
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Φεβρουάριος 2017   

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 5 γραμμές). 

 

Επιτρέπεται, και αν ναι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις Επίταξη ακίνητης 

ιδιοκτησίας; 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις;  

Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές:  Συμφωνώ/Διαφωνώ. 

Α) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει σε όλες τις περιπτώσεις εξουσία να 

ακυρώνει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία κατά την 

συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία λήφθηκε, είχε διαφωνήσει.  

 

Β) Νόμος που ψηφίζεται από την Βουλή μετά από πρόταση Βουλευτή και μειώνει 

τον φόρο εισοδήματος παρά τις αντιδράσεις της Κυβέρνησης είναι 

αντισυνταγματικός.  
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Γ) Νόμος που προσδιορίζει ότι έχει αναδρομικά ισχύ είναι πάντοτε 

αντισυνταγματικός.  

 

Δ) Απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για κατάργηση του Υπουργείου 

Οικονομικών με νέο Υπουργείο, που η απόφαση ονομάζει Υπουργείο 

Συντονισμού, είναι συνταγματική.  

 

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

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

σχέση με οικονομικές υποθέσεις του Κράτους. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 6 γραμμές). 

 

Α) Ποια ήταν η προτελευταία και ποια η τελευταία τροποποίηση του Συντάγματος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας; 

 
Β) Ποια κατά τη  γνώμη σας ήταν η πιο σημαντική τροποποίηση του 

Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις;  

Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές:  Συμφωνώ/Διαφωνώ. 

Α) Οι αρνητικές προϋποθέσεις εκλογιμότητας ως Μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων είναι οι ίδιες με τις αρνητικές προϋποθέσεις εκλογιμότητας στο 

αξίωμα του Αρχηγού της Πολιτείας.  
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Β) Το Σύνταγμα δεν είναι πλέον ο Υπέρτατος Νόμος του Κράτους.  

 

Γ) Νόμος που παρέχει εξουσία σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου να 

απαλλοτριώνουν ακίνητη ιδιοκτησία είναι συνταγματικός.  

 

Δ) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει εξουσία να απονέμει χάρη σε ποινικούς 

καταδίκους, εκτός με συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα.  

 

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

των 5 ετών.        

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 5 γραμμές) 
 

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι 2 σημαντικότερες εξουσίες, που το Σύνταγμα 

δίδει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(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 την 

θέση σας. 

 


