
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 

 

ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

(Η παράθεση νομολογίας δεν είναι απαραίτητη) 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

 

Α.  Οι  άδειες παραμονής των καλλιτέχνιδων «Α» και «Β»  έληξαν και ζητήθηκε η ανανέωσή 

τους.  Ο Λειτουργός Μετανάστευσης αποφάσισε την 1.3.2012 να μην εγκρίνει την ανανέωση 

των αδειών των εν λόγω καλλιτέχνιδων. Οι δυο καλλιτέχνιδες απελάθηκαν. Στις 5.3.2012 ο 

δικηγόρος του «Γ», εργοδότη  των «Α» και «Β», απέστειλε επιστολή προς το Λειτουργό 

Μετανάστευσης ισχυριζόμενος ότι η μη ανανέωση των αδειών των «Α» και «Β» είναι 

παράνομη γιατί βασίστηκε σε ανακριβείς πληροφορίες ότι αυτές εκπορνεύονταν. Ο 

Λειτουργός Μετανάστευσης απάντησε στο δικηγόρο του «Γ» με επιστολή του ημερομηνίας 

20.4.2012 με την οποία τον πληροφορούσε ότι, αφού μελέτησε την επιστολή του και 

ερεύνησε τους ισχυρισμούς του, αποφάσισε να εμμείνει  στην απόφασή του.  Ο «Γ» με δυο 

Προσφυγές  του στο Ανώτατο Δικαστήριο, μέσω του δικηγόρου του, ημερομηνίας 25.4.2012,  

πρόσβαλε  τις  αποφάσεις της 1.3.2012. Ύστερα από εντολή των «Α» και «Β», ο δικηγόρος 

τους καταχώρησε στις 6.6.2012 μια Προσφυγή  με την   οποία  πρόσβαλε τις αποφάσεις του 

Λειτουργού Μετανάστευσης ημερομηνίας 20.4.2012. 

Σχολιάστε την εγκυρότητα των πιο πάνω Προσφυγών των «Α», «Β» και «Γ». (Να 

αιτιολογηθεί η απάντηση).  

(13 μονάδες) 

 

 

 

Β. Τι εξετάζει αυτεπάγγελτα το Ανώτατο Δικαστήριο, όταν εκδικάζει μια Προσφυγή, 

αναφορικά με την εγκυρότητα της Προσφυγής και τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης 

πράξης; 

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

Α. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ) αποστέλλει στις 14.11.2012 επιστολή στον 

τηλεοπτικό σταθμό «Δέλτα» στην οποία αναφέρει ότι δυνάμει του άρθρου 24 του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου θα πρέπει να καταβάλλει προς την ΑΡΚ το 

ετήσιο τέλος που καθορίζεται στο σχετικό Νόμο. Στη συνέχεια, αφού σημειώνει  ότι ο 

σταθμός έχει παραλείψει να καταβάλει το τέλος αυτό, καλεί το σταθμό να καταβάλει το 

τέλος εντός δεκαπέντε ημερών,  διαφορετικά θα λάβει μέτρα εναντίον του. Ο σταθμός στις 

12.1.2013 υποβάλλει Προσφυγή εναντίον της πράξης  της ΑΡΚ. Ταυτόχρονα ο σταθμός 

απαντά στην επιστολή της ΑΡΚ με  επιστολή του στην οποία, αφού  παραθέτει  εκτενή 
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νομική επιχειρηματολογία του δικηγόρου του, υποστηρίζει ότι βάσει του Συντάγματος και 

του σχετικού Νόμου δεν υποχρεούται στην καταβολή οποιουδήποτε τέλους προς την ΑΡΚ. Η 

ΑΡΚ, αφού συμβουλεύτηκε για  το θέμα το νομικό της σύμβουλο, απαντά  στο σταθμό με 

επιστολή της ημερομηνίας 2.2.2013 ότι δεν συμφωνεί μαζί του και ότι εμμένει στην 

απόφασή της. Ο σταθμός προσβάλλει και τη νέα πράξη της ΑΡΚ με Προσφυγή στις 

18.3.2013. Σχολιάστε την εγκυρότητα των δυο Προσφυγών του τηλεοπτικού σταθμού. (Να 

αιτιολογηθεί η απάντηση).  

