
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 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.  

Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων με επιστολή του ημ. 4.09.2016 

ενημερώνει τον Τ.Α ότι του έχει επιβληθεί ποσό €50.000 ως φόροι και δασμοί για 

την εισαγωγή ποδηλάτων. Ο Τ.Α αντιδρά μέσω του δικηγόρου του και με 

επιστολή ημ. 7.11.2016, δίνει πληροφορίες για την εισαγωγή των ποδηλάτων και 

προσκομίζει σχετικά πιστοποιητικά και στοιχεία από την χώρα προέλευσής τους 

για να καταδείξει ότι οι φόροι και δασμοί που έχουν επιβληθεί είναι 

υπερβολικοί. 

Το Τμήμα Τελωνείων με νέα επιστολή του ημ. 7.07.2017 πληροφορεί τον Τ.Α ότι 

«μετά από περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και εξέταση των στοιχείων που 

έχουν προσκομιστεί» κατέληξε ότι η φορολογία που έχει υποβληθεί είναι ορθή 

και νόμιμη. 

Ο Τ.Α καταχωρεί προσφυγή κατά της απόφασης αυτής και ο δικηγόρος της 

Δημοκρατίας εγείρει προδικαστική ένσταση ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι 

βεβαιωτική, της απόφασης της 4.09.2016. 

Συμφωνείτε; Δικαιολογείστε την απάντησή σας. 

(25 Μονάδες) 
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Ερώτηση 2. 

(α) Τι σημαίνει «νόμιμη υπόσταση διοικητικού οργάνου»; Εξηγείστε. 

(β) Μια εγκύκλιος μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή; 

(25 Μονάδες) 

Ερώτηση 3. 

Ο ΑΒ πρόσφυγας από την Κερύνεια υποβάλλει αίτηση στο Υπουργείο  

Εσωτερικών για την παραχώρηση Τουρκοκυπριακής περιουσίας στη Λευκωσία  

για τις ανάγκες τις εργασίας του. 

Η αρμόδια υπηρεσία σε απάντησή της, τον πληροφορεί ότι η Αίτησή του 

εξετάστηκε και απερρίφθη «επειδή έχουν ένσταση το Τμήμα Πολεοδομίας και ο 

Δήμος Λευκωσίας». 

Κατά την άποψή σας η απάντηση ικανοποιεί τις πρόνοιες του Ν.158 (1)/99 για 

πλήρη και επαρκή αιτιολογία; Εξηγείστε. 

(25 Μονάδες) 

Ερώτηση 4. 

(α) Ο Μ.Ν υποβάλλει προσφυγή κατά της παράλειψης της υπηρεσίας του να τον 

τοποθετήσει ως προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης, κάτι που θα του υπέφερε 

μισθολογικά και άλλα ωφελήματα. Μετά την άσκηση της προσφυγής ο Μ.Ν 

αφυπηρετεί. Ο δικηγόρος των Καθ’ων η Αίτηση ισχυρίζεται ότι ο Μ.Ν, ως εκ της 

αφυπηρέτησής του στερείται εννόμου συμφέροντος για συνέχιση της 

προσφυγής. Συμφωνείτε;  Δικαιολογείστε την απάντησή σας. 

(β) Τι σημαίνει ο όρος «έννομο συμφέρον»; 
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Ερώτηση 5. 

(α) Πότε η διοίκηση θεωρείται ότι ενεργεί κατά παράβαση της αρχής της καλής 

πίστης; Δώστε ένα παράδειγμα. 

(β) Ποιοι μπορούν να υποβάλουν έφεση κατά πρωτόδικης απόφασης του 

Διοικητικού Δικαστηρίου; 

(25 Μονάδες) 

Ερώτηση 6. 

Ποιες είναι οι συνέπειες μιας ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού 

Δικαστηρίου; 

Ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν για τη διοίκηση; Εξηγείστε. 

(25 Μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


