σε ανεξέλεγκτες εφεδρικές 

ή αστυνομικές εξουσίες, αλλά σε εξουσίες οι οποίες πηγάζουν από το δίκαιο της ανάγκης και 

την έκτακτη κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Κύπρο μετά τα γεγονότα του 1963 και 

επιδεινώθηκε μετά την τουρκική εισβολή του 1974»29.  

 

Το δεύτερο είναι η μεταβολή της στάσης του Τριανταφυλλίδη Π. όσον αφορά τη χρήση του 

δικαίου της ανάγκης για τη δικαιολόγηση περιορισμών θεμελιωδών δικαιωμάτων πέραν των 

προβλεπόμενων από το ίδιο το Σύνταγμα. Στην υπόθεση Chimonides v. Manglis, η θέση του 

 
Cemil, (2008) 1 ΑΑΔ 987). Σαφώς, σύμφωνη με τη φύση του δικαίου της ανάγκης ως τελευταίας διεξόδου είναι η 

συλλογιστική των αποφάσεων της πρώτης κατηγορίας και αυτή μας βρίσκει σύμφωνους. Επίκληση και χρήση 

αυτού όταν υπάρχει άλλη διέξοδος, έστω και συμπληρωματικά, πέραν του ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις που 

ορίστηκαν στην Attorney General v. Ibrahim a.o., δημιουργεί αρνητικό και επικίνδυνο -εάν μας επιτραπούν οι όροι- 

προηγούμενο. 
29 Αιμιλιανίδης Α., Η υπέρβαση του Κυπριακού Συντάγματος, όπ.π., σελ.129-130 και γενικότερα επί της σχέσης 
αστυνομικών/εφεδρικών εξουσιών του κράτους και δικαίου της ανάγκης με αναφορά στον περιορισμό θεμελιωδών 
δικαιωμάτων σελ.129-131. Ομοίως, Αιμιλιανίδης Α., Παπαστυλιανός Χ., Στρατηλάτης Κ., Η Κυπριακή Δημοκρατία 
και το δίκαιο της ανάγκης, όπ.π., σε Αιμιλιανίδης Α., Το δίκαιο της ανάγκης 50 χρόνια μετά: Σκέψεις επί του 
κυπριακού «μηδενικού νόμου», σελ.135, ενώ σχετικά, Kombos C., The doctrine of necessity in constitutional law, 
όπ.π., σελ.225-227, 248, Polyviou P., Cyprus: A study in the theory, structure and method of the legal system of 
the Republic of Cyprus, όπ.π., σελ.92. 
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Τριανταφυλλίδη Δ. (τότε), συμφωνούντος του Βασιλειάδη Π., ήταν αρνητική. Στην απόφασή 

του τόνισε πως, δεδομένης της ύπαρξης πρόνοιας ως αυτής του Άρθρου 33 του Συντάγματος, 

το οποίο ρητά ορίζει πως τα κατοχυρωμένα στο Μέρος ΙΙ του Συντάγματος δικαιώματα δεν 

υπόκεινται σε περιορισμούς πέραν των προβλεπόμενων στο ίδιο το μέρος αυτό και στο Άρθρο 

183 του Συντάγματος, η χρήση αστυνομικών/εφεδρικών εξουσιών του κράτους με αναφορά 

στα θεμελιώδη δικαιώματα αναπόφευκτα αποκλείεται. Τα ίδια τα άρθρα που κατοχυρώνουν 

τα δικαιώματα, καθώς και το Άρθρο 183 του Συντάγματος, επιτρέπουν τον περιορισμό αυτών 

προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών. Επομένως, ο περιορισμός τους δυνάμει των 

αστυνομικών/εφεδρικών εξουσιών του κράτους προς αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων 

κατά παρέκκλιση των προνοιών του Συντάγματος, ως έγινε στην υπόθεση Attorney General 

v. Ibrahim a.o., δεν είναι ούτε δυνατός ούτε χρήσιμος. Παρόλα αυτά, στην υπόθεση Aloupas 

a.o. v. National Bank of Greece S.A. a.o.30, ο Τριανταφυλλίδης Π. φαίνεται να διαφοροποίησε 

τη στάση του. Στην απόφασή του υποστήριξε πως, καταρχήν, περιορισμοί των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων πέρα από τους συνταγματικά προβλεπόμενους δεν χωρούν. Όταν, όμως, το 

κράτος έρχεται αντιμέτωπο με μία συμφορά που υπερβαίνει τη θεραπευτική έκταση του 

Άρθρου 183 Συντάγματος, τότε αυτό μπορεί να καταφύγει σε μέτρα που επιβάλλουν 

περιορισμό, αναστολή ή ακόμη και κατάργηση θεμελιωδών δικαιωμάτων του Μέρους ΙΙ του 

Συντάγματος κατ’ επίκληση του δικαίου της ανάγκης. Τότε, βέβαια, το δικαστήριο έχει 

αυξημένη ευθύνη να διασφαλίσει ότι τα μέτρα αυτά δικαιολογούνται από την ανάγκη για την 

αντιμετώπιση της οποίας έχουν θεσπιστεί.  

 

Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει πως μεταξύ των δύο αποφάσεων δεν υπάρχει 

αντίθεση, αλλαγή θέσης, αλλά μονάχα εξέλιξη, διασαφήνιση. Και τούτου, γιατί αυτό που 

αρνήθηκε ο Τριανταφυλλίδης Δ. (τότε) στη Chimonides v. Manglis ήταν η χρήση 

αστυνομικών/εφεδρικών εξουσιών για τον περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και όχι η 

χρήση του δικαίου της ανάγκης για τέτοιο περιορισμό. Επομένως, στην Aloupas a.o. v. 

National Bank of Greece S.A. a.o. ο Τριανταφυλλίδης Π. απλά εξέλιξε, διασαφήνισε τη θέση 

του, εκφράζοντας πως -καίτοι οι αστυνομικές/εφεδρικές εξουσίες του κράτους δεν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν προς τούτο- το δίκαιο της ανάγκης υπό προϋποθέσεις μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων31. Η ανάγνωση αυτή των δύο 

αποφάσεων του Τριανταφυλλίδη Π. εστιάζει, κατά την κρίση μας, σε εσφαλμένο σημείο. Ως 

είδαμε, οι δύο όροι αντιμετωπίσθηκαν στην κυπριακή έννομη τάξη ως ταυτόσημοι. Ο ίδιος ο 

Τριανταφυλλίδης Π. στην απόφασή του στην Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A. 

a.o. σημείωσε πως αστυνομικές/εφεδρικές εξουσίες και δίκαιο της ανάγκης είναι ουσιαστικά οι 

 
30 Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A. a.o, (1983) 1 CLR 55. 
31 Αιμιλιανίδης Α., Η υπέρβαση του Κυπριακού Συντάγματος, όπ.π., σελ.126-128. 
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δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Συνεπώς, δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί πως στη στάση 

του μεταξύ των δύο αποφάσεων, ήτοι μεταξύ της απόφασής του στη Chimonides v. Manglis 

και της απόφασής του στην Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A.  a.o., υπήρξε κάποια 

μεταβολή. Η μεταβολή αυτή, κατά τη γνώμη μας, δεν αποτελούσε απόρροια αλλαγής της 

θέσης του όσον αφορά τη σημασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της προστασίας τους, 

αλλά αλλαγής των πραγματικοτήτων του νησιού. Η Chimonides v. Manglis εκδόθηκε το 1967, 

ήτοι μετά τα γεγονότα του 1963 αλλά πριν την τουρκική εισβολή και κατοχή. Αντίθετα, η 

Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A. a.o. εκδόθηκε το 1983, ήτοι μετά την τουρκική 

εισβολή και κατοχή. Τόσο το είδος όσο και η ένταση και η έκταση των συνεπειών με τις οποίες 

βρέθηκε αντιμέτωπη η Κυπριακή Δημοκρατία στις δύο αυτές χρονικές περιόδους ήταν σαφώς 

διαφορετικά. Τούτο φαίνεται να οδήγησε -δικαιολογημένα θα λέγαμε- και στη μεταβολή της 

θέσης του Τριανταφυλλίδη Π. επί της σχέσης θεμελιωδών δικαιωμάτων και δικαίου της 

ανάγκης.  