(13 μονάδες) 

 

 

            Β. Ποιες αρχές διέπουν την έκδοση από το Ανώτατο Δικαστήριο προσωρινού διατάγματος 

αναστολής της εκτέλεσης μιας διοικητικής πράξης; 

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

 

Α. Ο «Α», απόφοιτος σχολής δημοτικής εκπαίδευσης,   υποβάλλει στις 20.12.2007 αίτηση 

στην Αρχή Αδειών για χορήγηση άδειας ταξί. Στις 15.9.2012 τροποποιείται ο σχετικός νόμος 

που διέπει τη χορήγηση αδειών ταξί. Με βάση τον τροποποιητικό νόμο, απαιτείται όπως ο 

κάτοχος άδειας ταξί κατέχει απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης. Η Αρχή Αδειών 

συνέρχεται στις 10.12.2012 και αποφασίζει όπως απορρίψει την αίτηση του «Α» για το λόγο 

ότι δεν είναι κάτοχος απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης. Ο Α υποβάλλει Προσφυγή 

στο Ανώτατο Δικαστήριο. Εκ μέρους της Αρχής Αδειών υποβλήθηκαν οι ακόλουθες 

ενστάσεις: (α) Ο «Α» δεν έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει την απόφαση της Αρχής 

Αδειών διότι δεν κατέχει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα για να κατέχει άδεια ταξί. 

(β) Η προσφυγή του «Α» είναι απαράδεκτη διότι αυτός έπρεπε πρώτα να υποβάλει ιεραρχική 

προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών προτού προσφύγει με Προσφυγή στο Ανώτατο 

Δικαστήριο. (Σημειώνεται ότι στο σχετικό νόμο προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής 

ιεραρχικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών από αυτόν που δεν είναι 

ικανοποιημένος από απόφαση της Αρχής Αδειών). 

Σχολιάστε τις πιο πάνω ενστάσεις και τη νομιμότητα της απόφασης της Αρχής Αδειών. (Να 

αιτιολογηθεί η απάντηση). 

 

(13 μονάδες) 

 

Α. Πως διακρίνονται οι ατομικές διοικητικές πράξεις από τις κανονιστικές πράξεις;   

(12  μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 

Α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενός Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου είναι εννέα 

και συνεδριάζουν την πρώτη Δευτέρα κάθε μηνός.  Στις 7.1.2013, που είναι η πρώτη 

Δευτέρα του μηνός Ιανουαρίου, παρίστανται μόνο επτά μέλη διότι τα δύο, ο «Α» και ο «Β», 

δεν έχουν κληθεί,  από αβλεψία της γραμματέας του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της 7.1.2013 ήταν και ο 

διορισμός τεχνικού διευθυντή του Οργανισμού.  Μεταξύ των υποψηφίων ήταν και ο «Γ»,  ο 

οποίος ήταν υιός του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού, του «Δ». Στην πιο πάνω συνεδρία, 

στην οποία αποφασίστηκε ο διορισμός του «Γ», δεν ήταν παρών ο «Δ», αλλά ήταν παρόντες 

ο νομικός σύμβουλος του Οργανισμού ο οποίος παρείχε στα μέλη του Διοικητικού 
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Συμβουλίου νομικές συμβουλές κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για τη λήψη της 

απόφασης και η γραμματέας του Οργανισμού για να κρατεί τα πρακτικά της συνεδρίας.  Ο 

δικηγόρος του «Ε», ενός από τους ανθυποψυφίους του «Γ» που αποκλείστηκαν,  υποβάλλει 

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο στην οποία ισχυρίζεται ότι η σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν ήταν νόμιμη διότι (α)  δεν κλήθηκαν νομότυπα στη συνεδρία της 7.1.2013 

όλα τα μέλη του, (β) ήταν παρόντα κατά τη λήψη της απόφασης ο νομικός σύμβουλος και η 

γραμματέας και (γ) παραβιάστηκαν οι αρχές της φυσικής δικαιοσύνης. Σχολιάστε την 

επιχειρηματολογία του δικηγόρου του «Ε».  (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 

(13 μονάδες) 

 

      B.  Περιγράψετε την έννοια της εκτελεστής διοικητικής πράξης και απαριθμήσετε τις 

διοικητικές πράξεις που δεν είναι εκτελεστές.  

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

 

Α. Ποιοι λόγοι εμποδίζουν τη δημιουργία εννόμου συμφέροντος ή το εξαλείφουν; 

(13 μονάδες) 

 

B. Πότε επιτρέπεται η αναδρομική ισχύς μιας διοικητικής πράξης; 

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

 

Α. Αναφέρετε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια διοικητική πράξη,  η οποία ήταν 

εκτελεστή κατά το χρόνο που εκδόθηκε, χάνει αργότερα την εκτελεστότητά της. 

(13 μονάδες ) 

 

Β.  Συμβουλεύσετε αν  μπορούν να προσβληθούν με Προσφυγή οι πιο κάτω πράξεις:  

(Να αιτιολογηθούν οι απαντήσεις)  
 

(α) Η απόφαση για μετακίνηση ενός Διοικητικού Λειτουργού από το Υπουργείο Εσωτερικών 

στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως. 

  

(β) Η Γνωστοποίηση με την οποία γνωστοποιείται ένα ρυμοτομικό σχέδιο. 

 

(γ)  Η απόφαση για κατακύρωση μιας προσφοράς για την εκτέλεση δημόσιου έργου. 

(12 μονάδες, 4 για κάθε μια από τις  3 περιπτώσεις) 

 

 

 


