
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Φεβρουάριος 2018 

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) 

 

Ερώτηση 1 

Οι Α,Β,Γ και Δ κατηγορούνται για διάπραξη αδικημάτων που προκύπτουν 

από παραβίαση κανονιστικής διοικητικής πράξης. Κατά την διαδικασία 

ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου διαπιστώνεται ότι το Ανώτατο 

Δικαστήριο στην Αναθεωρητική του δικαιοδοσία είχε αποφανθεί ότι ο 

διορισμός των μελών της Επιτροπής που είχε εκδόσει την κανονιστική 

διοικητική πράξη ήταν αντίθετος με τις πρόνοιες του εξουσιοδοτικού νόμου 

και η συγκρότησή της παράνομη. 

Ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου το Υπουργικό 

Συμβούλιο που είχε προβεί στον διορισμό των μελών της Επιτροπής, 

ανακάλεσε τους διορισμούς σε συμμόρφωση με την απόφαση.  

Με βάση και υπό το φως των πιο πάνω διατυπώστε τις θέσεις σας για την 

κανονιστική διοικητική πράξη που είχε παραβιαστεί και την ισχύ της.  

Δικαιολογείστε την απάντησή σας. 

(25 Μονάδες) 
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Ερώτηση 2 

(α) Ποια θέματα μπορεί να εγείρει αυτεπάγγελτα το Δοικητικό Δικαστήριο 

παρά το γεγονός ότι δεν διαλαμβάνονται στις έγγραφες προτάσεις. 

(12 Μονάδες) 

(β) Πότε η ανάκληση διοικητικής πράξης δεν οδηγεί σε κατάργηση της 

δίκης; Εξηγείστε. 

(13 Μονάδες) 

 

Ερώτηση 3 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε στην εταιρεία Μ.I.G Ltd διοικητικό 

πρόστιμο για παραβίαση ευρωπαϊκής οδηγίας.  

Μετά την επιβολή του προστίμου η εταιρεία υπέβαλε γραπτώς 

παραστάσεις ζητώντας την ακύρωση του προστίμου. 

Ανέφερε συγκεκριμένα ότι «δεν είχε πρόθεση να παραβεί τις υποχρεώσεις 

της και ότι εκ παραδρομής ενήργησε όπως ενήργησε». 

Η Επιτροπή κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για αναθεώρηση της 

απόφασής της και επιμένει στην επιβολή του προστίμου. Κατά της 

απόφασης αυτής η εταιρεία καταχωρεί προσφυγή. Ο δικηγόρος της Καθ’ης 

η Αίτηση Επιτροπής εγείρει προδικαστική ένσταση ότι η εταιρεία με βάση 

όσα αναφέρονται στις παραστάσεις που έχει υποβάλει γραπτώς στερείται 

εννόμου συμφέροντος να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή. 

Συμφωνείτε; Εξηγείστε τη θέση σας. 

 (25 Μονάδες) 
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Ερώτηση 4 

(α) «Δέσμια Αρμοδιότητα». Δώστε την έννοια. Η Δέσμια Αρμοδιότητα 

υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο; Εξηγείστε. 

(13 Μονάδες) 

(β) Ποιες υποχρεώσεις επιβάλλει στην διοίκηση η αρχή της 

αναλογικότητας; Δώστε ένα παράδειγμα εφαρμογής της αρχής. 

(12 Μονάδες) 

 

Ερώτηση 5 

Πως έχει επηρεαστεί η αρμοδιότητα και οι εξουσίες του Δικαστήριου από 

την τροποίηση του Άρθρου 146 με τον Περί της Όγδοης Τροποποίησης του 

Συντάγματος νόμο; 

(25 Μονάδες) 

 

Ερώτηση 6 

Ο Ι.Π πρέσβης της Δημοκρατίας στο εξωτερικό με σύμβαση, ζητά από το 

αρμόδιο Υπουργείο την καταβολή ποσού €150 που έχει δαπανήσει για την 

αγορά φαρμάκων. Το Υπουργείο απορρίπτει το αίτημα ισχυριζόμενο 

ανάμεσα σε άλλα ότι δεν καλύπτεται από τους όρους του συμβολαίου 

διορισμού του πρέσβη. Κατά της απόφασης αυτής ο Ι.Π καταχωρεί 

προσφυγή.Έχει ενεργήσει ορθά; 

 

Διατυπώστε και εξηγείστε τις θέσεις σας. 

 

(25 Μονάδες) 

 