 

Το τρίτο είναι η διαφορετική χρήση του δικαίου της ανάγκης στις ανωτέρω αποφάσεις για τη 

δικαιολόγηση επεμβάσεων σε θεμελιώδη δικαιώματα. Στην Apostolides a.o. v. The Republic 

και στην Aristides a.o. v. The Republic, το Ανώτατο Δικαστήριο αρχικά εξέτασε τη συμβατότητα 

των υπό κρίση μέτρων με συγκεκριμένα θεμελιώδη δικαιώματα, ήτοι εξέτασε την πλήρωση 

των προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης σε αυτά που το Σύνταγμα ορίζει, και 

κατέληξε πως τούτα δεν παραβιάζονταν. Έπειτα, συμπληρωματικά και διασφαλιστικά -εάν 

μας επιτραπούν οι όροι- σημείωσε πως ακόμη και αν τα εκάστοτε υπό κρίση μέτρα αντέκειντο 

στο Σύνταγμα, η νομιμότητα αυτών μπορούσε να διασωθεί δυνάμει του δικαίου της ανάγκης. 

Στην Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A. a.o. το σύνολο των δικαστών και στη 

Chimonides v. Manglis η μειοψηφία δεν ακολούθησαν την ίδια πορεία. Δεν εξέτασαν την 

πλήρωση των προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης στα επίδικα θεμελιώδη 

δικαιώματα, αλλά αρκέστηκαν να αναφέρουν πως η νομιμότητα των υπό κρίση μέτρων 

διασωζόταν δυνάμει του δικαίου της ανάγκης. Τέλος, στην Adrian Holdings Ltd v.  Κυπριακής 

Δημοκρατίας και στην Αντωνάκης Χρ. Σολομωνίδης Λτδ κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα κ.ά. το 

Ανώτατο Δικαστήριο αρχικά εξέτασε τη συμμόρφωση των επίδικων νόμων με το Σύνταγμα και 

αφού κατέληξε σε συμπέρασμα αντίθεσής τους με αυτό, προσέφυγε σε χρήση του δικαίου της 

ανάγκης. Στην πρώτη, λοιπόν, κατηγορία, το δίκαιο της ανάγκης χρησιμοποιήθηκε ως δίχτυ 

ασφαλείας. Στη δεύτερη, ως άμεση διαφυγή. Στην τρίτη, ως μόνη και αναγκαία λύση. 

 

Το τέταρτο είναι η μη χρήση -μέχρι σήμερα τουλάχιστον- του δικαίου της ανάγκης, τόσο γενικά 

όσο και με αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα, σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο εκτός από αυτό 

των δικοινοτικών ταραχών του 1963, της τουρκικής εισβολής του 1974, της έκτοτε κατοχής 

μέρους του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία και των συνεπειών τους. 
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Είναι μάλιστα ενδιαφέρον να σημειωθεί -αν και το ζήτημα θα εξετασθεί εκτενέστερα κατωτέρω- 

πως αυτό ισχύει και για την παρούσα οικονομική κρίση. Καίτοι σε κάποιες υποθέσεις εγέρθηκε 

ζήτημα χρήσης του δικαίου της ανάγκη για τη διάσωση μέτρων που υιοθέτησε η Κυπριακή 

Δημοκρατία προς αντιμετώπισή της σε περίπτωση που αυτά κρίνονταν αντισυνταγματικά, 

τούτο δεν έγινε αποδεκτό από το Ανώτατο Δικαστήριο32. Στη συνέχεια, μάλιστα, ο εν λόγω 

ισχυρισμός φαίνεται να έπαυσε να εγείρεται από τη Δημοκρατία και/ή να εξετάζεται από τα 

δικαστήρια33. 

 

Το πέμπτο είναι πως η χρήση του δικαίου της ανάγκης για τη δικαιολόγηση περιορισμών 

θεμελιωδών δικαιωμάτων πέραν των συνταγματικά προβλεπόμενων μας βρίσκει, καταρχήν, 

σύμφωνους. Και τούτο, εφόσον πληρούνται οι αυστηρές προϋποθέσεις δικαιολογημένης 

εφαρμογής του, εφόσον γίνεται απόλυτα σεβαστή η φύση του ως έσχατης επιλογής, ως 

τελευταίας διεξόδου για την αντιμετώπιση εξαιρετικών και μη προβλέψιμων από το Σύνταγμα 

περιστάσεων. Διότι η αποδοχή του περιορισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά παρέκκλιση 

των συνταγματικών προνοιών κατ’ επίκληση του δικαίου της ανάγκης δεν αποτελεί στην ουσία 

απομάκρυνση, αλλά υλοποίηση της ανωτέρω θέσης πως τέτοιος περιορισμός μπορεί να λάβει 

χώρα μονάχα εφόσον πληρούνται οι τρεις προϋποθέσεις (α) της πρόβλεψης δια νόμου, (β) 

της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος και (γ) της τήρησης της αρχής της 

αναλογικότητας. Συγκεκριμένα, θεωρούμε πως οι προϋποθέσεις εφαρμογής του δικαίου της 

ανάγκης, ως διατυπώθηκαν το πρώτο στην Attorney General v. Ibrahim a.o. και 

 
32 Σχετικές, Φυλακτού κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 3 ΑΑΔ 565, απόφαση μειοψηφίας στη Χαραλάμπους 
κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.). 
33 Σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Διοικητικού Δικαστηρίου όσον αφορά μέτρα επηρεάζοντα 
τους μισθούς και τις συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα, απόφαση 
πλειοψηφίας και Νικολάτου Δ. (τότε) στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες 
Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.), Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.), Αυξεντίου κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.5672/2013 κ.ά., απόφαση ημ.15/11/2016), Χριστοδουλίδου κ.ά. ν. 
Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.441/2014 κ.ά., απόφαση ημ.12/11/2018), Αυγουστή  
κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.898/2013, απόφαση ημ.27/11/2018), 
Χατζηπαναγιώτη  κ.ά. ν. Πανεπιστημίου Κύπρου, (Υπόθεση Αρ.6182/2013, απόφαση ημ.28/12/2018), Λάμπρου 
κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.6360/2013 κ.ά., απόφαση ημ.18/2/2019), 
Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.98/2013 κ.ά., απόφαση 
ημ.29/3/2019), Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.611/2012 κ.ά., 
απόφαση ημ.29/3/2019), Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1713/2011 
κ.ά., απόφαση ημ.29/3/2019).  
Ομοίως σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου όσον αφορά την απαλλαγή πρωτοφειλετών και/ή εγγυητών 
από τις υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, 
(Αναφορά 1/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, 
(Αναφορά 2/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, 
(Αναφορά 4/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, 
(Αναφορά 3/2016, απόφαση ημ.16/3/2017, Ολ.). 
Επίσης σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου όσον αφορά το ούτω καλούμενο κούρεμα μετοχών και 
καταθέσεων της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427, Δημητρίου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (Συνεκδικαζόμενες 
Υποθέσεις Αρ.1034/2013 κ.ά., απόφαση ημ.9/10/2014, Ολ.). Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τις εν λόγω προσφυγές 
απαράδεκτες ένεκα του ότι αφορούσαν διαφορές ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς δεν εξέτασε αυτές στην ουσία 
τους.  
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επαναλήφθηκαν, εξελίχθηκαν, εφαρμόστηκαν σε σειρά μετέπειτα αποφάσεων, αποτελούν 

εξειδικεύσεις των τριών ανωτέρω αναφερόμενων προϋποθέσεων δικαιολογημένου 

περιορισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.  

 

Εκκινώντας από την πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου, αποτελεί γεγονός πως 

αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται -ρητά τουλάχιστον- στις αναφερόμενες από τον Ιωσηφίδη Δ. 

