ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τις ερωτήσεις που ακολουθούν επιμελήθηκε o επιστημονικός συνεργάτης των
Πανεπιστημιακών

Φροντιστηρίων

«ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ»

κ.

Δαλκαφούκης

Παναγιώτης, Δικηγόρος, μέλος Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.

1. Αρμόδιο για την εκδίκαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών και
Υφυπουργών είναι:
α) Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
β) Το Συμβούλιο Επικρατείας
γ) Ο Άρειος Πάγος
δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο

2. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά, τα σχέδια νόμου και οι προτάσεις νόμου
ψηφίζονται από τη Βουλή
α) Κατ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολο
β) Κατ αρχήν και κατ’ άρθρο
γ) Κατ άρθρο και στο σύνολο
δ) Μόνο στο σύνολό τους

1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
3. Η ισοβιότητα των δικαστών σημαίνει ότι παραμένουν στην υπηρεσία:
α) Έως ότου αποφασίσουν οι ίδιοι να αποσυρθούν
β) Και όταν ακόμη καταργηθεί η θέση
γ) Υπό τον όρο ότι θα προαχθούν προηγουμένως νεώτεροί τους
δ) Μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους

4. Το ανεύθυνο του βουλευτή:
α) Τον προστατεύει και μετά την απώλεια της βουλευτικής του ιδιότητας, για
οποιαδήποτε γνώμη ή ψήφο που εκφράζει.
β) Τον προστατεύει για οποιαδήποτε γνώμη που εκφράζει ενόσω είναι βουλευτής,
ανεξαρτήτως εάν σχετίζεται με τα βουλευτικά του καθήκοντα ή όχι.
γ) Δεν τον προστατεύει για γνώμη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, εάν μετά χάσει τη βουλευτική του ιδιότητα)
δ) Τον προστατεύει και μετά την απώλεια της βουλευτικής του ιδιότητας, αλλά μόνο
για γνώμη ή ψήφο σχετική που έδωσε όταν ήταν βουλευτής και σχετιζόταν με τα
βουλευτικά του καθήκοντα.

5. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση:
α) Η αμνηστία αίρει τις ποινές και το αξιόποινο του χαρακτήρα τους.
β) Η χάρις απονέμεται μόνο στα πολιτικά αδικήματα.
γ) Η απονομή χάριτος δεν είναι ατομικό μέτρο, αλλά νόμος γενικός και αφηρημένος.
δ) Η αμνηστία έχει σαν σκοπό την επανένταξη του εγκληματία που έχει μεταμεληθεί,
ενώ η απονομή χάριτος αποσκοπεί στην επίτευξη εθνικής ομοψυχίας.

6. Υπηρεσιακή Κυβέρνηση διορίζεται:
α) Μετά την αποτυχία σχηματισμού Κυβέρνησης από το Κόμμα που διαθέτει την
απόλυτη πλειοψηφία
β) Μετά την αποτυχία σχηματισμού Κυβέρνησης από το Κόμμα που διαθέτει τη
σχετική πλειοψηφία
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γ) Μετά την αποτυχία σχηματισμού Κυβέρνησης από όλα τα Κόμματα της Βουλής
δ) Όποτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το κρίνει σκόπιμο

7. Το Τμήμα Διακοπών της Βουλής
α) δεν έχει νομοθετική αρμοδιότητα επί παντός ζητήματος, αλλά έχει πλήρη
ελεγκτική αρμοδιότητα.
β) λειτουργεί υπό τρεις συνθέσεις, που αποτελούνται από 99, 100 και 101 βουλευτές
αντίστοιχα.
γ) λειτουργεί αποκλειστικά κατά τη θερινή περίοδο.
δ) δε δικαιολογεί την παράλληλη – χρονικά – λειτουργία καμιάς από τις Επιτροπές
της Βουλής.

8. Για τις «Ερωτήσεις» ως μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου ισχύει:
α) Ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε δύο τουλάχιστον, τις
οποίες επιλέγει.
β) Κληρώνονται δέκα, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, οι οποίες και συζητούνται.
γ) Από τις έξι «Ερωτήσεις» κάθε τακτικής συνόδου, οι πέντε αποτελούν δικαίωμα της
αντιπολίτευσης.
δ) Τίθενται αποκλειστικά και μόνο από τους προέδρους των κοινοβουλευτικών
ομάδων.

9. Η φράση ότι «οι εκλογείς δεν επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους με
εκλέκτορες» συνιστά την αρχή της:
α) ισότητας της ψηφοφορίας
β) καθολικότητας της ψηφοφορίας
γ) μυστικότητας της ψηφοφορίας
δ) αμεσότητας της ψηφοφορίας
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10. Η σχέση μεταξύ βουλευτή και εκλογικού σώματος ονομάζεται:
α) Ελεύθερη εντολή.
β) Εντολή πλαίσιο.
γ) Αυστηρή εντολή.
δ) Επιτακτική εντολή.

11. Υπηρεσιακή Kυβέρνηση διορίζεται:
α) Mετά την αποτυχία σχηματισμού Κυβέρνησης από το Kόμμα που διαθέτει την
απόλυτη πλειοψηφία
β) Mετά την αποτυχία σχηματισμού Κυβέρνησης από το Kόμμα που διαθέτει τη
σχετική πλειοψηφία
γ) Mετά την αποτυχία σχηματισμού Κυβέρνησης από όλα τα Kόμματα της Bουλής
δ) Όποτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το κρίνει σκόπιμο

12. H απονομή της δικαιοσύνης από τα δικαστήρια συνίσταται:
α) Στην όσο το δυνατόν δίκαιη κρίση
β) Στην όσο το δυνατόν ορθή κρίση
γ) Στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ των πολιτών
δ) Στην επίλυση των διαφορών με δύναμη δεδικασμένου

13. H προκήρυξη δημοψηφίσματος για ψηφισμένα από τη Bουλή νομοσχέδια, για
σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, είναι αρμοδιότητα:
α) Tου Προέδρου της Δημοκρατίας ως νομοθετικού οργάνου
β) Tου Προέδρου της Δημοκρατίας ως εκτελεστικού οργάνου
γ) Tου Προέδρου της Δημοκρατίας ως ρυθμιστή του Πολιτεύματος
δ) Tης Kυβέρνησης και συγκεκριμένα του Yπουργικού Συμβουλίου, ως οργάνου της
εκτελεστικής λειτουργίας
4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
14. Ποιο είναι το κριτήριο προκειμένου να χαρακτηριστεί ένας κανόνας δικαίου
ως κανόνας του ουσιαστικού Συντάγματος;
α) Η αυξημένη τυπική ισχύς του έναντι των λοιπών κανόνων της έννομης τάξης.
β) Το περιεχόμενό του ως κανόνα που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία της
Πολιτείας.
γ) Η προέλευσή του από τη Βουλή.
δ) Το Α και το Β μαζί.

15. Το Ειδικό Δικαστήριο:
α) προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.
β) συγκροτείται από 6 μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και 7 μέλη του Αρείου
Πάγου.
γ) αποτελείται από 12 δικαστές από τους οποίους οι 6 είναι Αρεοπαγίτες και πρόεδροι
εφετών.
δ) αποτελείται από 12, όπου περιλαμβάνονται όλοι οι Αρεοπαγίτες και οι πρόεδροι
εφετών.

16. Ο κανονισμός της Βουλής είναι ιδιότυπος νόμος διότι:
α) Δεν ψηφίζεται – απλώς καταρτίζεται
β) Δεν μπορεί να τροποποιηθεί όπως οι νόμοι
γ) Δεν συμπράττει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
δ) Τίποτε από τα ανωτέρω

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
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