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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 3 γραμμές). 

 

Ποια όργανα έχουν εκ του Συντάγματος εξουσία να επιτάσσουν ιδιωτική 

περιουσία;  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 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) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάντοτε δικαίωμα οριστικής αρνησικυρίας 

(veto) σε σχέση με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.  

Β) Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει ως εκ της φύσεώς του εξουσία 

απαλλοτριώσεως ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας.  

Γ) Μπορεί κάποιος νόμος να προβλέψει ότι θα έχει αναδρομική ισχύ, αν με τον εν 

λόγω Νόμο καταργείται προηγούμενος ποινικός Νόμος.  
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Δ) Το Δίκαιο της Ανάγκης δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει δημιουργία 12ου 

Υπουργείου.  

Ε) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εξουσία σε όλες ανεξαίρετα τις περιπτώσεις 

να αναπέμπει Νόμο στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς επανεξέταση.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 8 γραμμές) 

 

Έχει η Βουλή εξουσία να ψηφίζει σε νόμους προτάσεις βουλευτών, αν οι 

προτάσεις αυτές μειώνουν δραματικά τα έσοδα του κράτους; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

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) Η εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς για καλύτερη 

εφαρμογή ενός Νόμου δεν μπορεί νόμιμα να περιορισθεί.  

Β) Στην Κύπρο αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα 5 Κοινότητες, η Ελληνική, η 

Τουρκική, η Μαρωνίτικη, η Αρμενική και η Λατινική.  

Γ) Νόμος που προνοεί για επιβολή της ποινής του θανάτου σε περίπτωση 

καταδίκης για φόνο εκ προμελέτης υπό περιστάσεις που καθιστούν τον 

συγκεκριμένο φόνο ιδιαίτερα ειδεχθή, είναι συνταγματικός.   
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Δ) 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.  

Ε) Η Βουλή δεν μπορεί νόμιμα να αυτοδιαλυθεί προτού παρέλθουν τουλάχιστον 

12 μήνες από της ενάρξεως της θητείας της.        

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 12 γραμμές) 

 

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να συλληφθεί σε σχέση με 

διάπραξη εγκλήματος χωρίς να προηγηθεί η έκδοση δικαστικού εντάλματος;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές) 

 

Επιτρέπεται η σφοδρή άσκηση κριτικής κατά αποφάσεως της Ολομέλειας του 

Ανώτατου Δικαστηρίου με αρθρογραφία σε εφημερίδες;   

 

 