στην απόφασή του στην Attorney General v. Ibrahim a.o. προϋποθέσεις δικαιολογημένης 

χρήσης του δικαίου της ανάγκης. Παρόλα αυτά, η σχετική νομολογία καθιστά σαφές πως 

πράγματι η πρόβλεψη δια νόμου συνιστά προϋπόθεση προς τούτο. Πολλάκις το Ανώτατο 

Δικαστήριο εξέφρασε τη θέση πως αυτό που το δίκαιο της ανάγκης μπορεί να δικαιολογήσει 

είναι τυπικούς νόμους, ήτοι πράξεις της νομοθετικής εξουσίας, και όχι διοικητικές πράξεις, ήτοι 

πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας, που παρεκκλίνουν από το Σύνταγμα. Έτσι, σε σειρά 

υποθέσεων όπου εγέρθηκε ενώπιόν του ζήτημα νομιμότητας διοικητικών πράξεων και έγινε 

επίκληση του δικαίου της ανάγκης προς διάσωσή τους, το Ανώτατο Δικαστήριο ακολούθησε 

την εξής συλλογιστική: Καταρχάς εξέτασε εάν υπήρχε τυπικός νόμος που δικαιολογούσε την 

έκδοσή τους. Εάν δεν υπήρχε τέτοιος νόμος, σημείωσε πως οι ίδιες οι διοικητικές πράξεις δεν 

μπορούσαν να σωθούν δυνάμει του δικαίου της ανάγκης και κήρυξε αυτές άκυρες. Εάν 

αντίθετα υπήρχε τέτοιος νόμος και αυτός παραβίαζε το Σύνταγμα, προχώρησε να εξετάσει εάν 

τούτος μπορούσε να διασωθεί δυνάμει του δικαίου της ανάγκης. Εάν η απάντηση ήταν 

καταφατική, τότε και η υπό κρίση διοικητική πράξη σωζόταν, χωρίς να εξετάζεται η 

δικαιολόγηση της ίδιας από το δίκαιο της ανάγκης. Εάν αντίθετα η απάντηση ήταν αρνητική, 

τότε η υπό κρίση διοικητική πράξη ακυρωνόταν, χωρίς ομοίως να εξετάζεται η δικαιολόγηση 

της ίδιας από το δίκαιο της ανάγκης34. Η στάση αυτή του Ανωτάτου Δικαστηρίου μοιάζει να 

είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη θέση του πως η ευθύνη διαπίστωσης και ακολουθίας των 

προϋποθέσεων χρήσης του δικαίου της ανάγκης ανήκει, καταρχάς, στον νομοθέτη. 

Παραταύτα, σε κάποιες υποθέσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε κατά πόσο καθαυτές 

πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας μπορούσαν να διασωθούν κατ΄ εφαρμογή του δικαίου της 

ανάγκης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Georghiou35, όπου εγέρθηκε ζήτημα 

συμφωνίας με το Σύνταγμα του διορισμού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ελληνοκύπριου 

Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ενώ ο Αντιπρόεδρος δεν συμμετείχε στον διορισμό και ο Γενικός 

Εισαγγελέας ήταν επίσης ελληνοκύπριος. Συγκεκριμένα, εγέρθηκε ζήτημα συμφωνίας του 

 
34 Σχετικές, Georghiades v. The Republic, (1966) 3 CLR 317, Hadjigeorghiou v. The Republic, (1966) 3 CLR 504, 
Papapantelis a.o. v. The Republic, (1966) 3 CLR 515, Bagdassarian v. Electricity Authority of Cyprus a.o., (1968) 
3 CLR 736, Iosif v. Cyprus Telecommunications Authority, (1970) 3 CLR 225, Poutros v. Cyprus 
Telecommunications Authority, (1970) 3 CLR 281, Messaritou ν. The Cyprus Broadcasting Corporation, (1972) 3 
CLR 100, Theodorides a.o. v. Ploussiou, (1976) 3 CLR 319, Kofteros v. Cyprus Electricity Authority, (1985) 3 CLR 
394, Petroudes v. Electricity Authority of Cyprus, (1985) 3 CLR 2245, Pavlides a.o. v. Cyprus Broadcasting 
Corporation, (1986) 3 CLR 1332, Anastassiades a.o. v. Electricity Authority of Cyprus, (1987) 3 CLR 790, 
Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου κ.ά. ν. Καραγιώργη κ.ά., (1991) 3 ΑΑΔ 159.  
35 Georghiou, (1983) 2 CLR 1. 
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διορισμού αυτού με το Άρθρο 112 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει πως τα δύο αυτά 

πρόσωπα διορίζονται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο από κοινού και πρέπει να 

ανήκουν σε διαφορετικές κοινότητες. Σημειωτέον δε πως δεν υπήρχε ψηφισθείς τυπικός νόμος 

που να ορίζει άλλως πως. Το Ανώτατο Δικαστήριο, αφού διαπίστωσε την αντίθεση του 

διορισμού στο εν λόγω άρθρο του Συντάγματος, προχώρησε να εξετάσει κατά πόσο αυτός θα 

μπορούσε να διασωθεί δυνάμει του δικαίου της ανάγκης. Κατέληξε μάλιστα σε καταφατική 

απάντηση36.   

 

Βέβαια, δέον στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως η προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου 

δεν (μπορεί να) δημιουργεί στο πλαίσιο του δικαίου της ανάγκης όμοιες ποιοτικές απαιτήσεις 

με αυτές που (πρέπει να) υπάρχουν σε συνθήκες ομαλότητας. Τούτο αποτελεί αναπόφευκτη 

απόρροια της φύσης του δικαίου της ανάγκης, η οποία αντανακλάται στις ανωτέρω 

αναφερθείσες προϋποθέσεις δικαιολογημένης χρήσης του. Θα ήταν οξύμωρο από τη μία, να 

απαιτείται η ύπαρξη επιτακτικής και αναπότρεπτης ανάγκης ή εξαιρετικής περίστασης που δεν 

μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλον τρόπο και από την άλλη, να απαιτείται, για παράδειγμα, 

το υιοθετηθέν προς αντιμετώπισή της μέτρο να είναι προβλέψιμο στον ίδιο βαθμό και με τον 

ίδιο τρόπο που απαιτείται σε συνθήκες κανονικότητας. Τούτο, βέβαια, δεν σημαίνει πως στο 

πλαίσιο του δικαίου της ανάγκης δεν απαιτείται η τήρηση οποιωνδήποτε ποιοτικών 

εγγυήσεων. Ορθό φαίνεται να απαιτείται η τήρηση τέτοιων εγγυήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται 

η ασφάλεια δικαίου στον μέγιστο δυνατό υπό τις περιστάσεις βαθμό. 

 

Όσον αφορά την προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος, αποτελεί 

γεγονός πως μία από τις ρητά αναφερόμενες από τον Ιωσηφίδη Δ. στην Attorney General v. 

Ibrahim a.o. προϋποθέσεις δικαιολογημένης χρήσης του δικαίου της ανάγκης είναι αυτή της 

ύπαρξης επιτακτικής και αναπότρεπτης ανάγκης ή εξαιρετικής περίστασης. Η ανάγκη ή 

εξαιρετική περίσταση αυτή πρέπει να μην προβλέπεται και/ή να μην ήταν δυνατό να 

προβλέπεται από το Σύνταγμα. Η απαίτηση τούτη συνιστά εξειδίκευση της δεύτερης 

προϋπόθεσης δικαιολογημένης επέμβασης σε θεμελιώδη δικαιώματα. Το υπό κρίση μέτρο, η 

νομιμότητα του οποίου επιδιώκεται να δικαιολογηθεί δυνάμει του δικαίου της ανάγκης, πρέπει 

να στοχεύει ακριβώς στην αντιμετώπιση της απρόβλεπτης και/ή μη προβλέψιμης ανάγκης ή 

εξαιρετικής περίστασης αυτής37.  

 
36 Αντίστοιχα, Aristides a.o. v. The Republic, (1983) 3 CLR 1507, όπου αυτό που διασώθηκε δυνάμει του δικαίου 
της ανάγκης ήταν η εγκυρότητα διαταγμάτων επίταξης και όχι οποιοσδήποτε τυπικός νόμος. 
37 Σχετικές όσον αφορά την ύπαρξη ανάγκης ή άλλης εξαιρετικής περίστασης γενικά, Ioannides v. Police, (1973) 2 
CLR 125, President of Republic v. House of Representatives, (1985) 3 CLR 2202, President of Republic v. House 
of Representatives, (1985) 3 CLR 2224, President of Republic v. House of Representatives, (1986) 3 CLR 1439, 
Νικολάου v. Νικολάου, (1992) 1 ΑΑΔ  1338, Αζίζ ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2001) 3 ΑΑΔ  501, Φυλακτού κ.ά. ν. 
Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 3 ΑΑΔ 565. 
Σχετικές όσον αφορά την ύπαρξη ανάγκης ή άλλης εξαιρετικής περίστασης ειδικά σε περιπτώσεις επέμβασης σε 
θεμελιώδη δικαιώματα, Chimonides v. Manglis, (1967) 1 CLR 125, Apostolides a.o. v. The Republic, (1982) 3 CLR 
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Όσον αφορά τέλος την τρίτη προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, είναι 

εμφανές, κατά την κρίση μας, πως τρείς από τις τέσσερις προϋποθέσεις δικαιολογημένης 

χρήσης του δικαίου της ανάγκης που αναφέρθηκαν από τον Ιωσηφίδη Δ. στην απόφασή του 

στην Attorney General v. Ibrahim a.o. σχετίζονται -ή ορθότερα εξειδικεύουν- αυτήν. Το 

Ανώτατο Δικαστήριο, καταρχάς, όρισε πως προκειμένου η χρήση του δικαίου της ανάγκης να 

είναι δικαιολογημένη, θα πρέπει να μην υπάρχει οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, ήτοι 

οποιοσδήποτε άλλος, συμβατός με το Σύνταγμα τρόπος αντιμετώπισης της υπάρχουσας 

επιτακτικής και αναπότρεπτης ανάγκης ή εξαιρετικής περίστασης38. Επιπλέον, το Ανώτατο 

Δικαστήριο όρισε πως το μέτρο που θα υιοθετηθεί θα πρέπει να είναι ανάλογο προς τον 

επιδιωκόμενο σκοπό39, ενώ επίσης θα πρέπει να είναι και προσωρινής διάρκειας, ήτοι 

ισόχρονης με την ανάγκη ή την εξαιρετική περίσταση προς αντιμετώπιση της οποίας 

υιοθετείται40. 

