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

 
Φεβρουάριος 2022 

 
Συνταγματικό Δίκαιο 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
 

Οι απαντήσεις πρέπει να περιορίζονται στα ερωτήματα που έχουν τεθεί και να 
τεκμηριώνονται με παραπομπή στο Σύνταγμα/νομολογία 

 
 
 
Ερώτηση 1  

(Η απάντηση στο ερώτημα Α να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές και στο ερώτημα Β τις 7 

γραμμές.) 

 

Α. Ποιες οι αρχές που προκύπτουν από την απόφαση Γιάλλουρος κατά Νικολάου ως 

προς την τριτενέργεια των δικαιωμάτων;  

(15 μονάδες) 

 

Β. Εξηγήστε τη λειτουργία της αρχής της αναλογικότητας στο κυπριακό Σύνταγμα  

(10 μονάδες) 

 

Ερώτηση 2  

(Η απάντηση στο ερώτημα Α να μην υπερβαίνει τις 12 γραμμές και στο ερώτημα Β τις 7 

γραμμές.) 

 

Α. Η Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποίησε το Σύνταγμα δυνάμει του δικαίου της 

ανάγκης ώστε να συσταθεί Διοικητικό Δικαστήριο. Μετά την σύσταση του Διοικητικού 

Δικαστηρίου, διάδικος εγείρει ενώπιόν του τον ισχυρισμό ότι το δίκαιο της ανάγκης δεν 

καθιστούσε αναγκαία τη δημιουργία του και περαιτέρω ότι το δικαστήριο αυτό δεν έχει 

δικαιοδοσία να εξετάσει την συνταγματικότητα του νόμου που το δημιούργησε. 

Συμφωνείτε; 

(17 μονάδες) 
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Β. 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 στη Κύπρο; 

(8 μονάδες) 

 

Ερώτηση 3  

(Η απάντηση στο ερώτημα Α να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές και στο ερώτημα Β τις 7 

γραμμές.) 

 

Α. Βουλευτής υποβάλλει πρόταση νόμου με την οποία προτείνει την υποχρεωτική 

αποστολή προς τους πολίτες των αποφάσεων της διοίκησης που τους αφορούν. H 

Βουλή των Αντιπροσώπων αποδέχεται την πρόταση και την ψηφίζει σε νόμο. Ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναπέμπει το νόμο ως αντισυνταγματικό, ισχυριζόμενος ότι 

αυξάνει τα δημόσια έξοδα. Σχολιάστε την συνταγματικότητα του εν λόγω νόμου. 

(15 μονάδες) 

 

Β. Η Βουλή των Αντιπροσώπων θέσπισε νόμο με τον οποίο καταργείται το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και δημιουργεί στη θέση του το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη. Είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα ο νόμος;  

(10 μονάδες) 

 

Ερώτηση 4 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις; Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές: 

Συμφωνώ/Διαφωνώ. 

(6 ορθές απαντήσεις 25 μονάδες, 5 ορθές απαντήσεις 20 μονάδες, 4 ορθές απαντήσεις 

15 μονάδες, 3 ορθές απαντήσεις 10 μονάδες, 2 ορθές απαντήσεις 5 μονάδες, 1 ορθή 

απάντηση 1 μονάδα.) 

 

Α) Άρση βουλευτικής ασυλίας μπορεί να γίνει μετά από απόφαση της ίδιας της Βουλής.  
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Β) Το κατάλοιπο της εκτελεστικής εξουσίας ανήκει στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο 

της Δημοκρατίας.  

 

Γ) Το δικαίωμα απονομής προεδρικής χάρης δεν ελέγχεται δικαστικά.  

 

Δ) Δυνάμει του δικαίου της ανάγκης εκλέγονται Ελληνοκύπριοι βουλευτές στις έδρες 

που αναλογούν συνταγματικά σε Τουρκοκύπριους.  

 

Ε) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εξουσία να ασκήσει βέτο σε αποφάσεις του 

Υπουργικού Συμβουλίου σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων, άμυνας και ασφάλειας.  

 

Στ) Η παύση του Γενικού Ελεγκτή μπορεί να αποφασιστεί μόνο από το Υπουργικό 

Συμβούλιο.  

 
 
Ερώτηση 5  

(Η απάντηση στο ερώτημα Α να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές και στο ερώτημα Β τις 7 

γραμμές.) 

 

Α. Μπορεί το δίκαιο της ανάγκης να δικαιολογήσει εξαγγελία γενικής αμνηστίας από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας; Ποια τα γεγονότα και η απόφαση στην Sampson;  

(17 μονάδες) 

 

Β. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίδει οδηγίες στον Υπουργό Οικονομικών όπως μη 

καταβάλλει τους μισθούς οποιουδήποτε δικαστή καθυστερεί να εκδίδει αποφάσεις για 

περίοδο πέραν του ενός έτους από την επιφύλαξη της απόφασης. Είναι συνταγματική η 

ενέργειά του;  

(8 μονάδες) 

 

Ερώτηση 6 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις; Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές: 

Συμφωνώ/Διαφωνώ. 
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(6 ορθές απαντήσεις 25 μονάδες, 5 ορθές απαντήσεις 20 μονάδες, 4 ορθές απαντήσεις 

15 μονάδες, 3 ορθές απαντήσεις 10 μονάδες, 2 ορθές απαντήσεις 5 μονάδες, 1 ορθή 

απάντηση 1 μονάδα.) 

 

Α) Τροποποίηση του Συντάγματος μπορεί να γίνει με τα ¾ των Ελληνοκυπρίων 

βουλευτών δυνάμει του δικαίου της ανάγκης.  

 

Β) Είναι επιτρεπτή η αίτηση επιστροφής απαλλοτριωθείσας περιουσίας αν ο σκοπός της 

απαλλοτρίωσης δεν έχει υλοποιηθεί μέσα σε περίοδο τριών ετών.  

 

Γ) Καθηγητής δημόσιου πανεπιστημίου έχει υποχρέωση παραίτησης από την υπηρεσία 

σε περίπτωση εκλογής του ως βουλευτή και δεν μπορεί να λάβει άδεια άνευ απολαβών.  

 

Δ) Προτού νεοεκλεγέντες βουλευτές αναλάβουν τα καθήκοντά τους ορκίζονται στο Ιερό 

Ευαγγέλιο ότι θα τηρούν το Σύνταγμα και τους Νόμους που συνάδουν με αυτό. 

 

Ε) Το Σύνταγμα του 1960 καθιέρωσε ομοσπονδιακό πολίτευμα.  

 

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

σε σχέση με όλες τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 


