
Νομικό Συμβούλιο Κύπρου 

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

 

Ιούνιος 2020 

 

Συνταγματικό Δίκαιο 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

 

 

Ερώτηση 1.  

 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές.) 

 

Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται είσοδος από την αστυνομία σε κατοικία χωρίς 

προηγούμενη άδεια του ατόμου που διαμένει σε αυτήν; 

 

 

Ερώτηση 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) Το Σύνταγμα προστατεύει το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής με τον ίδιο τρόπο όπως 

προστατεύει και το δικαίωμα επικοινωνίας και αλληλογραφίας.  
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Γ) 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. 

 

Δ) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάντοτε δικαίωμα οριστικής αρνησικυρίας (veto) 

σε σχέση με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

Ε) Το Δίκαιο της Ανάγκης μπορεί να δικαιολογήσει επαναφορά του Ανώτατου 

Συνταγματικού Δικαστηρίου αν ψηφιστεί σχετική νομοθεσία.  

 

 

Ερώτηση 3. 

 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές.)  

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποδέχεται και ψηφίζει σε νόμο νομοσχέδιο της 

Κυβέρνησης με τον οποίο αποφασίζεται όπως η Κυπριακή Δημοκρατία παύσει να 

αναγνωρίζει το Κράτος Ψ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που προήδρευσε της σχετικής 

συνεδριάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου και δεν είχε αντιδράσει, κάνει δεύτερες 

σκέψεις. Μπορεί να ματαιώσει νόμιμα τη δημοσίευση του σχετικού νόμου που ψήφισε η 

Βουλή ο Πρόεδρος και αν ναι, πώς; 

 

 

Ερώτηση 4. 

 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές.) 

 

Βουλευτής υποβάλλει πρόταση νόμου με την οποία προτείνει μείωση του φόρου 

εισοδήματος κατά 2% και αύξηση του συντελεστή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α) κατά 3%. H Βουλή των Αντιπροσώπων αποδέχεται την πρόταση και την 

ψηφίζει σε νόμο. Σχολιάστε την συνταγματικότητα του εν λόγω νόμου. 
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Ερώτηση 5. 

 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές.) 

 

Ποιες 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 στην Κύπρο; 

 

 

Ερώτηση 6. 

 

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 Δίκαιο της Ανάγκης δε μπορεί πλέον να δικαιολογήσει δημιουργία 

12ουΥπουργείου. 

 

Β) Το δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας να απονέμει χάρη υπόκειται σε 

δικαστικό έλεγχο, αλλά μόνο για αποφυγή κατάχρησης.   

 

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

 

Δ) Πολίτης ηλικίας 20 ετών δύναται να διεκδικήσει εκλογή στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, νοουμένου ότι τηρεί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.  

 

Ε) Το Σύνταγμα του 1960 καθιέρωσε δικοινοτικό ομοσπονδιακό πολίτευμα.  


