
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 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. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ορίζεται ότι μόνο απόφοιτοι δημόσιων 

σχολών μέσης εκπαίδευσης μπορούν να εισάγονται σε κρατικά ή ιδιωτικά 

πανεπιστήμια. Με βάση την απόφαση αυτή του Υπουργικού Συμβουλίου, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε όπως μη εγκρίνει την εγγραφή της «Α», απόφοιτης 

ιδιωτικής σχολής μέσης εκπαίδευσης, στο Πανεπιστήμιο.  Την εν λόγω απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου προσβάλλουν με Προσφυγές τους στο Ανώτατο Δικαστήριο 

η «Α» και ο «Β», πατέρας της «Α».  Επίσης,  ο «Γ», ιδιοκτήτης της σχολής από την 

οποία αποφοίτησε η «Α», προσβάλλει με άλλη Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο 

την απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σχολιάστε την εγκυρότητα των τριών 

Προσφυγών. (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 

(13 μονάδες) 

 

Β. Πότε αναστέλλεται η προθεσμία για άσκηση μιας Προσφυγής και πότε 

διακόπτεται; 

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

Α. Ο Υπουργός Υγείας, ως αρμόδια αρχή με βάση τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμο, διόρισε στις 20.3.2010 τον «Α» ως ερευνώντα λειτουργό για να ερευνήσει την 

πιθανότητα διάπραξης πειθαρχικού αδικήματος από μέρους του κυβερνητικού ιατρού 

«Β». Στις 23.3.2010 η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) αποφασίζει όπως ο «Β» 

τεθεί σε διαθεσιμότητα με την αιτιολογία ότι τη διαθεσιμότητα δικαιολογούν «λόγοι 

δημόσιου συμφέροντος». Ο «Β» στις 5.4.2010 με Προσφυγή του στο Ανώτατο 

Δικαστήριο προσβάλλει την απόφαση της ΕΔΥ να τον θέσει σε διαθεσιμότητα  και 

στις 10.4.2010, με άλλη Προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο, προσβάλλει την 

απόφαση για διορισμό του «Α» ως ερευνώντα λειτουργού.  Ο «Α» στις 22.4.2010 

συμπλήρωσε την έρευνά του και συνέταξε σχετικό πόρισμα το οποίο υπέβαλε στον 

Υπουργό Υγείας. Στο πόρισμα του ο «Α» εισηγείται την πειθαρχική δίωξη του «Β». 

Ο «Β», σε γνώση του οποίου περιήλθε το περιεχόμενο του πορίσματος, προσβάλλει 

στις 14.5.2010 με Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο το πόρισμα του ερευνώντα 

λειτουργού. Ποια θα είναι, κατά τη γνώμη σας, η τύχη των τριών Προσφυγών του 

«Β»; (Να αιτιολογηθεί η απάντηση).  

(13 μονάδες) 
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B. Από πότε αρχίζει η ισχύς μιας διοικητικής πράξης;  Πότε η έναρξη της τυπικής 

ισχύος  μιας διοικητικής πράξης δεν συμπίπτει με την έναρξη της ουσιαστικής της 

ισχύος; 

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

 

Α.  Το Υπουργικό Συμβούλιο στηριζόμενο στο «κατάλοιπο της εκτελεστικής 

εξουσίας» που του παρέχει το Άρθρο 54 του Συντάγματος και χωρίς να υπάρχει 

οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη που να διέπει το θέμα, εκδίδει Εγκύκλιο με την 

οποία επιβάλλεται σε όλους τους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης να εισφέρουν είκοσι 

ευρώ το μήνα για ίδρυση Κρατικής Πινακοθήκης. Ο «Α», Διευθυντής σχολής μέσης 

εκπαίδευσης, καλεί τους μαθητές του να μην υπακούσουν στην πιο πάνω Εγκύκλιο. Η 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), αφού τηρήθηκαν όλες οι νενομισμένες 

διαδικασίες, επιβάλλει στον «Α» την πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού. Επίσης, ο  

