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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

----------------------- 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
(Η απάντηση να µην υπερβεί τις 5 γραµµές). 
 

Ποίες είναι οι θετικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκλογιµότητα 

κάποιου ως µέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων;  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
(Η απάντηση να µην υπερβεί τις 4 γραµµές) 
 

Πρώτη συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων µετά τις τελευταίες γενικές 

εκλογές: Ποιος Βουλευτής και γιατί δικαιωµατικά ανέρχεται στην έδρα του 

Προέδρου προκειµένου να προεδρεύσει της πρώτης συνεδρίασης; Υπάρχει 

τρόπος να αντικατασταθεί κατά την διάρκεια της συνεδρίασης;  

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
(Η απάντηση να µην υπερβεί τις 6 γραµµές). 
 

Α) Ποια ήταν και πότε έγινε η πρώτη τροποποίηση του Συντάγµατος της 

Κυπριακής Δηµοκρατίας; 

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

Κυπριακής Δηµοκρατίας; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
 
Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις ακόλουθες ρήσεις;  

Οι απαντήσεις να είναι µονολεκτικές: 

Α) Όσοι πληρούν τις θετικές προϋποθέσεις εκλογιµότητας ως Μέλη της Βουλής 

των Αντιπροσώπων, συγκεντρώνουν ταυτόχρονα και τις θετικές προϋποθέσεις 

εκλογιµότητας στο αξίωµα του Αρχηγού της Πολιτείας.  

 

Β) Νόµος, που επιβάλλει την ποινή του θανάτου για έγκληµα ληστείας κατά την 

διεξαγωγή της οποίας προκλήθηκε εξ αµελείας θάνατος αθώου τρίτου που έτυχε 

να βρεθεί στη σκηνή, είναι συνταγµατικός. 

 

Γ) Ο Περί Αστικών Αδικηµάτων Νόµος κατά το µέρος που αναγορεύει τον λίβελλο 

σε αδίκηµα, που παρέχει στον θιγόµενο δικαίωµα αποζηµίωσης, έστω και αν ο 

θιγόµενος δεν έχει υποστεί υλική ζηµία, είναι αντισυνταγµατικός. 

 

Δ) Ο Γενικός Εισαγγελέας έχει συνταγµατικό δικαίωµα αυτεπάγγελτα να αναφέρει 

νόµους στο Ανώτατο Δικαστήριο για γνωµάτευση κατά πόσο είναι συνταγµατικοί 

ή όχι. 

 

Ε) Ουδείς δικαιούται να εκλεγεί Πρόεδρος της Δηµοκρατίας περισσότερο από 2 

φορές.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
(Η απάντηση να µην υπερβαίνει τις 7 γραµµές) 
 

Ποιο συγκεκριµένο ανθρώπινο δικαίωµα 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 

συγγενείς των Αγνοουµένων µας;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
(Η απάντηση να µην υπερβαίνει τις 8 γραµµές) 
 

Πότε επιτρέπεται είσοδος σε κατοικία χωρίς προηγούµενη έκδοση δικαστικού 

εντάλµατος;  

 

 


