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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 5 γραμμές). 

 

Ο Α πολίτης της Δημοκρατίας, ηλικίας 30 ετών, καταδικάζεται σε ποινή ενός 

έτους φυλάκισης με αναστολή για κλοπή ενός ρολογιού αξίας €100. Στερείται των 

προσόντων εκλογιμότητας ως Μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων και, αν 

ναι, για πόσο χρόνο;  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις;  

Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές:  Συμφωνώ/Διαφωνώ. 

 Α) Προτού ο εκλεγείς Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλάβει τα καθήκοντά του 

ορκίζεται στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι θα τηρεί το Σύνταγμα και τους Νόμους που 

συνάδουν με αυτό.  

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

τον φόρο εισοδήματος παρά τις αντιδράσεις της Κυβέρνησης είναι 

αντισυνταγματικός.  

Γ) Νόμος που καταργεί αναδρομικά προηγούμενο Νόμο είναι αντισυνταγματικός.  
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Δ) Νόμος που δημιουργεί νέο Υπουργείο, πχ Υπουργείο Συντονισμού, είναι 

συνταγματικός.  

Ε) Το Σύνταγμα του 1960 εισήγαγε τον δικοινοτισμό ως ουσιώδες στοιχείο του 

Κυπριακού πολιτεύματος.        

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 6 γραμμές). 

 

Α) Ποια ήταν η σημαντικότερη κατά την γνώμη σας τροποποίηση του 

Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας; 

 
Β) Ποια ήταν και πότε έγινε η τελευταία τροποποίηση του Συντάγματος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις;  

Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές:  Συμφωνώ/Διαφωνώ. 

 Α) Οι θετικές προϋποθέσεις εκλογιμότητας ως Μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων είναι οι ίδιες με τις θετικές προϋποθέσεις εκλογιμότητας στο 

αξίωμα του Αρχηγού της Πολιτείας.  

Β) Το Σύνταγμα απαγορεύει την επιβολή της ποινής του θανάτου για όλα τα 

εγκλήματα, ακόμα και για αυτό του φόνου εκ προμελέτης. 

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

επιτάσσουν ακίνητη ιδιοκτησία είναι συνταγματικός.  
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Δ)  Νόμος που απαγορεύει την απονομή χάριτος σε φυλακισμένους για ποινικά 

αδικήματα, προτού υπηρετήσουν το 1/3 της ποινής τους είναι συνταγματικός.  

Ε)  Ουδέποτε η θητεία συγκεκριμένης Βουλής μπορεί να υπερβεί τα 5 έτη.        

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 7 γραμμές) 

 

Ποια συγκεκριμένα ανθρώπινα δικαιώματα και γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε στην Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή της 

Κύπρου εναντίον της Τουρκίας ότι η Τουρκία παραβίαζε σε σχέση με τους 

Αγνοουμένους μας;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 5 γραμμές) 

 

Είναι συνταγματική ενέργεια του Προέδρου της Βουλής, όταν προεδρεύει της 

Δημοκρατίας λόγω απουσίας του Προέδρου στο εξωτερικό να απονείμει χάρη σε 

κατάδικο κατά παράβαση σχετικής ρητής γραπτής εντολής του Προέδρου να μην 

του δώσει χάρη;  

 