 

 
928, Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A. a.o., (1983) 1 CLR 55, Aristides a.o. v. The Republic, (1983) 3 
CLR 1507, Adrian Holdings Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1999) 3 ΑΑΔ 828, Αντωνάκης Χρ. Σολομωνίδης Λτδ 
κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα κ.ά., (2003) 1 ΑΑΔ 1275, Κιαμίλ ν. Υπουργού Εσωτερικών, (Υπόθεση Αρ.133/2005, 
απόφαση ημ.19/1/2007), Suleyman ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2007) 4 ΑΑΔ 312, Korkut v. Γεωργίου, (2008) 1 
ΑΑΔ 905, Cemil, (2008) 1 ΑΑΔ 987, Balce, (2010) 1 ΑΑΔ 680, Fezile v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση 
Αρ.1482/2010, απόφαση ημ.24/9/2012), Inki v. Υπηρεσίας Εθνικού Κτηματολογίου, (Υπόθεση Αρ.209/2011, 
απόφαση ημ.31/10/2012), Shakir  κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 3 ΑΑΔ 54, Χαραλάμπους κ.ά. ν. 
Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.). 
38 Σχετικές όσον αφορά τη μη ύπαρξη άλλης θεραπείας γενικά, President of Republic v. House of Representatives, 
(1985) 3 CLR 2202, President of Republic v. House of Representatives, (1986) 3 CLR 1439. 
Σχετικές όσον αφορά τη μη ύπαρξη άλλης θεραπείας ειδικά σε περιπτώσεις επέμβασης σε θεμελιώδη δικαιώματα, 
Chimonides v. Manglis, (1967) 1 CLR 125, Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A. a.o., (1983) 1 CLR 55, 
Αντωνάκης Χρ. Σολομωνίδης Λτδ κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα κ.ά., (2003) 1 ΑΑΔ 1275. 
39 Σχετικές όσον αφορά την αναλογία μέτρου-ανάγκης γενικά, Solomou v.The Republic, (1984) 3 CLR 533, 
Makrides v. The Republic, (1984) 3 CLR 677, Petroudes v. Electricity Authority of Cyprus, (1985) 3 CLR 2245, 
President of Republic v. House of Representatives, (1986) 3 CLR 1439, Αζίζ ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2001) 3 
ΑΑΔ  501, Φυλακτού κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 3 ΑΑΔ 565. 
Σχετικές όσον αφορά την αναλογία μέτρου-σκοπού ειδικά σε περιπτώσεις επέμβασης σε θεμελιώδη δικαιώματα, 
Chimonides v. Manglis, (1967) 1 CLR 125, Apostolides a.o. v. The Republic, (1982) 3 CLR 928, Aloupas a.o. v. 
National Bank of Greece S.A. a.o., (1983) 1 CLR 55, Adrian Holdings Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1999) 3 ΑΑΔ 
828, Αντωνάκης Χρ. Σολομωνίδης Λτδ κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα κ.ά., (2003) 1 ΑΑΔ 1275, Κιαμίλ ν. Υπουργού 
Εσωτερικών, (Υπόθεση Αρ.133/2005, απόφαση ημ.19/1/2007),  Suleyman ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2007) 4 
ΑΑΔ 312, Korkut v. Γεωργίου, (2008) 1 ΑΑΔ 905, Cemil, (2008) 1 ΑΑΔ 987, Balce, (2010) 1 ΑΑΔ 680, Fezile v. 
Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση Αρ.1482/2010, απόφαση ημ.24/9/2012), Inki v. Υπηρεσίας Εθνικού 
Κτηματολογίου, (Υπόθεση Αρ.209/2011, απόφαση ημ.31/10/2012), Shakir κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 
3 ΑΑΔ 54. 
40 Σχετικές όσον αφορά την προσωρινότητα γενικά, Georghiades v. The Republic, (1966) 3 CLR 317, 
Hadjigeorghiou v. The Republic, (1966) 3 CLR 504, Papapantelis a.o. v. The Republic, (1966) 3 CLR 515, 
Bagdassarian v. Electricity Authority of Cyprus a.o., (1968) 3 CLR 736, Iosif v. Cyprus Telecommunications 
Authority, (1970) 3 CLR 225, Messaritou ν. Cyprus Broadcasting Corporation, (1972) 3 CLR 100, Theodorides a.o. 
v. Ploussiou, (1976) 3 CLR 319, President of Republic v. House of Representatives, (1986) 3 CLR 1439, Νικολάου 
v. Νικολάου, (1992) 1 ΑΑΔ 1338 (ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επί του θέματος η συλλογιστική του Πογιατζή Δ. στην 
απόφασή του). 
Σχετικές όσον αφορά την προσωρινότητα ειδικά σε περιπτώσεις επέμβασης σε θεμελιώδη δικαιώματα, Apostolides 
a.o. v. The Republic, (1982) 3 CLR 928, Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A. a.o., (1983) 1 CLR 55, 
Adrian Holdings Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1999) 3 ΑΑΔ 828, Αντωνάκης Χρ. Σολομωνίδης Λτδ κ.ά. ν. Γενικού 
Εισαγγελέα κ.ά., (2003) 1 ΑΑΔ 1275, Κιαμίλ  ν. Υπουργού Εσωτερικών, (Υπόθεση Αρ.133/2005, απόφαση 
ημ.19/1/2007), Suleyman ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2007) 4 ΑΑΔ 312, Korkut v. Γεωργίου, (2008) 1 ΑΑΔ 905, 
Cemil, (2008) 1 ΑΑΔ 987, Balce, (2010) 1 ΑΑΔ 680, Fezile  v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση Αρ.1482/2010, 
απόφαση ημ.24/9/2012), Inki v. Υπηρεσίας Εθνικού Κτηματολογίου, (Υπόθεση Αρ.209/2011, απόφαση 
ημ.31/10/2012), Shakir κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 3 ΑΑΔ 54. 
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Συνοψίζοντας, λοιπόν, η απάντηση των κυπριακών δικαστηρίων στο ερώτημα αν το δίκαιο 

της ανάγκης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δικαιολόγηση περιορισμών θεμελιωδών 

δικαιωμάτων που υπερβαίνουν τους ρητά προβλεπόμενους από το Σύνταγμα ήταν, καταρχήν, 

καταφατική. Δόθηκε, όμως, σε συγκεκριμένο πλαίσιο και χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα 

μονάχα σε αυτό, ήτοι στο πλαίσιο των δικοινοτικών ταραχών του 1963, της τουρκικής εισβολής 

του 1974, της έκτοτε κατοχής μέρους του εδάφους του νησιού από την Τουρκία και της 

ανάγκης διαχείρισης και αντιμετώπισης των συνεπειών τους. Ομοίως καταφατική είναι και η 

δική μας απάντηση. Και τούτο, γιατί μία ανάγνωση -ενδεχομένως δημιουργική- των 

προϋποθέσεων του δικαίου της ανάγκης ως διατυπώθηκαν στην Attorney General v. Ibrahim 

a.o. και εξελίχθηκαν στην μετέπειτα νομολογία υπό το φως των προϋποθέσεων 

δικαιολογημένης επέμβασης στα θεμελιώδη δικαιώματα φανερώνει πως οι πρώτες αποτελούν 

(και) εξειδικεύσεις των δεύτερων. Επομένως, η δικαιολόγηση επεμβάσεων σε θεμελιώδη 

δικαιώματα δυνάμει του δικαίου της ανάγκης δεν αποτελεί απόκλιση από την αποτελεσματική 

προστασία τους, αλλά αντίθετα τελευταία ασπίδα προάσπισής τους.  

