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

 

Ιούνιος 2017 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 5 γραμμές). 

 

Ποια όργανα έχουν εκ του Συντάγματος εξουσία να απαλλοτριώνουν ιδιωτική 

περιουσία;  

(Βαθμοί 25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με της ακόλουθες ρήσεις;  

Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές:  Συμφωνώ/Διαφωνώ. 

 

Α) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει νόμιμο τρόπο να παρεμποδίσει έκδοση 

αποφάσεως Υπουργικού Συμβουλίου επί θέματος, που δεν θέλει να ληφθεί 

απόφαση.  

(Βαθμοί 5) 

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

(Βαθμοί 5) 

Γ) Της Νόμος δεν τίθεται σε ισχύ παρά μόνο από της δημοσιεύσεώς του στην 

επίσημη Εφημερίδα.  

(Βαθμοί 5) 



 2 

Δ) Απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για κατάργηση του Υπουργείου 

Εσωτερικών με νέο Υπουργείο, που η απόφαση ονομάζει Υπουργείο Προνοίας, 

είναι συνταγματική.  

(Βαθμοί 5) 

Ε) 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. 

(Βαθμοί 5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 6 γραμμές). 

 

Α) Πόσες τροποποιήσεις του Συντάγματος έχουν θεσπισθεί συνολικά μέχρι 

σήμερα και πόσες απ’ αυτές θεσπίσθηκαν μετά το 2003;  

(Βαθμοί 12,5) 

Β) Ποια κατά τη γνώμη της ήταν η λιγότερο σημαντική τροποποίηση του 

Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας; 

(Βαθμοί 12,5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις;  

Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές:  Συμφωνώ/Διαφωνώ. 

 

Α) Ούτε με Νόμο ούτε με οποιαδήποτε άλλη απόφαση μπορεί να δημιουργηθεί 

12ο Υπουργείο.  

(Βαθμοί 5) 

Β) Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δημιούργησε δικοινοτικό κράτος.  

(Βαθμοί 5) 

Γ) Της πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να μην ανήκει σε μια από 

της 2 Κοινότητες της Κύπρου.  

(Βαθμοί 5) 
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Δ) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει εξουσία να απονέμει χάρη σε ποινικούς 

καταδίκους, εκτός με συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα.  

(Βαθμοί 5) 

Ε) Ουδέποτε η θητεία της Βουλής των Αντιπροσώπων μπορεί να είναι μικρότερη 

των 5 ετών. 

(Βαθμοί 5) 

 

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;  

(Βαθμοί 25) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 6 γραμμές) 

 

Σε ποιες περιπτώσεις η είσοδος σε ιδιωτική κατοικία είναι θεμιτή; 

(Βαθμοί 25) 


