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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 

 

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. Με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του σχετικού 

νόμου,  ορίζεται ότι μόνο απόφοιτοι δημόσιων σχολών μέσης εκπαίδευσης μπορούν να 

εισάγονται σε κρατικά ή ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με βάση το  Διάταγμα αυτό του 

Υπουργικού Συμβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε όπως μη εγκρίνει την 

εγγραφή της «Α», απόφοιτης ιδιωτικής σχολής μέσης εκπαίδευσης, στο Πανεπιστήμιο.  Το 

εν λόγω Διάταγμα του  Υπουργικού Συμβουλίου προσβάλλει με Προσφυγή της στο Ανώτατο 

Δικαστήριο η «Α».  Επίσης, ο «Β», πατέρας της «Α»  και ο «Γ», ιδιοκτήτης της σχολής από 

την οποία αποφοίτησε η «Α», προσβάλλουν με άλλες Προσφυγές  στο Ανώτατο Δικαστήριο 

την απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Σχολιάστε την εγκυρότητα των τριών Προσφυγών. (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 

(13 μονάδες) 

 

Β. Πότε αρχίζει η ισχύς μιας διοικητικής πράξης; Πότε η έναρξη της ουσιαστικής ισχύος μιας 

διοικητικής πράξης δεν συμπίπτει με την έναρξη της τυπικής ισχύος της; 

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

Α. Με βάση ποιο νομοθετικό και πραγματικό καθεστώς κρίνεται η νομιμότητα μιας 

διοικητικής πράξη; (Αναφέρετε το γενικό κανόνα και τις εξαιρέσεις). 

(13 μονάδες) 

 

B. Αναφέρετε περιληπτικά τις αντικειμενικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για έγκυρη 

άσκηση  Προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο. (Η απάντηση  να καλύπτει ενάμισι ως δυο 

σελίδες). 

(12 μονάδες)      
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

 

Α. Ο «Α»  υποβάλλει, για λογαριασμό της συζύγου του,  αίτηση στην Αρχή Αδειών για άδεια 

ταξί. Η Αρχή Αδειών απορρίπτει την αίτηση και με επιστολή της ημερ. 5/1/2013 πληροφορεί 

σχετικά τον «Α»  και του αναφέρει ότι η απόφασή της μπορεί να προσβληθεί είτε με 

ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών είτε με Προσφυγή στο Ανώτατο 

Δικαστήριο. Ο «Α» με επιστολή του ημερ. 25/1/2013, επικαλούμενος το Άρθρο 29 του 

Συντάγματος,  απευθύνεται ξανά στην Αρχή Αδειών και ζητεί την επανεξέταση και 
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αναθεώρηση της απόφασής της, προβάλλοντας ουσιώδη πραγματικά γεγονότα που δεν ήταν 

υπόψη της όταν ελάμβανε την απόφασή της. Η Αρχή Αδειών με επιστολή της ημερ. 

20/4/2013 του απαντά ότι αρνείται να επανεξετάσει την απόφασή της, ισχυριζόμενη ότι το 

Άρθρο 29 του Συντάγματος δεν τυγχάνει εφαρμογής στην προκείμενη περίπτωση. Ο Α 

προσβάλλει με Προσφυγή του που καταθέτει στις 5/5/2013 την άρνηση της Αρχής Αδειών να 

επανεξετάσει την απόφασή της. Την ίδια ημέρα προσβάλλει με Προσφυγή της η σύζυγος του 

«Α» (α)την απόφαση της Αρχής Αδειών  να απορρίψει την αίτησή της για άδεια ταξί και (β) 

την άρνηση της Αρχής Αδειών να επανεξετάσει την απόφασή της.   

Σχολιάστε (α) τις δυο Προσφυγές, αναφέροντας όλες τις πιθανές ενστάσεις που μπορούν να 

υποβληθούν  και (β) την άρνηση της Αρχής Αδειών να επανεξετάσει την απόφασή της. (Να 

αιτιολογηθεί η απάντηση). 

