
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015  

 

 

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

Ανώτερου Νοσηλευτικού Λειτουργού που είναι θέση Προαγωγής. Υποψήφιοι για τη θέση 

είναι ο «Α», η «Β» και η «Γ» 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» και η 

«Β» έχουν  υπηρεσία στην πιο πάνω θέση οκτώ ετών και η «Γ» έξι ετών. Σε συνεδρία της 

ΕΔΥ στις  5.2.2015, στην οποία παρίστανται όλα τα μέλη, αποφασίζεται ότι μόνο η «Β» και 

η «Γ»  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 28.4.2015. Σε συνεδρία της στις 28.4.2015, στην οποία απουσιάζει ένα μέλος, η ΕΔΥ 

προβαίνει σε προφορική εξέταση των δυο υποψηφίων. Στις 30.4.2015 η ΕΔΥ σε συνεδρία 

της, στην οποία παρίστανται όλα τα μέλη της, αποφασίζει  να προαγάγει  την «Β». Στις 

20.6.2015 ο «Α» με Προσφυγή του προσβάλλει το σχέδιο υπηρεσίας. Η «Γ» με Προσφυγή 

της που υποβάλλει στις 22.6.2012 προσβάλλει την προαγωγή της «Β».  

(α) Σχολιάστε την εγκυρότητα της Προσφυγής του «Α» και (β) συμβουλεύσετε την «Γ» πιο 

λόγο ακύρωσης να προβάλει. (Να αιτιολογηθεί η απάντηση).  

(13 μονάδες)     
 

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

αιτιολογηθεί η απάντηση).  

 

(α) Το Διάταγμα Απαλλοτρίωσης. 

 

(β) Η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να μη απονείμει χάρη σε ένα 

κατάδικο. 

 

(γ) Η απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με την οποία τίθεται σε 

διαθεσιμότητα δημόσιος υπάλληλος εναντίον του οποίου εκκρεμεί πειθαρχική 

υπόθεση. 

(12 μονάδες, 4 για κάθε μια από τις  3 περιπτώσεις) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

Α.Ο «Α»  υποβάλλει, αίτηση στην Αρχή Αδειών για άδεια ταξί. Η Αρχή Αδειών απορρίπτει 

την αίτηση και με επιστολή της ημερ. 5.1.2014 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 

ιεραρχική προσφυγή ημερ. 15.1.2014 προσβάλλει την απόφαση της Αρχής Αδειών. Επίσης, 

στις 20.1.2014 με Προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο προσβάλλει την απόφαση της 

Αρχής Αδειών.  Η Αναθεωρητική Αρχή Αδειών με απόφασή της ημερ.10.4.2014 απορρίπτει 

την ιεραρχική προσφυγή. Ο «Α» με επιστολή του ημερ. 15.6.2014 απευθύνεται στην 

Αναθεωρητική Αρχή Αδειών  και, επικαλούμενος το Άρθρο 29 του Συντάγματος,  ζητεί την 

επανεξέταση και αναθεώρηση της απόφασής της, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι αυτή 

είναι άδικη. Η Αναθεωρητική Αρχή Αδειών με επιστολή της ημερ. 29.6.2014 του απαντά ότι 

εμμένει στην απόφασή της. Ο  «Α»  προσβάλλει με Προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο, 

που καταθέτει στις 10.7.2014, τις αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών ημερ. 

10.4.2014 και 29.6.2014. Σας ανατίθεται η υπεράσπιση των δυο Προσφυγών του «Α» 

ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 20.1.2014 και 10.7.2014. Ποιες ενστάσεις θα 

υποβάλετε;   (Να αιτιολογηθεί η απάντηση και να αναφερθούν όλες οι ενστάσεις). 

(13 μονάδες) 

 

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

αναστολής της εκτέλεσης μιας διοικητικής πράξης; 

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

 

Α.  Τι εξετάζει αυτεπάγγελτα το Ανώτατο Δικαστήριο, όταν εκδικάζει μια Προσφυγή, 

αναφορικά με την εγκυρότητα της Προσφυγής και τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης 

πράξης; 

 (13 μονάδες) 

Β.   Περιγράψετε την αρχή της φυσικής δικαιοσύνης. 

(12 μονάδες) 

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 

Α.  Ποιες διοικητικές πράξεις δεν θεωρούνται εκτελεστές;   

(13 μονάδες) 

 

B. Πότε αρχίζει η ισχύς μιας διοικητικής πράξης;  Πότε η έναρξη της τυπικής ισχύος  μιας 

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

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

 

Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, με βάση τις εξουσίες που του παρέχει ο   σχετικός 

νόμος, τη χορήγηση άδειας   σε εταιρεία να ανεγείρει πτηνοτροφική μονάδα στα δημοτικά 

όρια Ιδαλίου,  κατά παρέκκλιση του σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής. Την πιο πάνω 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου προσβάλλουν με ξεχωριστές Προσφυγές  ο Δήμος 

Ιδαλίου, το σωματείο «Νέα Οικολογική Κίνηση», που έχει μεταξύ  των σκοπών του την 
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προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος και η «Α», της 

οποίας η κατοικία στην οποία διαμένει απέχει διακόσια μέτρα από το μέρος όπου θα 

ανεγερθεί η πτηνοτροφική μονάδα. Σχολιάστε  την εγκυρότητα των τριών Προσφυγών από 

πλευράς εννόμου συμφέροντος.  (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 

(13 μονάδες) 
 

 

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

(12 μονάδες) 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

 

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. Πως διακρίνονται οι ατομικές διοικητικές πράξεις από τις κανονιστικές πράξεις;   

(12  μονάδες) 
 


