
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 

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) Ποιές είναι οι σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει στο άρθρο 146 του 

Συντάγματος, ο Περί της Όγδοης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 130 

(1)/2015; 

(β) Πως διαμορφώνεται η αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του πιο 

πάνω (130 (1)/2015) νόμου; 

(13 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

(α) «Επαρκής και πλήρης αιτιολογία» διοικητικής πράξης. Δώστε την έννοια και τι 

προκύπτει από τη νομολογία . Ποιές πράξεις της δοίκησης δεν απαιτούν αιτιολογία; 

(12 μονάδες) 

(β) Η διακριτική ευχέρεια διοικητικού οργάνου υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο; Αν 

ναι σε τι αφορά ο έλεγχος αυτός;  

(13 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενός Δήμου, συνέρχεται για να αποφασίσει για την 

πρόσληψη πολιτιστικού λειτουργού στον Δήμο. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει η 

προβλεπόμενη από το νόμο και τους κανονισμούς απαρτία. 
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Ωστόσο ο Δ.Π δημοτικός σύμβουλος δεν εμφανίζεται στην συνεδρία. Από τα 

πρακτικά και τα στοιχεία του φακέλλου δεν προκύπτει οτιδήποτε που να 

καταδεικνύει ότι ο Δ.Π έχει προσκληθεί στη συνεδρία ή για τους λόγους τηα 

απουσίας του. 

Ποια η άποψη σας για την σύνθεση του Συμβουλίου με βάση τις γενικές αρχές του 

διοικητικού δικαίου (ν. 158 (1)/99) και την σχετική νομολογία. 

(25 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

(α) «Ενεργός συμμόρφωση» στις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου. Τι σημαίνει 

και σε ποιές ενέργειες υποχρεούται η διοίκηση;  

(12 μονάδες) 

(β) Είναι δυνατή η διαδικασία περιφρόνησης του δικαστηρίου (contempt of court) 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της διοίκησης σύμφωνα με την υπάρχουσα 

νομολογία; 

(13 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

(α) Κοινοτικό Συμβούλιο στην Επαρχία Λεμεσού προχωρεί στις 02.02.2003 στο 

διορισμό του ΑΒ στη θέση του Γραμματέα του Συμβουλίου. Ο διορισμός έγινε χωρίς 

να προηγηθεί προκήρυξη της θέσης, γεγονός για το οποίο ο ΑΒ ήταν ενήμερος. 

Υπήρξαν καταγγελίες στην Έπαρχο Λεμεσού και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ο 

Υπουργός Εσωτερικών προέβη στις 5.03.2006 σε ανάκληση της απόφασης του 

Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Ο ΑΒ καταχωρεί προσφυγή στο δικαστήριο με την οποία ισχυρίζεται ότι με την 

ανάκληση της απόφασης υπήρξε παραβίαση της αρχής της καλής πίστης και της 

χρηστής διοίκησης λόγω της παρέλευσης εύλογου χρόνου και της δημιουργίας 

ευνοϊκής κατάστασης για τον ίδιο. 

Συμφωνείτε με την Θέση του ΑΒ; Σχολιάστε. 

(25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

(α) Ποιες διοικητικές πράξεις δεν είναι εκτελεστές; 

(13μονάδες) 

(β) Πότε επιτρέπεται η αναδρομική ισχύς μιας διοικητικής πράξης 

(12 μονάδες) 