«Β» μαθητής Μέσης Εκπαίδευσης, δεν συμμορφώνεται με την πιο πάνω Εγκύκλιο 

και ο Καθηγητικός Σύλλογος  τον αποβάλλει για πέντε μέρες. Ο «Α» με Προσφυγή 

του στο Ανώτατο Δικαστήριο προσβάλλει την Εγκύκλιο. Επίσης, ο πατέρας του «Β», 

ως κηδεμόνας του, με Προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο προσβάλλει την 

απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου. Σχολιάστε (α) την εγκυρότητα  των δυο  

Προσφυγών και (β) τη νομιμότητα της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου η 

οποία περιέχεται στην Εγκύκλιο, ανεξάρτητα από την άποψη σας για το (α). (Να 

αιτιολογηθεί η απάντηση). 

(13 μονάδες) 

 

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

(Να αιτιολογηθεί η απάντηση).  

 

(α) Η προσφορά αποζημίωσης μετά τη δημοσίευση Διατάγματος 

Απαλλοτρίωσης. 

 

(β) Η βαθμολογία ενός εκπαιδευτικού λειτουργού σε μια Υπηρεσιακή 

Έκθεση. 

 

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

έργου. 

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

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 

Α. Περιγράψετε τις νομικές αρχές που διέπουν τη σύνθεση και τις συνεδρίες ενός 

συλλογικού διοικητικού οργάνου. 

(13 μονάδες) 

 

 

Β.  Πότε επιτρέπεται η ανάκληση μιας διοικητικής πράξης (νόμιμης και παράνομης); 

(12 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

 

Α.Ο «Α»  υποβάλλει, αίτηση στην Αρχή Αδειών για άδεια ταξί. Η Αρχή Αδειών 

απορρίπτει την αίτηση και με επιστολή της ημερ. 5.1.2009 πληροφορεί σχετικά τον 

«Α»  και του αναφέρει ότι η απόφασή της μπορεί να προσβληθεί είτε με ιεραρχική 

προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών είτε με Προσφυγή στο Ανώτατο 

Δικαστήριο. Ο «Α» με ιεραρχική προσφυγή ημερ. 15.1.2009 προσβάλλει την 

απόφαση της Αρχής Αδειών. Επίσης, στις 20.1.2009 με Προσφυγή του στο Ανώτατο 

Δικαστήριο προσβάλλει την απόφαση της Αρχής Αδειών. Η Αναθεωρητική Αρχή 

Αδειών με απόφασή της ημερ.10.4.2009 απορρίπτει την ιεραρχική προσφυγή. Ο «Α» 

με επιστολή του ημερ. 15.6.2009 απευθύνεται στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών  και, 

επικαλούμενος το Άρθρο 29 του Συντάγματος,  ζητεί την επανεξέταση και 

αναθεώρηση της απόφασής της, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι αυτή είναι άδικη. Η 

Αναθεωρητική Αρχή Αδειών με επιστολή της ημερ. 29.6.2009 του απαντά ότι εμμένει 

στην απόφασή της. Ο  «Α»  προσβάλλει με Προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο, 

που καταθέτει στις 10.7.2009, τις αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών 

ημερ. 10.4.2009 και 29.6.2009.  Σχολιάστε τις δυο Προσφυγές του «Α» ενώπιον του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 20.1.2009 και 10.7.2009 κατά των αποφάσεων της 

Αρχής Αδειών και της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών. (Να αιτιολογηθεί η 

απάντηση). 

(13 μονάδες) 

 

Β. Ποιες πράξεις δεν μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

γιατί ανάγονται στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου; 

(12 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

 

Α. Με βάση ποιο νομοθετικό και πραγματικό καθεστώς κρίνεται η νομιμότητα μιας 

διοικητικής πράξη; (Αναφέρετε το γενικό κανόνα και τις εξαιρέσεις). 

(25 μονάδες) 

 

 


