
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Φεβρουάριος 2019 

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) 

 

Eρώτηση 1 

Οι Αιτητές, Εταιρεία, η οποία κατασκευάζει, πωλεί και διαθέτει είδη γραφικής 

ύλης, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καταχωρεί προσφυγή εναντίον της 

ανάρτησης από το Υπουργείο Εμπορίου στις 28.01.2015 κοινοποίησης Rapex 

μέσω του Κοινοτικού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για 

Επικίνδυνα Προϊόντα, σύμφωνα με την οποία τα μηχανικά μολύβια που διαθέτει 

η εταιρεία στην Κύπρο και στο εξωτερικό δεν συνάδουν με τον Ευρωπαϊκό 

κανονισμό και λήφθηκαν μέτρα για την απόσυρσή τους. 

Είχε προηγηθεί επιστολή του Υπουργείου προς την Εταιρεία ημ. 13.01.15, με την 

οποία εκαλείτο να προχωρήσει στην απόσυρση των συγκεκριμένων προϊόντων 

από όλα τα καταστήματα λόγω της ασυμβατότητας τους με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό. 

Ο δικηγόρος των Καθ’ων η Αίτηση στην Ένστασή του στην Προσφυγή, εγείρει 

προδικαστική ένσταση ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν αποτελεί εκτελεστή 

διοικητική πράξη αλλά πληροφοριακή για τα μέτρα που αποφασίστηκαν από το 

αρμόδιο Υπουργείο για το συγκεγκριμένο προϊόν, δηλαδή για ληφθείσα ήδη 

απόφαση, που είχε γνωστοποιηθεί στους Αιτητές πριν την ανάρτηση. 

Συμφωνείτε με την προδικαστική  Ένσταση; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.  

(25 μονάδες) 
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Ερώτηση 2 

(α) Τί είναι «σύνθετη διοικητική πράξη». Δώστε ένα παράδειγμα. Πως 

προσβάλλεται με προσφυγή; 

(β) Ποιες προϋποθέσεις τίθενται από τη νομολογία για συνεκδίκαση προσφυγών;  

(25 μονάδες) 

 

Ερώτηση 3 

Ο Μ.Ρ είναι Ιρανός ο οποίος ζεί μόνιμα στην Κύπρο τα τελευταία είκοσι χρόνια. 
Μαζί του βρίσκονται η σύζυγός του και τα δύο παιδιά του που γεννήθηκαν στην 
Κύπρο και φοιτούν σε ελληνικά σχολεία, ενώ ο ίδιος έχει συστήσει και εγγράψει 
Εταιρεία με την οποία δραστηριοποιείται οικονομικά. Η άδεια παραμονής του 
ανανεώνετο κανονικά.  
Το 2016 ο Μ.Ρ υπέβαλε αίτηση στις αρμόδιες αρχές για απόκτηση κυπριακής 
υπηκοότητας με πολιτογράφηση, επισυνάπτοντας και όλα τα σχετικά έγγραφα, 
μεταξύ των οποίων και λευκό ποινικό μητρώο.   
Στις 26.02.2018, χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά άλλη επαφή με την αρμόδια 
υπηρεσία και χωρίς να του έχει ζητηθεί οτιδήποτε παίρνει απάντηση ότι η αίτησή 
του απορρίφθηκε επειδή είναι κακού χαρακτήρα και ενέχεται σε παράνομες 
πράξεις. 
Ο Μ.Ρ σας αναθέτει να καταχωρήσετε προσφυγή. Δώστε δύο λόγους που 
μπορείτε να επικαλεστείτε για ακύρωσης της απόφασης; 

(25 μονάδες) 
 
 
Ερώτηση 4 

(α) Πότε η σύνθεση ένος συλλογικού διοικητικού οργάνου δεν είναι νόμιμη; 

Δώστε δύο παραδείγματα . 

(β) «Ανακριτικό Σύστημα» Δώστε την έννοια.  

(25 μονάδες) 
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Ερώτηση 5 

(α) Αναφερθείτε στις εξουσίες του Διοικητικού Δικαστηρίου κατά την 

αναθεωρητική δικαιοδοσία σε σχέση με τις αντίστοιχες εξουσίες του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου πριν την τροποποίηση του Συντάγματος το 2015 (Περί της Όγδοης 

Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος). 

(β) Οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Διοικητικού Δικαστηρίου υπόκεινται σε 

έφεση;  

(25 μονάδες) 

Ερώτηση 6 

Ο Δ.Α έχει προσβάλει με προσφυγή απόφαση της ΕΔΥ για προαγωγή της Μ.Κ σε 

ανώτερη θέση στη δημόσια υπηρεσία. Η προσφυγή έγινε αποδεκτή, η απόφαση 

ακυρώθηκε και η ΕΔΥ προχώρησε νόμιμα στην αποκατάσταση του status quo 

επαναφέροντας την Μ.Κ στην προηγούμενη θέση. Ωστόσο δεν προχώρησε σε 

επανεξέταξη του θέματος. Σε επίμονες επιστολές του Δ.Α η ΕΔΥ απάντησε ότι 

επειδή είχε ασκηθεί έφεση κατά της ακυρωτική απόφασης η επανεξέταση θα 

γινόταν μετά την απόφαση στην αναθεωρητική έφεση. 

Σχολιάστε την απάντηση της ΕΔΥ. Κατά την άποψή σας έχει εκπληρώσει την 

υποχρέωσή της για συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 146.5 του Συντάγματος; 

 

(25 μονάδες) 


