
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Ιούνιος 2018 

   

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 3 γραμμές). 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αφαίρεση ζωής δεν συνιστά παραβίαση του 

Άρθρου 7 του Συντάγματος και, αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

(25 μονάδες) 

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)  Προτού νεοεκλεγέντες βουλευτές αναλάβουν τα καθήκοντά τους 

ορκίζονται στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι θα τηρούν το Σύνταγμα και τους Νόμους 

που συνάδουν με αυτό. 

Β) Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (C.Y.TA) έχει εξουσία επιτάξεως 

ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας,  
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Γ) Το Σύνταγμα προστατεύει το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής με τον ίδιο 

τρόπο όπως προστατεύει και το δικαίωμα επικοινωνίας και 

αλληλογραφίας.  

Δ) Το αστικό αδίκημα της δυσφημήσεως είναι αντισυνταγματικό, γιατί 

προσκρούει στο δικαίωμα ελευθερίας του λόγου, που κατοχυρώνει το 

Άρθρο 19 του Συντάγματος.   

Ε) Όταν απουσιάζει από συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας, της συνεδρίας προεδρεύει ο γηραιότερος των 

Υπουργών.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 5 γραμμές) 

 
Κατονομάστε 2, τις πιο σημαντικές κατά τη γνώμη σας, εξαιρέσεις από την Αρχή 

της Διακρίσεως των εξουσιών.  

(25 μονάδες) 

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) Σύμφωνα με το Άρθρο 50 του Συντάγματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

έχει δικαίωμα οριστικής αρνησικυρίας σε σχέση με νόμο που τυχόν 

ψηφίσει η Βουλή για ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ.   

Β) Δεν υπάρχει συνταγματικά επιτρεπτή δυνατότητα δικαστικής 

αναθεώρησης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ανωτάτου 
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Δικαστηρίου, έστω και αν αποδειχθεί πέραν πάσης ευλόγου αμφιβολίας 

ότι ήταν αποτέλεσμα πλάνης. 

Γ) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να προχωρήσει σε αναφορά Νόμου 

στο Ανώτατο Δικαστήριο για γνωμάτευση αν ο νόμος είναι 

αντισυνταγματικός, αν αυτή είναι η συμβουλή του Γενικού Εισαγγελέα. 

Δ) Ο Γενικός Εισαγγελέας είναι ο Νομικός Σύμβουλος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων.  

Ε) Δεν υπάρχει νομικώς δυνατότητα να αποδοθεί είτε ποινική είτε αστική 

ευθύνη σε βουλευτή για γνώμη που εξέφρασε κατά την διάρκεια 

συζήτησης στη Βουλή των Αντιπροσώπων.     

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 7 γραμμές) 
 

Ποιο συγκεκριμένο ανθρώπινο δικαίωμα και γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε στην Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή της 

Κύπρου εναντίον της Τουρκίας ότι η Τουρκία παραβίαζε σε σχέση με τους 

συγγενείς των Αγνοουμένων μας;  

(25 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 8 γραμμές) 

 

Πότε επιτρέπεται είσοδος σε κατοικία χωρίς προηγούμενη έκδοση δικαστικού 

εντάλματος;  

(25 μονάδες) 


