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Ψηφίζεται από τη Βουλή και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως νόμος, ο οποίος:

1. Καθορίζει τον αριθμό των βουλευτών ανά εκλογική περιφέρεια.

2. Ορίζει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει στις βουλευτικές εκλογές 
όποιος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα με τελεσίδικη 
απόφαση ποινικού δικαστηρίου.

3. Ορίζει ότι προκειμένου ένα κόμμα να εισέλθει στη Βουλή, θα 
πρέπει να έχει συγκεντρώσει το 8% των εγκύρων ψηφοδελτίων 
πανελλαδικά.

4. Tροποποιεί τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής που 
αφορούν τη συγκρότηση και λειτουργία των κοινοβουλευτικών 
ομάδων.

5. Ορίζει ότι βουλευτής που έχει εκλεγεί με ένα κόμμα, δεν μπορεί 
κατά τη διάρκεια βουλευτικής περιόδου να ενταχθεί στην 
κοινοβουλευτική ομάδα άλλου κόμματος.

6. Αναθέτει την εκδίκαση των διαφορών που αφορούν τις 
βουλευτικές εκλογές στο ΣτΕ.

Είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα οι ανωτέρω ρυθμίσεις;
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Ο Α αποκτά από τον Π την κυριότητα ενός καταστήματος έναντι 
τιμήματος  150.000 ευρώ.  Ο A προβαίνει  στην  συναλλαγή αυτή 
διότι  έχει  την εντύπωση ότι  κοντά στο κατάστημα πρόκειται  στα 
προσεχή  έτη  να  διέλθει  γραμμή  του  μετρό,   με  αποτέλεσμα  να 
αυξηθεί η εμπορική κίνηση του καταστήματος.  Εντούτοις, όταν το 
Νοέμβριο  του  2019  το  Υπουργείο  ανακοινώνει  τον 
προγραμματισμό της κατασκευής του μετρό, η εντύπωση του Α δεν 
επιβεβαιώνεται.
Ερωτάται:
A. Πόσες και τι είδους δικαιοπραξίες συνήψε ο Α για να αποκτήσει 
την κυριότητα; Είναι οι δικαιοπραξίες αυτές τυπικές ή άτυπες;

Β.  Μπορεί ο Α να αποδεσμευτεί από την συναλλαγή;

Γ.  Μεταβάλλεται  η  απάντησή  σας  εάν  υποτεθεί  ότι  ο  Π  είχε 
διαβεβαιώσει τον Α το 2015 ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχει 
από ανώτερα στελέχη του υπουργείου η κατασκευή σταθμού του 
μετρό κοντά στο κατάστημα είναι βέβαιη; 

Δ. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε ο Α εφόσον δεν ήταν βέβαιος για 
τη διέλευση της γραμμής του μετρό να συνδέσει  την αγορά του 
ακινήτου με την τελική απόφαση του υπουργείου;
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1. Τι γνωρίζετε για την υπερκέραση της αιτιότητας; Δώστε 
παραδείγματα.

2. Η Α η οποία έχει πέσει θύμα ομαδικού βιασμού στο παρελθόν 
περνάει από ένα δασάκι. Πίσω της υπάρχει ένας εύσωμος άντρας 
ο οποίος την ακουμπά στον ώμο θέλοντας να την ρωτήσει αν 
υπάρχει στην περιοχή διανυκτερεύων φαρμακείο. Η Α του ρίχνει  
στο πρόσωπο οξύ (βιτριόλη) και του προκαλεί σοβαρές σωματικές 
βλάβες. Ποιο είναι το αξιόποινο της Α;


