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

 
Φεβρουάριος 2020 

 

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; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.  

 
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) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) σε σχέση με όλες 

τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.  

Β) Το δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας οριστικής αρνησικυρίας (veto) σε σχέση 

με νόμους ή αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων περιορίζεται μόνο σε νόμους ή 

αποφάσεις που αφορούν άμυναν ή ασφάλειαν εν τη εννοία του Άρθρου 50 του 

Συντάγματος.  
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Γ) Βάσει του Συντάγματος ο αριθμός των Υπουργείων της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν 

μπορεί να υπερβεί τα 10, πλέον το Υπουργείο Παιδείας.  

Δ) Επιτρέπεται, μετά από δύο συνεχείς θητείες  επανεκλογή του Προέδρου της 

Δημοκρατίας για τρίτη συνεχή θητεία. 

Ε) Ουδέποτε άνθρωπος μπορεί να συλληφθεί, χωρίς προηγούμενη έκδοση δικαστικού 

εντάλματος.    

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 5 γραμμές). 
 
Ποιες είναι οι θετικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκλογιμότητα κάποιου ως 

μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων; 

 

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 επιτρέπει οποιονδήποτε περιορισμό του δικαιώματος ιδιωτικής 

ζωής, που κατοχυρώνεται από το Άρθρο 15 του Συντάγματος.  

Β) Μπορεί κάποιος νόμος να προβλέψει ότι θα έχει αναδρομική ισχύ, έστω και αν με τον 

εν λόγω Νόμο καθιερώνεται για πρώτη φορά αστικό αδίκημα.  

Γ) Υπάρχει νόμιμη δυνατότητα να εξαλειφθεί ένα έγκλημα αναδρομικά, έτσι ώστε οι 

οποιοιδήποτε το έχουν τελέσει και δεν έχουν ακόμα καταδικασθεί, να απαλλαγούν. 
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Δ) Προτού ο εκλεγείς Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλάβει τα καθήκοντά του ορκίζεται 

στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι θα τηρεί το Σύνταγμα και τους Νόμους που συνάδουν με αυτό.  

Ε) Ο Γενικός Εισαγγελέας έχει συνταγματικό δικαίωμα αυτεπάγγελτα να αναφέρει 

νόμους στο Ανώτατο Δικαστήριο για γνωμάτευση κατά πόσο είναι συνταγματικοί ή όχι. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 6 γραμμές). 
 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αφαίρεση ζωής θεωρείται πράξη θεμιτή; Αν ναι, 

ονομάσατε αυτήν, που εσείς θεωρείτε ως την κυριότερη, και δικαιολογείστε τη θέση σας. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 12 γραμμές). 
 

(α) Πως μπορεί ιδιοκτήτης περιουσίας στη Κύπρο να στερηθεί νόμιμα της κατοχής 

της περιουσίας του;  

 

(β) Ποιες δημόσιες αρχές δικαιούνται και πως να στερήσουν ιδιοκτήτη της κατοχής 

της περιουσίας του;  

 


