
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Φεβρουάριος 2017 

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 

Η ΓΔ είναι ιδιοκτήτρια τεμαχίου γής στο χωριό Γαλάτα της επαρχίας 

Λευκωσίας. 

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας με επιστολή της ημ. 6/9/15 

πληροφόρησε την ΓΔ ότι κατόπιν επιτόπιας έρευνας διαπιστώθηκε ότι η ΓΔ 

διεξάγει οικοδομικές εργασίες εντός του πιο πάνω τεμαχίου, χωρίς 

πρηγουμένως να εξασφαλίσει άδεια οικοδομής από την αρμόδια αρχή.  

Με την ίδια επιστολή η ΓΔ εκαλείτο να τερματίσει αμέσως κάθε οικοδομική 

εργασία και να αποταθεί στην Πολεοδομική Αρχή και στην Επαρχιακή 

Διοίκηση Λευκωσίας για εξασφάλιση οικοδομικής άδειας και άδειας 

οικοδομής. Στην αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνοντο όλα τα υπό του νόμου 

προβλεπόμενα μέτρα εναντίον  της. 

Η ΓΔ θεωρεί την επιστολή εκδικητική και παράνομη και καταχωρεί 

προσφυγή με αίτημα την ακύρωση της καθώς και την καταβολή χρηματικού 

ποσού ως αποζημιώσεις για ηθική βλάβη που ισχυρίζεται ότι έχει υποστεί. 

Σχολιάστε τις ενέργειες της ΓΔ. Συμφωνείτε με αυτές; Δικαιολογείστε την 

απάντηση σας. 

(25 Μονάδες) 
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Ερώτηση 2 

(α) Ο ΑΒ υποβάλλει αίτηση για πρόσληψη του σε θέση στη δημόσια 

υπηρεσία. Η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει ότι ο ΑΒ δεν κατέχει τα 

απαιτούμενα προσόντα και για τον λόγο αυτό ο ΑΒ δεν καλείται στην 

συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της ΕΔΥ. Στη θέση διορίζεται ο ΓΔ. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επιλογή του ΓΔ, ο ΑΒ 

καταχωρεί προσφυγή με κύριο θέμα την  ακύρωση της απόφαση ότι δεν 

είχε τα προσόντα που απαιτούντο από το σχέδιο υπηρεσίας. 

Ο δικηγόρος της Δημοκρατίας εγείρει ένσταση ότι ο ΑΒ στερείται εννόμου 

συμφέροντος εφόσον δεν κατέχει τα προσόντα. 

Συμφωνείτε με την θέση αυτή; Δικαιολογείστε την απάντηση σας. 

(15 Μονάδες) 

(β) Δώσατε την έννοια του όρου «κατάχρηση εξουσίας» ως λόγου 

ακυρώσεως σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος. 

(10 Μονάδες) 

Ερώτηση 3 

(α) «Προπαρασκευαστική πράξη» 

       «Πράξη εκτελέσεως» 

       « Εσωτερικά Μέτρα της Διοίκησης» 

Εξηγείστε τις έννοιες και την σημασία τους. 

(12 Μονάδες) 

(β) Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων (διαδικασία καταφρόνησης 

δικαστηρίου) λόγω μή συμμόρφωσης σε απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου  

σύμφωνα με το άρθρο 146.5 του Συντάγματος; 

(13 Μονάδες) 
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Ερώτηση 4 

(α) Κοινοτικό Συμβούλιο της Επαρχίας Λεμεσού προκηρύσσει θέση 

πολιτιστικού λειτουργού του Συμβουλίου. Ανάμεσα στους υποψήφιους είναι 

και η κόρη του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου.Ο Πρόεδρος του 

Κοινοτικού Συμβουλίου προεδρεύει της επιτροπής που διενεργεί την 

συνέντευξη των υποψηφίων αλλά δεν συμμετέχει στην λήψη της απόφασης 

για τον διορισμό.Η κόρη του προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου 

διορίζεται τελικά στη θέση του πολιτιστικού λειτουργού. 

 Σχολειάστε την νομιμότητα της απόφασης διορισμού της. 

(15 Μονάδες) 

(β) « Αρχή Χρηστής Διοίκησης». Τι σημαίνει και τι διαλαμβάνει. 

(10 Μονάδες) 

 

Ερώτηση 5 

Η ΠΘ, εργάζεται ως νοσηλευτική λειτουργός στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας και είναι υποψήφια μαζί με άλλους για προαγωγή στη θέση 

Ανώτερου Νοσηλευτικού Λειτουργού. 

Μερικούς μήνες πριν την προαγωγή, διεξάγεται Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

στο οποίο καλούνται να συμμετάσχουν οι νοσηλευτικοί λειτουργοί και του 

οποίου η παρακολούθηση συνιστά «επιπρόσθετο προσόν» για τη θέση 

Ανώτερου Νοσηλευτικού Λειτουργού. 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος με επιστολή της προς την ΠΘ την 

ενημερώνει ότι η ίδια δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα 

επειδή κατέχει ισάξιο μεταπτυχιακό τίτλο ως προς το θέμα αυτό. Η σχετική 

επιστολή καταχωρείται στον φάκελο της ΠΘ στην Επιτροπή Δημόσιας 

Υπηρεσίας. 

Κατά τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας η 

Προϊσταμένη του Τμήματος συστήνει τους άλλους υποψηφίους ως 
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υπερτερούς σε προσόντα από την ΠΘ επειδή έχουν παρακολουθήσει το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στηριζόμενη στις συστάσεις της 

Προϊσταμένης προάγει τους άλλους υποψήφιους τους οποίους κρίνει ότι 

υπερέχουν σε προσόντα. 

Η Π.Θ σας αναθέτει να ασκήσετε προσφυγή κατά της πιο πάνω απόφασης.  

Ποιους λόγους ακυρώσεως θα επικαλεστείτε;  

(25 Μονάδες) 

 

Ερώτηση 6 

(α) Ποιες εξουσίες έχει το Διοικητικό Δικαστήριο στην απόφαση του επί 

διοικητικής προσφυγής (άρθρο 146.4 του  Συντάγματος). 

Συγκρίνατε τις με εκείνες του Ανωτάτου Δικαστηρίου πριν την θέσπιση του 

Περί της Όγδοης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμου Ν.130 (1)/15. 

(13 Μονάδες) 

 

(β) Πότε επέρχεται κατάργηση της διοικητικής δίκης; 

(12 Μονάδες) 

 


