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19η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

Ο  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ   
Τ Η Σ  Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ   

Τ Ω Ν  Ν Ο Μ Ω Ν  
 

Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 
 
1.  Ο έλεγχος των Συνταγµατικών κανόνων είναι:  

 
διάχυτος:  Όλα τα δικαστήρια έχουν αρµοδιότητα και υποχρέωση να 

προβούν στον έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων. 
παρεµπίπτων  Γίνεται µε αφορµή µιας συγκεκριµένης υπόθεσης, που 

δικάζουν τα δικαστήρια και αφορά τον κανόνα δικαίου που 
θα εφαρµοστεί στην υπόθεση αυτή. 

συγκεκριµένος  ∆εν εφαρµόζεται από τα δικαστήρια αυτός ο κανόνας 
δικαίου εφ� όσον κριθεί αντισυνταγµατικός στη συγκεκριµέ-
νη υπόθεση, σύµφωνα µε το άρ. 93 § 4 του Συντάγµατος. 

 
 

� Εργασία για το σπίτι  

 
♦ Εάν ένα δικαστήριο, εξετάζοντας µια υπόθεση, κρίνει το νόµο κατά 
περιεχόµενο ως αντισυνταγµατικό και δεν τον εφαρµόσει:  
α) τι θα συµβεί µε τα άλλα δικαστήρια;  
β) ποια θα είναι η ισχύς του νόµου;   
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό - λάθος»  
 
 
 

Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες.  

1. Η τήρηση της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου ελέγχεται 
από το Σύνταγµα.  

 

Σ Λ 

2. Τα δικαστήρια εξετάζουν εάν ο κανόνας του δικαίου, που 
έχει εκδοθεί, είναι σύµφωνος µε τους κανόνες υπέρτερης 
τυπικής ισχύος.  

 
 

Σ Λ 
3. Ανεξαιρέτως όλα τα δικαστήρια έχουν την υποχρέωση 

(εφόσον δοθεί αφορµή) να εξετάσουν τη συνταγµατικότη-
τα ενός νόµου.  

 
 

Σ Λ 
4. Το Συµβούλιο της Επικρατείας επεξεργάζεται τα Προεδρι-
κά ∆ιατάγµατα που πρόκειται να εκδώσει η ∆ιοίκηση.  

 
Σ Λ 

5. Η απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου, που κρίνει τη 
διάταξη ενός νόµου ως αντισυνταγµατική, δεν επηρεάζει 
τα κατώτερα δικαστήρια.  

 
 
Σ Λ 

6. Το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο εξετάζει µόνο τη συνταγ-
µατικότητα των νόµων.  

 
Σ Λ 

7. Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου σχετικά 
µε τη συνταγµατικότητα ή µη µιας διάταξης νόµου, είναι 
δεσµευτικές για όλα τα δικαστήρια.  

 
 
Σ Λ 

 
 

Ερώτηση σύντοµης απάντησης 
 

Να απαντήσετε συνοπτικά στην παρακάτω ερώτηση.  

1. Ποια είναι τα τρία Ανώτατα ∆ικαστήρια της χώρας;  
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Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα:  

1. Να προσδιορίσετε τις συνέπειες που θα έχει η κρίση µιας διάταξης νόµου ως 
αντισυνταγµατικής από ένα Ανώτατο ∆ικαστήριο για τα κατώτερα. 

2. Να προσδιορίσετε τη σκοπιµότητα ύπαρξης του Ανωτάτου ειδικού 
∆ικαστηρίου.  
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