
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Ιούνιος 2019 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές) 

 

Ποίες είναι οι αρχές, που εφαρμόζουν τα Κυπριακά Δικαστήρια, προκειμένου να 

κρίνουν κατά πόσο ένας νόμος είναι αντισυνταγματικός; Πόσα είδη ελέγχου της 

συνταγματικότητας των νόμων έχουμε στη Κύπρο;  

 
 
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) Σε νόμο, που μειώνει την ποινή για ένα έγκλημα, είναι εξ απόψεως 

συνταγματικής, νόμιμο να του προσδοθεί αναδρομική ισχύς.  

Β) Απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για κατάργηση του Υπουργείου 

Εξωτερικών και αντικατάστασή του με νέο Υπουργείο, που η απόφαση ονομάζει 

Υπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων, είναι συνταγματική.       
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Γ) Όταν απουσιάζει από συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, της συνεδρίας προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία Υπουργός.  

Δ) Πολίτης που έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του δικαιούται να 

διεκδικήσει εκλογή του ως Προέδρου της Δημοκρατίας, νοουμένου βεβαίως ότι 

πληροί και τις άλλες προΰποθέσεις εκλογιμότητάς του στο αξίωμα.  

Ε) Το δικαίωμα ιδιοκτησίας, ως κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, δεν είναι 

αναπαλλοτρίωτο.    

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 12 γραμμές). 

 
Απαριθμήσατε τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο Σύνταγμα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

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) Ένας Νόμος δεν μπορεί να επεκτείνει την προστασία του δικαιώματος της 

ιδιοκτησίας πέραν των ορίων, που καθορίζει το Άρθρο 23 του Συντάγματος.  
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Β) Νόμιμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επικαλούμενος το Δίκαιο της Ανάγκης, 

δικαιούται να αρνηθεί δημοσίευση νόμου, που μειώνει τον Φ.Π.Α και τον οποίο η 

Βουλή ψήφισε μετά από πρόταση Βουλευτή. 

Γ) Ουδέποτε η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί να είναι μικρότερη 

των 5 ετών. 

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

δικαίωμα οριστικής αρνησικυρίας σε σχέση με νόμο που ψήφισε η Βουλή για 

ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. 

Ε) Η Αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας καθιερώνεται από το Σύνταγμα.    

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 12 γραμμές) 

 

Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται είσοδος από την αστυνομία σε κατοικία χωρίς 

προηγούμενη άδεια του ατόμου που διαμένει σε αυτήν; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τη 12 γραμμές) 

 

Επιτρέπεται, και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις η Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας 

από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου;  


