
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 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.  Ενώ εκκρεμεί η έκδοση απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε Προσφυγή   εναντίον 

απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) να προαγάγει τον «Α» στη θέση του 

Ανώτερου Διοικητικού Λειτουργού, αλλάζει το σχέδιο υπηρεσίας το οποίο προβλέπει τα 

απαιτούμενα προσόντα για κατάληψη  της πιο πάνω θέσης και, επίσης, επέρχεται αλλαγή στη 

σύνθεση της  ΕΔΥ και δυο από τα μέλη της αντικαθίστανται. Στη συνέχεια, το Δικαστήριο 

ακυρώνει την προσβληθείσα απόφαση της ΕΔΥ.  

     Συμβουλεύσετε την ΕΔΥ ποια μέλη της θα πρέπει να συμμετάσχουν στη συνεδρία για την 

επανεξέταση της ακυρωθείσας απόφασης και τη λήψη νέας και ποιο σχέδιο υπηρεσίας θα 

εφαρμοστεί κατά την επανεξέταση. (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 

(13 μονάδες) 

 

Β. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναδρομική ισχύς σε μια διοικητική πράξη;  

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

Α. Ο «Α»  υποβάλλει, για λογαριασμό της συζύγου του,  αίτηση στην Αρχή Αδειών για άδεια 

ταξί. Η Αρχή Αδειών απορρίπτει την αίτηση και με επιστολή της ημερ. 5/1/2013 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 επιστολή του ημερ. 25/1/2013, επικαλούμενος το Άρθρο 29 του 

Συντάγματος,  απευθύνεται ξανά στην Αρχή Αδειών και ζητεί την επανεξέταση και 

αναθεώρηση της απόφασής της, προβάλλοντας ουσιώδη πραγματικά γεγονότα που δεν ήταν 

υπόψη της όταν ελάμβανε την απόφασή της. Η Αρχή Αδειών με επιστολή της ημερ. 

20/4/2013 του απαντά ότι αρνείται να επανεξετάσει την απόφασή της, ισχυριζόμενη ότι το 

Άρθρο 29 του Συντάγματος δεν τυγχάνει εφαρμογής στην προκείμενη περίπτωση. Ο Α 

προσβάλλει με Προσφυγή του που καταθέτει στις 5/5/2013 την άρνηση της Αρχής Αδειών να 

επανεξετάσει την απόφασή της. Την ίδια ημέρα προσβάλλει με Προσφυγή της η σύζυγος του 

«Α» την απόφαση της Αρχής Αδειών (α) να απορρίψει την αίτησή της για άδεια ταξί και (β) 

την άρνηση της Αρχής Αδειών να επανεξετάσει την απόφασή της.   

Σχολιάστε (α) τις δυο Προσφυγές, αναφέροντας όλες τις πιθανές ενστάσεις που μπορούν να 

υποβληθούν  και (β) την άρνηση της Αρχής Αδειών να επανεξετάσει την απόφασή της. (Να 

αιτιολογηθεί η απάντηση). 

(13 μονάδες) 
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Β.  Συμβουλεύσετε αν  μπορούν να προσβληθούν με Προσφυγή οι πιο κάτω πράξεις: (Να 

αιτιολογηθεί η απάντηση).  

  

(α) Μια  Γνωστοποίηση με την οποία ορίζονται Πολεοδομικές Ζώνες.  

 

(β) Επιστολή με την οποία ζητείται από πολίτη η καταβολή επιβληθέντος φόρου 

εισοδήματος.  

 

(γ) Η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να αναστείλει την ποινική 

δίωξη ενός κατηγορουμένου 

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

 

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

διόρισε στις 20.2.2013 τον «Α» ως ερευνώντα λειτουργό για να ερευνήσει την πιθανότητα 

διάπραξης πειθαρχικού αδικήματος από μέρους του κυβερνητικού ιατρού «Β». Ο «Α» στις 

22.4.2013 συμπλήρωσε την έρευνά του και συνέταξε σχετικό πόρισμα το οποίο υπέβαλε 

στον Υπουργό Υγείας. Στο πόρισμα του ο «Α» διαπιστώνει παραλείψεις από μέρους του  

«Β» οι οποίες, κατά την κρίση του,  συνιστούν πειθαρχικά αδικήματα και εισηγείται την 

πειθαρχική δίωξη του «Β». Ο Υπουργός Υγείας υποβάλλει στις 25.4.2013 το πόρισμα στο 

Γενικό Εισαγγελέα για γνωμοδότηση, όπως προβλέπει ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος. Η 

Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών, θεωρώντας ότι ο ερευνών λειτουργός υπερέβη 

τις εξουσίες που του παρέχει ο σχετικός Νόμος και για να προστατεύσει τα συμφέροντα του 

μέλους της, προσβάλλει στις 14.5.2013 με Προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο το 

πόρισμα του ερευνώντα λειτουργού. Την ίδια ημέρα ο «Β» με Προσφυγή του στο Ανώτατο 

Δικαστήριο προσβάλλει (α)  την απόφασης για διορισμό του «Α» ως ερευνώντα λειτουργού 

και (β) το πόρισμα του ερευνώντα λειτουργού.  

Σας  ανατίθεται η υπεράσπιση της προσβαλλόμενης απόφασης. Ποιες ενστάσεις θα 

υποβάλετε αναφορικά με  την εγκυρότητα  των δυο  Προσφυγών;  (Να αιτιολογηθεί η 

απάντηση και να αναφερθούν όλες οι κατά την κρίση σας βάσιμες ενστάσεις).  

(13 μονάδες) 

 

Β. Πότε το αντικείμενο μιας Προσφυγής εκλείπει και επέρχεται κατάργηση της δίκης; 

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 

Α. Το δωδεκαμελές δημοτικό συμβούλιο ενός δήμου συνήλθε στις 10.5.2007 για να 

αποφασίσει το διορισμό δημοτικού γραμματέα. Υποψήφιοι για τη θέση ήταν οι «Α» και «Β». 

Στη συνεδρία, στην οποία απουσίαζε ένα από τα μέλη, αφού εξετάστηκαν οι αιτήσεις των 

υποψηφίων, αποφασίστηκε να κληθούν οι δυο υποψήφιοι σε συνέντευξη στις 23.5.2007. Στη 

συνεδρία της 23.5.2007, στην οποία ήταν παρόντα όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, 

αφού εξετάστηκαν ξανά οι αιτήσεις και διαπιστώθηκε ότι και οι δυο υποψήφιοι κατείχαν τα 

απαιτούμενα προσόντα, αποφασίστηκε από  πέντε από τα παρόντα μέλη ο διορισμός του «Α»  

για τη θέση. Τρία μέλη ψηφίσαν υπέρ του «Β» και τέσσερα τήρησαν αποχή. Στην Προσφυγή 

που υπέβαλε ο δικηγόρος του «Β» ισχυρίστηκε ότι η απόφαση για διορισμό του «Α»  είναι 

παράνομη διότι (α) υπήρξε  κακή σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου όταν λήφθηκε η 
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απόφαση και (β) η απόφαση δεν λήφθηκε από την πλειοψηφία των μελών του δημοτικού 

συμβουλίου. 

 Σχολιάστε τους ισχυρισμούς του δικηγόρου του «Β». (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 5: 

 

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 6: 

 

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

(13 μονάδες) 

 

 

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) 

 

 

 

 

 


