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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Ιούνιος  2013 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές) 

 

Μπορεί η Βουλή των Αντιπροσώπων να καθορίσει ότι ο Α βουλευτής θα είναι ο 

βουλευτής που θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Βουλής, οποτεδήποτε ο τελευταίος 

απουσιάζει ή κωλύεται; Μήπως επί του θέματος αυτού υπάρχει απόφαση του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου;    

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 10 γραμμές) 

 

Μπορεί η Βουλή νόμιμα να δεχθεί πρόταση βουλευτή που συνεπάγεται μείωση ή 

κατάργηση φορολογίας;  

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 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 Χ.  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που προήδρευσε της 

σχετικής συνεδριάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την οποία προτάθηκε από 

τον Υπουργό Εξωτερικών όπως υιοθετηθεί το εν λόγω νομοσχέδιο και δεν είχε (ο 
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Πρόεδρος) αντιδράσει, έκαμε δεύτερες σκέψεις. Μπορεί νόμιμα ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, και αν ναι πως, να ματαιώσει την δημοσίευση του σχετικού νόμου που 

ψήφισε η Βουλή;  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές) 

 

Ποίες 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;  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές). 

 

 Επιτρέπεται η ενώπιον Δικαστηρίου παρουσίαση μαρτυρίας, που λήφθηκε κατά 

παράβαση του Συντάγματος, αλλά αποδεικνύει την αθωότητα κατηγορουμένου για 

σοβαρό ποινικό αδίκημα; Ως δικηγόρος του Κατηγορουμένου σε τέτοια περίπτωση, τι 

θα κάμνατε;   

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15  γραμμές). 

 

Υπάρχει μηχανισμός, που να παρέχει στο κράτος δυνατότητα να αποκτά νόμιμα 

κατοχή ακίνητης ιδιοκτησίας παρά τη θέληση του ιδιοκτήτη, και εάν ναι, ποιες 

προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούνται, προκειμένου να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο;  

 