 

4. Η οικονομική κρίση 

 

Ως αναφέρθηκε και εισαγωγικά, από το 2009 και έπειτα η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε 

αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της, η οποία οδήγησε  

(και) στην υπογραφή Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης με τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Στήριξης, συνοδευόμενης από σχετικό Μνημόνιο Συναντίληψης, τον Μάρτιο του 

2013. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο πριν όσο και μετά τη Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής 

Στήριξης, η Κυπριακή Δημοκρατία υιοθέτησε σειρά μέτρων, πολλά εκ των οποίων άπτονταν 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατοχυρωμένων από το Σύνταγμα. Επανήλθε, έτσι, στο προσκήνιο 

η σχέση θεμελιωδών δικαιωμάτων και δικαίου της ανάγκης και εξειδικεύτηκε στο ερώτημα αν 

το τελευταίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να σώσει τη νομιμότητα και/ή την εγκυρότητα 

μέτρων που υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, 

σε περίπτωση που τούτα κρίνονταν αντισυνταγματικά λόγω παραβίασης θεμελιωδών 

δικαιωμάτων κατοχυρωμένων από το Σύνταγμα41. 

 

Η στάση των κυπριακών δικαστηρίων θα μπορούσε να λεχθεί πως -μέχρι σήμερα 

τουλάχιστον- υπήρξε αρνητική.  

 

 
41 Σχετικά, Kombos C., The doctrine of necessity in constitutional law, όπ.π., σελ.246-249, Polyviou P., Cyprus: A 
study in the theory, structure and method of the legal system of the Republic of Cyprus, όπ.π., σελ.81-82, 84-85,  
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Ιδιαίτερα διαφωτιστικές επί του θέματος είναι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη 

Φυλακτού κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας42 και η απόφαση της μειοψηφίας του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών43. 

 

Στη Φυλακτού κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας εγέρθηκε ζήτημα συνταγματικότητας του Περί 

Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής 

Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Ν.112(Ι)/2011 και του Περί Συνταξιοδοτικών 

Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) 

Ν.113(Ι)/2011, ως τροποποιήθηκαν. Και οι δύο αυτοί νόμοι προέβλεπαν την αποκοπή 

εισφορών από τους μισθούς και/ή τις συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων 

με την ευρεία του όρου έννοια του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστών. 

Οι αιτητές, ανήκοντες στην κατηγορία των τελευταίων, ήγειραν ισχυρισμό για παραβίαση από 

τους εν λόγω νόμους του Άρθρου 158(3) του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει -μεταξύ 

άλλων- την οικονομική ανεξαρτησία των δικαστών. Η υπόθεση, λόγω της σοβαρότητας και 

της σημαντικότητάς της, εκδικάστηκε από την Πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

και η απόφαση ήταν ομόφωνη. Το Δικαστήριο κατέληξε πως οι υπό κρίση νόμοι, στον βαθμό 

ακριβώς που αφορούσαν τους δικαστές, παραβίαζαν το Άρθρο 158(3) του Συντάγματος. 

Ένεκα της κατάληξής του αυτής, προχώρησε να εξετάσει τον επικουρικό ισχυρισμό της 

Δημοκρατίας πως, ακόμη κι αν οι υπό κρίση νόμοι κρίνονταν αντίθετοι στο Άρθρο 158(3) του 

Συντάγματος, τούτοι θα έπρεπε να σωθούν δυνάμει του δικαίου της ανάγκης. Το Ανώτατο 

Δικαστήριο σχετικώς ανέφερε: 

 

«…Η νομοθετική εξουσία, ψηφίζοντας τους επίδικους νόμους, δεν επικαλέστηκε τέτοια ανάγκη 

για να δικαιολογήσει την ψήφισή τους. Περαιτέρω, επισημαίνουμε πως, όταν οι νόμοι 

ψηφίστηκαν το 2011, μπορεί η κατάσταση της οικονομίας να ήταν δύσκολη, αλλά δεν είχε 

φθάσει στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Εξ άλλου, για να γίνει επίκληση του δικαίου της 

Ανάγκης, με βάση καλώς νομολογημένες αρχές, πρέπει πράγματι να υπάρχει αδήριτη ανάγκη 

για διασφάλιση της συνέχισης της αποτελεσματικής λειτουργίας του κράτους». 

 

Κατέληξε, έτσι, πως η νομιμότητα των υπό κρίση νόμων δεν μπορούσε να σωθεί κατ’ επίκληση 

και εφαρμογή του δικαίου της ανάγκης. 

 

 
42 Φυλακτού κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 3 ΑΑΔ 565. 
43 Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.11/6/2014, Ολ.). 
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Στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών εγέρθηκε και πάλι ζήτημα 

συνταγματικότητας του Περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και 

Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Ν.112(Ι)/2011, με 

αναφορά αυτή τη φορά στους δημοσίους υπαλλήλους με τη στενή του όρου έννοια. 

Συγκεκριμένα εγέρθηκε ζήτημα συμβατότητας αυτού με τα Άρθρα 23, 24, 26 και 28 του 

Συντάγματος, τα οποία κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, την εξουσία του κράτους 

να επιβάλλει φόρους, τέλη και εισφορές, το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως και το 

δικαίωμα στην ισότητα αντίστοιχα. Και η υπόθεση αυτή εκδικάστηκε από την Πλήρη Ολομέλεια 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όμως η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη και εκδόθηκαν τρεις 

χωριστές αποφάσεις. 

 

Η πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατέληξε σε συμπέρασμα μη παραβίασης των εν 

λόγω άρθρων, επομένως δεν χρειάστηκε να εξετάσει οποιονδήποτε ισχυρισμό σχετικό με το 

δίκαιο της ανάγκης. Αντίθετα, η μειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατέληξε σε 

συμπέρασμα παραβίασης όλων των άρθρων αυτών. Έτσι, προχώρησε να εξετάσει κατά πόσο 

ο υπό κρίση νόμος μπορούσε να διασωθεί δυνάμει του δικαίου της ανάγκης. Αφού παρέθεσε 

και υιοθέτησε αποσπάσματα από όσα σχετικώς λέχθηκαν στην υπόθεση Φυλακτού κ.ά. ν. 

Κυπριακής Δημοκρατίας ανωτέρω, χαρακτηριστικά ανέφερε: 

 

«Παρατηρείται ότι το δίκαιο της ανάγκης δεν είναι ούτε πανάκεια ούτε έννοια που είναι δυνατόν 

να χρησιμοποιείται κατά το δοκούν. Η επίκληση της έννοιας αυτής λογικώς χρησιμοποιείται 

εκεί που η Δημοκρατία δέχεται κατ΄ ουσίαν ότι νομοθέτημα τίνα είναι όντως αντισυνταγματικό, 

αλλά διασώζεται λόγω του δικαίου της ανάγκης. Δεν είναι νομικά ορθόδοξο να τυγχάνει 

αναφοράς ως  διαζευκτικό μέτρο υποστήλωσης του νόμου. Αυτό είναι αντινομικό και αντίθετο 

προς την υποστήριξη του νόμου ως εν πάση περιπτώσει συνταγματικού. Η ίδια η υπόσταση 

του κράτους πρέπει να διακυβεύεται με το να επαπειλείται η κατάρρευσή του νομικώς… 

  

Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση στην υπό κρίση περίπτωση ο νόμος να διασωθεί με επίκληση 

του δικαίου της ανάγκης, ακόμη και αν η Δημοκρατία παραδεχόταν εξ αρχής την 

αντισυνταγματικότητα του. Αρκεί δε να υπομνησθεί με παραπομπή… στην υπόθεση Φυλακτού 

κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας ανωτέρω, [πως] η Πλήρης Ολομέλεια κατά τρόπο δεδικασμένο 

και για την υπό κρίση περίπτωση αποφάσισε ότι, όταν ο νόμος ψηφίστηκε το 2011, η 

κατάσταση της οικονομίας μπορεί να ήταν δύσκολη, αλλά δεν είχε φθάσει στην κατάσταση που 

υπήρχε όταν εκδόθηκε η απόφαση στις 14/6/2013». 

