
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Φεβρουάριος, 2018   

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 3 γραμμές). 

 

Μπορεί συνταγματικά να εκδοθεί πολίτης της Δημοκρατίας σε άλλη χώρα για να 

δικασθεί εκεί για έγκλημα που διαπράχθηκε εκεί;   

 

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 νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλάβει τα καθήκοντά του 

ορκίζεται στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι θα τηρεί το Σύνταγμα και τους Νόμους που 

συνάδουν με αυτό. 

 

(β) Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (C.Y.TA) έχει εξουσία απαλλοτριώσεως 

ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας,  
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(γ) Όταν ο Πρόεδρος της Βουλής αναπληρώνει νόμιμα τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας λόγω απουσίας του τελευταίου στο εξωτερικό έχει πλήρη εξουσία 

να παίρνει δικές του αποφάσεις ασκώντας προεδρικές εξουσίες, έστω και αν ο 

Πρόεδρος τον ειδοποιήσει ότι ο ίδιος διαφωνεί.  

 

(δ) Το δικαίωμα ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι αναπαλλοτρίωτο.  

 

(ε) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εξουσία να διατάσσει το Υπουργικό 

Συμβούλιο να παίρνει τις αποφάσεις που θέλει ο ίδιος.  

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 8 γραμμές) 

 

«Η Αρχή της Διακρίσεως των Εξουσιών είμαι διάχυτη στο Σύνταγμα». Σχολιάστε 

ελεύθερα και δικαιολογείστε τη άποψή σας.   

 

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 Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει πάντοτε εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς 

για καλύτερη εφαρμογή ενός Νόμου.  
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(β) Στην Κύπρο αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα 5 Κοινότητες, η Ελληνική, η 

Τουρκική, η Μαρωνίτικη, η Αρμενική και η Λατινική.  

 

(γ) Νόμος που προνοεί για επιβολή της ποινής του θανάτου σε περίπτωση 

καταδίκης για φόνο εκ προμελέτης ανηλίκου υπό περιστάσεις που καθιστούν τον 

συγκεκριμένο φόνο ιδιαίτερα ειδεχθή και νοουμένου ότι ο δράστης βαρύνεται με 3 

τουλάχιστον προηγούμενες καταδίκες για εγκλήματα βίας, είναι συνταγματικός.   

 

(δ) Δεν υπάρχει συνταγματικά επιτρεπτή δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης 

τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έστω και αν 

αποδειχθεί πέραν πάσης ευλόγου αμφιβολίας ότι ήταν αποτέλεσμα πλάνης.  

 

(ε) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εξουσία να αναπέμπει στη Βουλή απόφαση 

της τελευταίας για αυτοδιάλυση της ίδιας της Βουλής;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 12 γραμμές) 

 

Ποία η έννοια του όρου «αυτόφωρο έγκλημα», στα πλαίσια του Άρθρου 11 του 

Συντάγματος;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 12 γραμμές) 

 

Επιτρέπεται η σφοδρή άσκηση κριτικής κατά αποφάσεως της Ολομέλειας του 

Ανώτατου Δικαστηρίου με αρθρογραφία σε εφημερίδες;   