(13 μονάδες) 

 

            Β. Ποιες αρχές διέπουν την έκδοση από το Ανώτατο Δικαστήριο προσωρινού διατάγματος 

αναστολής της εκτέλεσης μιας διοικητικής πράξης; 

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 

         Α. Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) επιλαμβάνεται της πλήρωσης μιας θέσης  

Ανώτερου Νοσηλευτικού Λειτουργού που είναι θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. 

Υποβάλλουν αιτήσεις  για τη θέση ο «Α», ο «Β», η «Γ» και η «Δ»,  που κατέχουν τη θέση 

του  Νοσηλευτικού Λειτουργού. Το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης απαιτεί, μεταξύ άλλων, 

όπως οι υποψήφιοι πρέπει να είναι γυναίκες που να έχουν πενταετή υπηρεσία στη θέση 

Νοσηλευτικού Λειτουργού. Ο «Α», ο «Β»  και η «Γ» έχουν  υπηρεσία στην πιο πάνω θέση 

οκτώ ετών και η «Δ» έξι ετών. Σε συνεδρία της ΕΔΥ στις  5.2.2013, στην οποία παρίστανται 

όλα τα μέλη, αποφασίζεται ότι μόνο η «Γ» και η «Δ»  κατέχουν τα απαιτούμενα από το 

σχέδιο υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης προσόντα και, στη συνέχεια, αποφασίζεται   να 

κληθούν οι δυο αυτές  υποψήφιοι για προφορική εξέταση στις 28.4.2013. Σε συνεδρία της 

στις 28.4.2013, στην οποία απουσιάζει ένα μέλος, η ΕΔΥ προβαίνει σε προφορική εξέταση 

των δυο υποψηφίων. Στις 30.4.2013 η ΕΔΥ σε συνεδρία της, στην οποία παρίστανται όλα τα 

μέλη της, αποφασίζει  να προαγάγει  τη «Γ». Ο «Α» με Προσφυγή του ημερομηνίας 

30.5.2013 προσβάλλει την «παράλειψη της ΕΔΥ να τον προαγάγει»,  επικαλούμενος ότι η 

ΕΔΥ βασίστηκε σε αντισυνταγματικό σχέδιο υπηρεσίας. Την ίδια ημέρα, ο «Β» με 

Προσφυγή του προσβάλλει «το σχέδιο υπηρεσίας», επικαλούμενος και αυτός ότι το σχέδιο 

είναι αντισυνταγματικό. Η «Δ» με Προσφυγή της που υποβάλλει στις 22.6.2013 προσβάλλει 

την «απόφαση της ΕΔΥ να προαγάγει τη «Γ».  

       (α) Σχολιάστε  την εγκυρότητα των τριών Προσφυγών και (β) συμβουλεύσετε τη «Δ» ποιο 

λόγο ακύρωσης να προβάλει στην Προσφυγή της. (Να αιτιολογηθεί η απάντηση).  

(13 μονάδες)     

 

Β.   Περιγράψετε την αρχή της φυσικής δικαιοσύνης. 

(12 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

 

Α. Αναφέρετε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια διοικητική πράξη,  η οποία ήταν 

εκτελεστή κατά το χρόνο που εκδόθηκε, χάνει αργότερα την εκτελεστότητά της. 

(13 μονάδες ) 
 

Β.  Συμβουλεύσετε αν  μπορούν να προσβληθούν με Προσφυγή οι πιο κάτω πράξεις:  

(Να αιτιολογηθούν οι απαντήσεις)  

 

(α) Η απόφαση για μετακίνηση ενός Διοικητικού Λειτουργού από το Υπουργείο Εσωτερικών 

στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως. 

 

(β) Η απόφαση για εγγραφή στον Πίνακα Διοριστέων με βάση τον περί Δημόσιας 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο; 

 

(γ)  Η απόφαση για κατακύρωση μιας προσφοράς για την εκτέλεση δημόσιου έργου. 

(12 μονάδες, 4 για κάθε μια από τις  3 περιπτώσεις) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

 

Α. Ποιοι λόγοι εμποδίζουν τη δημιουργία εννόμου συμφέροντος ή το εξαλείφουν; 

(13 μονάδες) 

 

Β.  Πότε επιτρέπεται η ανάκληση μιας διοικητικής πράξης (νόμιμης και παράνομης); 

(12 μονάδες) 

 

 