 

Είναι, μάλιστα, ενδιαφέρον -ως ήδη σημειώθηκε- πως σε μετέπειτα υποθέσεις όπου εγέρθηκε 

ζήτημα συνταγματικότητας νόμων που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 
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παρούσας οικονομικής κρίσης δεν αναπτύχθηκε από τη Δημοκρατία και/ή δεν εξετάσθηκε από 

τα δικαστήρια το ενδεχόμενο διάσωσης αυτών δυνάμει του δικαίου της ανάγκης44.  

 

Η θέση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως εκφράσθηκε ρητά στις δύο ανωτέρω αποφάσεις, αλλά 

και η στάση τόσο του Ανωτάτου όσο και του Διοικητικού Δικαστηρίου όσον αφορά τη (μη) 

χρήση του δικαίου της ανάγκης στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κρίσης μας βρίσκουν 

σύμφωνους. Ομοίως και η μη έγερση και/ή η μη ανάπτυξη σχετικού ισχυρισμού από τη 

Δημοκρατία ενώπιον των δικαστηρίων στις υποθέσεις που ακολούθησαν τις Φυλακτού κ.ά. ν. 

Κυπριακής Δημοκρατίας και Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών. Είναι δε σημαντικό 

να λεχθεί πως με αναφορά σε κανένα από τα μέτρα αυτά δεν έγινε επίκληση του δικαίου της 

ανάγκης από την εκτελεστική και/ή τη νομοθετική εξουσία πριν και/ή κατά την υιοθέτησή τους, 

ήτοι στην αιτιολογική και/ή εισαγωγική έκθεση αυτών, στο προοίμιο, στο ίδιο το κείμενό τους. 

 

Η αρνητική απάντησή μας στο εδώ εξεταζόμενο ερώτημα οφείλεται στη μη πλήρωση των 

προϋποθέσεων δικαιολογημένης χρήσης του δικαίου της ανάγκης στην περίπτωση της 

παρούσας οικονομικής κρίσης. Πράγματι, τα μέτρα που υιοθετήθηκαν προς αντιμετώπιση της 

τελευταίας και άπτονταν θεμελιωδών δικαιωμάτων, εκ πρώτης τουλάχιστον, πληρούσαν την 

πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου45. Κατά την κρίση μας, όμως, δεν πληρούσαν 

 
44 Ως παρατέθηκαν και ανωτέρω, σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Διοικητικού Δικαστηρίου 
όσον αφορά μέτρα επηρεάζοντα τους μισθούς και τις συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του 
δημόσιου τομέα, απόφαση πλειοψηφίας και Νικολάτου Δ. (τότε) στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.), Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.), Αυξεντίου κ.ά. ν. 
Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.5672/2013 κ.ά., απόφαση ημ.15/11/2016), 
Χριστοδουλίδου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.441/2014 κ.ά., απόφαση 
ημ.12/11/2018), Αυγουστή  κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.898/2013, απόφαση 
ημ.27/11/2018), Χατζηπαναγιώτη  κ.ά. ν. Πανεπιστημίου Κύπρου, (Υπόθεση Αρ.6182/2013, απόφαση 
ημ.28/12/2018), Λάμπρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.6360/2013 κ.ά., 
απόφαση ημ.18/2/2019), Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.98/2013 
κ.ά., απόφαση ημ.29/3/2019), Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις 
Αρ.611/2012 κ.ά., απόφαση ημ.29/3/2019), Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες 
Υποθέσεις Αρ.1713/2011 κ.ά., απόφαση ημ.29/3/2019).  
Ομοίως σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου όσον αφορά την απαλλαγή πρωτοφειλετών και/ή εγγυητών 
από τις υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, 
(Αναφορά 1/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, 
(Αναφορά 2/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, 
(Αναφορά 4/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, 
(Αναφορά 3/2016, απόφαση ημ.16/3/2017, Ολ.). 
Επίσης σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου όσον αφορά το ούτω καλούμενο κούρεμα μετοχών και 
καταθέσεων της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427, Δημητρίου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (Συνεκδικαζόμενες 
Υποθέσεις Αρ.1034/2013 κ.ά., απόφαση ημ.9/10/2014, Ολ.). Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τις εν λόγω προσφυγές 
απαράδεκτες ένεκα του ότι αφορούσαν διαφορές ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς δεν εξέτασε αυτές στην ουσία 
τους.  
45 Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πως επιφυλάξεις όσον αφορά την πλήρωση της πρώτης προϋπόθεσης ως 
θεωρητικά ισχύει σε συνθήκες ομαλότητας και ως εξειδικεύεται από συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος και της 
ΕΣΔΑ έχουν αλλού εκφρασθεί με αναφορά στο μέτρο της απομείωσης και/ή της μετατροπής σε μετοχές σχεδόν 
μηδενικής αγοραίας αξίας των μετοχών, χρεωστικών τίτλων, αξιογράφων και καταθέσεων της Λαϊκής Τράπεζας 
και της Τράπεζας Κύπρου. (Σχετικά, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην 
κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π., σελ.304-206, Emilianides A. and Ioannou C., The haircut of Cypriot deposits and the 
protection of fundamental rights, (2013) Cyprus Human Rights Law Review 2(2), σελ.141-166). Παρόλα αυτά, είναι 
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τη δεύτερη και την τρίτη προϋπόθεση δικαιολογημένης επέμβασης σε θεμελιώδη δικαιώματα 

ως αυτές εξειδικεύονται στο πλαίσιο του δικαίου της ανάγκης.  

 

Η δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος ως οριοθετείται 

στο εν λόγω πλαίσιο, ως είδαμε, απαιτεί την ύπαρξη επιτακτικής και αναπότρεπτης ανάγκης 

ή εξαιρετικής περίστασης, μη προβλεπόμενης και/ή μη δυνάμενης να προβλεφθεί από το ίδιο 

το Σύνταγμα. Ως επίσης είδαμε, μέσα από τη σχετική νομολογία των κυπριακών δικαστηρίων 

προκύπτει ότι τέτοια ανάγκη ή εξαιρετική περίσταση θεωρήθηκε -μέχρι σήμερα τουλάχιστον- 

μονάχα η ανάγκη εξασφάλισης της ύπαρξης και της ομαλής λειτουργίας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στην προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών των δικοινοτικών ταραχών του 

1963, της τουρκικής εισβολής του 1974 και της έκτοτε κατοχής μέρους αυτής από την Τουρκία. 

Σε κανένα άλλο συγκείμενο δεν έγινε αποδεκτή από τα δικαστήρια η χρήση του δικαίου της 

ανάγκης για τη δικαιολόγηση οποιωνδήποτε μέτρων. 

 

Η περίσταση αυτή της αντιμετώπισης και διαχείρισης των συνεπειών των δικοινοτικών 

ταραχών, της τουρκικής εισβολής και της κατοχής μέρους του νησιού παρουσιάζει κάποια 

χαρακτηριστικά τα οποία τη διαφοροποιούν ουσιωδώς από την παρούσα οικονομική κρίση -

χωρίς να αποκλείουμε το ενδεχόμενο μία οικονομική κρίση με διαφορετικά χαρακτηριστικά να 

πληροί την εν λόγω προϋπόθεση. Καταρχάς, οι δικοινοτικές ταραχές και ιδίως η τουρκική 

εισβολή και κατοχή στόχευαν στην κατάλυση της λειτουργίας αλλά και της ίδιας της ύπαρξης 

της Κυπριακής Δημοκρατίας -ως τουλάχιστον προβλέπονταν από το Σύνταγμα. Τούτη δεν 

είναι η περίσταση στην περίπτωση της παρούσας οικονομικής κρίσης -και τούτο δεν 

μεταβάλλεται από το γεγονός ότι το μέγεθος αυτής ενδεχομένως να προκάλεσε κάποιες 

δυσκολίες στη λειτουργία του κράτους, ένεκα του ότι αυτή είναι συνυφασμένη με τα οικονομικά 

μεγέθη της χώρας. Κατά δεύτερο, άμεσα συνυφασμένο με το πρώτο, οι δικοινοτικές ταραχές 

και η τουρκική εισβολή και κατοχή κινούνταν εκ των πραγμάτων έξω από το πλαίσιο του 

Συντάγματος. Λάμβαναν χώρα από ένα κράτος το οποίο όχι μόνο ήταν διακριτό από την 

Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά επιπλέον είχε αναλάβει, δια συνθηκών που έφεραν ίση ισχύ με 

