
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 

Φεβρουάριος 2019 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 15 γραμμές) 

 

Ποια η κατά την γνώμη σας σημασία του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης; 

Μπορεί να περιορισθεί;  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις;  

Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές:  Συμφωνώ/Διαφωνώ. 

(5 ορθές απαντήσεις 25 μονάδες, 4 ορθές απαντήσεις 19 μονάδες, 3 ορθές 

απαντήσεις 13 μονάδες, 2 ορθές απαντήσεις 7 μονάδες, 1 ορθή απάντηση 

1 μονάδα) 

Α) Νόμος που καταργεί αναδρομικά προηγούμενο ποινικό Νόμο είναι 

αντισυνταγματικός.  

Β) Ο Πρόεδρος μπορεί χωρίς αιτιολογία να παύει τον Αρχηγό Αστυνομίας. 

Γ) Το Σύνταγμα του 1960 εισήγαγε τον δικοινοτισμό ως ουσιώδες στοιχείο του 

Κυπριακού πολιτεύματος.        
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Δ) Όταν απουσιάζει από συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, της συνεδρίας προεδρεύει ο Υπουργός Εξωτερικών.  

Ε) Πολίτης που έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του δικαιούται να 

διεκδικήσει εκλογή του ως μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων, νοουμένου 

βεβαίως ότι πληροί και τις άλλες προϋποθέσεις εκλογιμότητάς του στο αξίωμα.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 16 γραμμές) 

 

Ποια πλειοψηφία είναι αναγκαία προκειμένου να εκλεγεί Πρόεδρος Βουλής από 

την πρώτη ψηφοφορία; Τι θα γίνει, αν δεν επιτευχθεί στην πρώτη ψηφοφορία η 

απαιτούμενη πλειοψηφία;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις;  

Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές:  Συμφωνώ/Διαφωνώ. 

(5 ορθές απαντήσεις 25 μονάδες, 4 ορθές απαντήσεις 19 μονάδες, 3 ορθές 

απαντήσεις 13 μονάδες, 2 ορθές απαντήσεις 7 μονάδες, 1 ορθή απάντηση 

1 μονάδα) 

 

Α) Το Σύνταγμα δεν προβλέπει ηλικιακή προϋπόθεση για απόκτηση δικαιώματος 

ψήφου στις προεδρικές εκλογές. 
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Β) Νόμος που ψηφίζεται από την Βουλή μετά από πρόταση Βουλευτή και μειώνει 

τον φόρο εισοδήματος παρά τις αντιδράσεις της Κυβέρνησης είναι 

αντισυνταγματικός. 

Γ) Το Δίκαιο της Ανάγκης καθιερώθηκε με την απόφαση του Ανωτάτου 

Συνταγματικού Δικαστηρίου στην υπόθεση γνωστή ως Ιμπραχίμ.  

Δ) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάντοτε χωρίς εξαίρεση εξουσία να 

αναπέμπει Νόμο ή Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων προς 

επανεξέταση. 

Ε) Η Αρχή της Διακρίσεως των Εξουσιών αναφέρεται και καθιερώνεται ρητά από 

το Σύνταγμα.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τη 14 γραμμές) 

 

Σε ποιες περιπτώσεις έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δικαίωμα οριστικής 

αρνησικυρίας: 

 
Α) Σε σχέση με νόμους ή αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων; 
Β) Σε σχέση με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου; 
 
Χρειάζεται να έχει τέτοια εξουσία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σχέση με 

αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τη 12 γραμμές) 

 

Επιτρέπεται, και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις η Επίταξη ακίνητης ιδιοκτησίας 

από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου;  