το Σύνταγμά της, να προστατεύσει την ανεξαρτησία, την ασφάλεια, την εδαφική ακεραιότητα 

και την κατάσταση που το Σύνταγμα αυτό δημιουργούσε46. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό πως, 

καίτοι η ύπαρξη συγκρούσεων -πολεμικών ή άλλων- μεταξύ κρατών αποτελεί φαινόμενο 

 
η θέση μας πως, στο πλαίσιο εφαρμογής του δικαίου της ανάγκης, ακόμη και με αναφορά σε αυτό το μέτρο η 
πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου τηρείτο. Και τούτο, γιατί, ως ελέχθη, οι ποιοτικές απαιτήσεις σε 
τόσο εξαιρετικές περιστάσεις που να δικαιολογούν χρήση του δικαίου της ανάγκης δεν θα μπορούσαν να 
ταυτίζονται με αυτές που ισχύουν σε συνθήκες κανονικής εφαρμογής του Συντάγματος. 
46 Η Τουρκία είχε αναλάβει τις σχετικές υποχρεώσεις δια της Συνθήκης Εγγυήσεως, η οποία υπογράφηκε μεταξύ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Τουρκίας, της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου και αποτελεί το Παράρτημα 
Ι του  Συντάγματος της πρώτης, και δια της Συνθήκης Συμμαχίας, η οποία υπογράφθηκε μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, της Τουρκίας και της Ελλάδας και αποτελεί το Παράρτημα ΙΙ του Συντάγματος της πρώτης. Σύμφωνα 
με το Άρθρο 181 του Συντάγματος, τα κείμενα αμφότερων των συμφωνιών αυτών «κέκτηνται συνταγματική ισχύν». 
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συνομήλικο της ύπαρξής τους, ουδέποτε η επίλυσή τους επέρχεται μέσα από τις 

συνταγματικές διατάξεις. Αντίθετα, η οικονομική κρίση κινείτο ακριβώς εντός του πλαισίου της 

κυπριακής συνταγματικής έννομης τάξης. Οφειλόταν (και) στην ίδια και ζητούσε αντιμετώπιση 

(και) από την ίδια. Η χρήση δε του παρενθετικού όρου «και» οφείλεται αφενός στην επιρροή 

που οι οικονομίες των κρατών σήμερα απορροφούν από τις οικονομίες άλλων κρατών και 

αφετέρου στη συμβολή που τα κράτη σήμερα απορροφούν από άλλα κράτη στην 

αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υπονοεί πως η οικονομική κρίση 

οφείλεται σε ένα ή περισσότερα τρίτα κράτη με τρόπο αντίστοιχο με τις δικοινοτικές ταραχές 

και δη την τουρκική εισβολή και κατοχή. Δεδομένου, μάλιστα, του γεγονότος πως και οι 

οικονομικές κρίσεις αποτελούν φαινόμενο το οποίο ταλαιπωρεί τα κράτη εδώ και αιώνες, κάθε 

συντακτικός νομοθέτης (οφείλει να) υιοθετεί πρόνοιες τέτοιες που να επιτρέπουν στο κράτος 

να τις αντιμετωπίζει και να ανακάμπτει από αυτές. Κατά τρίτο, οι δικοινοτικές ταραχές, η 

τουρκική εισβολή και η κατοχή μέρους του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 

Τουρκία εκδηλώθηκαν αιφνίδια ή -εν πάση περιπτώσει- σε χρονικά διαστήματα τέτοια που δεν 

επέτρεπαν την αποτροπή ή τον περιορισμό τους. Έτσι, και οι συνέπειές τους υπήρξαν άμεσες, 

εκτεταμένες και δραματικές. Αντίθετα, η οικονομική κρίση εκδηλώθηκε σταδιακά, κλιμακωτά 

και σε κάποιο βάθος χρόνου. Αντίστοιχα και οι συνέπειές της. Στον ενδιάμεσο, λοιπόν, χρόνο, 

η Κυπριακή Δημοκρατία μπορούσε να υιοθετήσει σύμφωνα με το Σύνταγμα μέτρα προς 

αποτροπή ή περιορισμό τούτων47. Τα διαφορετικά αυτά χαρακτηριστικά των δύο περιστάσεων 

φανερώνουν, κατά την κρίση μας, τους λόγους που στην περίπτωση των δικοινοτικών 

ταραχών του 1963, της τουρκικής εισβολής του 1974 και της έκτοτε κατοχής μέρους του νησιού 

από την Τουρκία πληρείτο η δεύτερη προϋπόθεση δικαιολογημένης χρήσης του δικαίου της 

ανάγκης, ενώ στην περίπτωση της παρούσας οικονομικής κρίσης όχι. 

 

 
47 Είναι χαρακτηριστικό πως η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσίαζε αρνητική ανάπτυξη από το 2009. Το 2010 το 
δημοσιονομικό έλλειμα ξεπερνούσε το 3% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέους το 60% του ΑΕΠ. Στις 13/7/2010 το 
Συμβούλιο της ΕΕ για Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα, γνωστό ως ECOFIN (κατωτέρω «Συμβούλιο»), 
εξέδωσε απόφαση με την οποία διαπιστωνόταν επίσημα η ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο, αφού 
είχε υπερβεί τους σχετικούς δείκτες ως προέκυπταν από το Πρωτόκολλο Αρ.12 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 
με τη διαχείριση υπερβολικού ελλείματος. (Σχετική, Council Decision on the existence of an excessive deficit in 
Cyprus, 13/7/2010, 2010/401/EU). Μάλιστα, σε σειρά γνώμεων και συστάσεων -τόσο πριν όσο και αμέσως μετά 
τη σύναψη της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης- το Συμβούλιο προέβη σε συστάσεις προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία προς αντιμετώπιση της οικονομικής αυτής κατάστασης και μείωσης των αρνητικών δεικτών 
της. (Σχετικές, Council Opinion on the updated Stability Programme of Cyprus 2009-2013, 8/6/2010, ST 10839 
2010 INIT, Council Recommendation to Cyprus with view to bringing an end to the situation of an excessive 
government deficit, 6/7/2010, 11296/10, ECOFIN 384, UEM 216, Commission Recommendation for a Council 
Recommendation with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit in Cyprus, 
15/6/2010, SEC (2010) 741 final, Council Recommendation on the National Reform Programme 2011 for Cyprus 
and delivering a Council Οpinion on the Updated Stability Programme of Cyprus, 2011-2014, 12/7/2011, 2011/C 
210/04, Council Recommendation on the National Reform Programme 2012 of Cyprus and delivering a Council 
Οpinion on the Stability Programme of Cyprus, 2012-2015, 10/7/2012, 2012/C 219/04, Council Recommendation 
with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit in Cyprus, 16/5/2013, Commission 
Recommendation for a Council Recommendation with a view to bringing an end to the situation of excessive 
government deficit). Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση μέτρων και/ή δραστικών και αποτελεσματικών μέτρων από την 
Κυπριακή Δημοκρατία καθυστέρησε, με αποτέλεσμα η κρίση και οι συνέπειές της να λάβουν τις γνωστές 
διαστάσεις.  
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Η τρίτη προϋπόθεση της τήρησης της αρχή της αναλογικότητας, ως επίσης εξειδικεύεται στο 

πλαίσιο του δικαίου της ανάγκης, απαιτεί να μην υπάρχει οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, ήτοι 

οποιοσδήποτε άλλος, συμβατός με το Σύνταγμα τρόπος αντιμετώπισης της υπάρχουσας 

επιτακτικής και αναπότρεπτης ανάγκης ή άλλης εξαιρετικής περίστασης, το υιοθετηθέν -και 

επί του προκειμένου περιορίζον θεμελιώδες δικαίωμα- μέτρο θα πρέπει να είναι ανάλογο προς 

τον επιδιωκόμενο σκοπό, ενώ τέλος θα πρέπει να είναι και προσωρινής διάρκειας, ισόχρονης 

με την ανάγκη ή την εξαιρετική περίσταση προς αντιμετώπιση της οποίας υιοθετήθηκε. Οι 

εξειδικεύσεις αυτές της τρίτης προϋπόθεσης αποτελούν ένα ακόμη λόγο που, κατά την άποψη 

μας, το δίκαιο της ανάγκης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δικαιολόγηση μέτρων που 

υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Αποτελούν 

απόρροια της ίδια της φύσης του δικαίου της ανάγκης ως έσχατης επιλογής, ως τελευταίας 

διεξόδου για τη διαχείριση ακραίων περιστάσεων, φύση που επιβάλλει και τη χρήση του με 

ιδιαίτερη φειδώ.  

 

Ως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Φυλακτού κ.ά. 

ν. Κυπριακή Δημοκρατίας, «για να ευσταθεί η επίκληση της αρχής της ανάγκης, πρέπει το κακό 

που επιδιώκεται να αποφευχθεί να είναι μεγαλύτερο του κακού που προκαλείται». Δεδομένου 

του ότι μοναδικός σκοπός ύπαρξης του κράτους είναι η προστασία των δικαιωμάτων ενός 

εκάστου των μελών του στον μέγιστο δυνατό βαθμό, κάθε προσβολή αυτών συνιστά κακό και 

μάλιστα μεγάλης βαρύτητας. Τούτο, λοιπόν, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν γίνεται 

επίκληση του δικαίου της ανάγκης προς δικαιολόγηση επεμβάσεων σε τέτοια δικαιώματα. 

Επιπλέον, στο ζύγισμα αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το προηγούμενο που η 

αποδοχή χρήσης του δικαίου της ανάγκης στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κρίσης 

δημιουργεί. Μία τέτοια αποδοχή ανοίγει τον δρόμο για αντίστοιχες, νέες και/ή περισσότερες 

αποδοχές, τόσο σε όμοια όσο και σε διαφορετικά πλαίσια, σίγουρα όμως όχι τόσο εξαιρετικά 

και επιτακτικά όσο αυτό των δικοινοτικών ταραχών του 1963, της τουρκικής εισβολής του 1974 

και της έκτοτε κατοχής μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Η ανάγκη λήψης 

υπόψη στο ζύγισμα και του προηγούμενου που δημιουργείται καθίσταται εμφανέστερη εάν 

αναλογιστούμε πως το τελευταίο αυτό πλαίσιο, των δικοινοτικών ταραχών και της τουρκικής 

εισβολής και κατοχής, αποτελεί το μόνο μέχρι σήμερα, ήτοι για πενήντα πέντε και πλέον έτη, 

πλαίσιο εφαρμογής του δικαίου της ανάγκης. Τέλος, ως ήδη σημειώσαμε κατά την εξέταση 

της δεύτερης προϋπόθεσης, οι οικονομικές κρίσεις συνιστούν παμπάλαιο φαινόμενο στις 

έννομες τάξεις των κρατών, με αποτέλεσμα οι συντακτικοί νομοθέτες να (οφείλουν να) 

περιλαμβάνουν ρυθμίσεις επιτρέπουσες στα κράτη την αντιμετώπιση τους και την ανάκαμψη 

από αυτές. Οι προβλεπόμενοι και επιτρεπόμενοι από το Σύνταγμα ειδικοί και γενικοί 

περιορισμοί των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν τέτοιες ρυθμίσεις. Και δημιουργούν ένα 

ευρύ οπλοστάσιο για τη διαχείριση αυτού του είδους κρίσεων από το κράτος. Μονάχα εφόσον 
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οι προβλεπόμενες και επιτρεπόμενες από το Σύνταγμα αυτές ρυθμίσεις δεν επαρκούν για την 

αντιμετώπιση μίας κατάστασης δικαιολογείται η προσφυγή στο δίκαιο της ανάγκης. Τούτο 

απαιτεί η -ως πολλάκις σημειώθηκε- φύση του δικαίου της ανάγκης ως έσχατης επιλογής, ως 

τελευταίας διεξόδου και ίσως γίνεται πιο κατανοητό εάν αναλογιστούμε τη δραστικότητα των 

μέτρων που αυτό μπορεί να δικαιολογήσει48. Προς την κατεύθυνση όλων των ανωτέρω 

φαίνεται να κινούνται και κάποιες σκέψεις της μειοψηφίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη 

Χαραλάμπους κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους: 

 

«Είναι επιβεβλημένο να τονιστεί ότι η ευθυγράμμιση με τις συνταγματικές επιταγές, ιδίως σε 

εποχές κρίσης, είναι ακόμη πιο επιτακτική. Συνεπώς, η όποια ανάγκη του κράτους για 

οικονομική εξυγίανση -κατανοητή, ιδιαίτερα υπό το φως των σημερινών δεδομένων- δεν μπορεί 

να διέρχεται μέσα από την κατά παράβαση του Συντάγματος προσβολή των περιουσιακών 

δικαιωμάτων των πολιτών». 

 

Είναι, λοιπόν, η θέση μας πως η τρίτη προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της 

αναλογικότητας, ως εξειδικεύεται στο δίκαιο της ανάγκης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

πληρείται στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κρίσης.  

 

5. Επίμετρο 

 

Στόχο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η παράθεση της σχέσης θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

δικαίου της ανάγκης και παρούσας οικονομικής κρίσης ως αυτή υπάρχει και εξελίσσεται στην 

κυπριακή έννομη τάξη. Ευελπιστούμε πως όσα ανωτέρω παρατέθηκαν πέτυχαν τούτο. Αυτό 

που θα θέλαμε να αφήσουμε ως τελευταία σκέψη είναι η σημαντικότητα -ή ορθότερα η 

επιτακτική ανάγκη- κάθε μέγεθος, κάθε απόφαση, κάθε κίνηση που υιοθετείται εντός μιας 

έννομης τάξης να προσδιορίζεται, να λαμβάνεται, να εφαρμόζεται έχοντας υπόψη τόσο την 

ιστορία όσο και την επαύριον. Όταν ο συντακτικός νομοθέτης έθεσε τα θεμελιώδη δικαιώματα 

υπό συγκεκριμένους περιορισμούς, ενδεχομένως δεν μπορούσε -ή δεν ήθελε- να φανταστεί 

πως θα ακολουθούσαν, και μάλιστα τόσο σύντομα, γεγονότα όπως οι δικοινοτικές διαταραχές 

του 1963, η τουρκική εισβολή του 1974 και η έκτοτε κατοχή μέρους του νησιού από την 

Τουρκία∙ πως το κράτος θα βρισκόταν αντιμέτωπο και θα έπρεπε να διαχειριστεί τις εξαιρετικές 

-σε ένταση και έκταση- γνωστές σε όλους μας συνέπειες των γεγονότων αυτών. Όταν τα 

κυπριακά δικαστήρια εφάρμοσαν το δίκαιο της ανάγκης στο πλαίσιο εκείνο, ενδεχομένως δεν 

 
48 Για παράδειγμα, το δίκαιο της ανάγκης μπορεί να δικαιολογήσει την απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας με καταβολή 
μειωμένης ή και καθόλου αποζημίωσης, ενώ το Άρθρο 23(4)(γ) του Συντάγματος απαιτεί την καταβολή «τοις 
μετρητοίς και προκαταβολικώς δικαίας και ευλόγου αποζημιώσεως», η οποία θεωρείται πως είναι η πλήρης, και το 
Άρθρο 183(2) του Συντάγματος δεν περιλαμβάνει το εν λόγω άρθρο σε αυτά που μπορούν να ανασταλούν σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.   
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μπορούσαν να φανταστούν πως επίκληση αυτού θα γινόταν στη συνέχεια στο πλαίσιο 

οποιαδήποτε οικονομικής κρίσης. Η παρέκκλιση από τις συνταγματικές επιταγές και η 

δικαιολόγηση επεμβάσεων σε θεμελιώδη δικαιώματα δυνάμει του δικαίου της ανάγκης 

σήμερα, με αναφορά στην παρούσα οικονομική κρίση, είναι τουλάχιστον αναμενόμενο πως 

θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Θα μεταβάλει -πιθανώς ανεπιστρεπτί- την υπάρχουσα και 

αυστηρή σχέση μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων και δικαίου της ανάγκης, επιτρέποντας 

χρήση του δεύτερου για περιορισμό των πρώτων σε περιπτώσεις δύσκολες μεν, αλλά σαφώς 

προβλέψιμες στον χώρο ενός Σύνταγμα. Τούτο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, τουλάχιστον 

άνευ ετέρου και χωρίς ιδιαίτερη και εντατική μελέτη, ανάλυση και σκέψη. Ευελπιστούμε, 

λοιπόν, πως η παρούσα μελέτη συνεισέφερε κατά τι στη συζήτηση περί του θέματος∙ 

προσέφερε έστω κατ’ ελάχιστο κάτι νέο στον νομικό κόσμο.  

 


