
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 

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: 

Ο Δ.Κ προέβη το 2007 στην αγορά ακίνητης περιουσίας, ιδιοκτησίας 

τουρκοκύπριας  που κατά τον χρόνο του θανάτου της είχε την μόνιμη 

κατοικία της στην Πάφο. Η συμφωνία για την πώληση έγινε με τον 

διαχειριστή της περιουσίας της αποβιώσασας. 

Όταν η συμφωνία προσκομίστηκε στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Πάφου 

για κατάθεση, ζητήθηκε η συγκατάθεση του Κηδεμόνα 

Τουρκοκυπριακών περιουσιών. 

Ο κηδεμόνας απέρριψε την αίτηση αναφέροντας στην απόφαση του ότι 

«δεν ήταν δυνατό να χορηγηθεί η συγκατάθεση του για την αποδοχή 

του αγοραπωλητηρίου εγγράφου και της δήλωσης μεταβίβασης» 

Πως κρίνετε την απάντηση αυτή υπό το φως των προνοιών των Γενικών 

Αρχών του Διοικητικού Δικαίου; 

Τεκμηριώστε την απάντηση σας. 

(25μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(α) Η κακή άσκηση διακριτικής εξουσίας αποτελεί λόγο ακύρωσης της 

διοικητικής πράξης που έχει προκύψει από την άσκηση της εξουσίας 
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αυτής. Αναλύσατε τον λόγο αυτό και δώστε δυο παραδείγματα κακής 

άσκησης διακριτικής εξουσίας.  

(15 μονάδες) 

(β) Τι μπορεί να εξετάσει αυτεπάγγελτα το δικαστήριο στην 

αναθεωρητική διαδικασία; 

(10 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

(α) Ποια η σημασία του διοικητικού φακέλου στη διοικητική δίκη; Είναι 

δυνατή η κατάθεση του διοικητικού φακέλου στο στάδιο της  Έφεσης;  

(12 μονάδες) 

(β) Ποιά η διαφορά της ανάκλησης από την ακύρωση διοικητικής 

πράξης; 

(13 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

(α) «Αναστολή διοικητικής πράξης». Τι σημαίνει, πως έχει ερμηνευθεί 

στη Κύπρο και ποιες οι προϋποθέσεις. 

(15 μονάδες) 

(β) Ποια η έννοια της « παράλειψης» όπως προβλέπεται στο άρθρο 146 

του Συντάγματος. 

(10 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Ο ΕΖ είναι ιδιοκτήτης τεμαχίου γής στο χωριό Ύψωνας . Για το εν λόγω 

τεμάχιο απέκτησε άδεια οικοδομής στην οποία όμως επιβλήθηκαν όροι 
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αναφορικά με την κατασκευή δρόμου και την διαμόρφωση μέρους του 

τεμαχίου που είχε απαλλοτριωθεί. Οι όροι επιβλήθηκαν μετά την 

πληρωμή για την έκδοση της άδειας. 

Ο ΕΖ κατεχώρησε προσφυγή ζητώντας την ακύρωση των επιβληθέντων 

όρων επειδή, όπως ισχυρίζεται, η επιβολή τους ήταν παράνομη και είχε 

γίνει καθ’ υπέβαση εξουσίας. 

Η δικηγόρος της Καθ’ης η Αίτηση Αρχής ήγειρε προδικαστική ένσταση 

ότι ο ΕΖ δεν είχε έννομο συμφέρον επειδή είχε πληρώσει τα δικαιώματα 

που τέθηκαν με την έκδοση της άδειας στις 16.11.2008. Συμφωνείτε με 

την ένσταση; Σχολιάστε. 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Οι ΑΒ και ΓΔ προάγονται στη θέση Β.Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης. Οι 

ΔΕ και ΚΛ που ήταν επίσης υποψήφιοι για την θέση καταχωρούν 

προσφυγή κατά της απόφασης προαγωγής. 

Ο ΑΒ στον οποίο επιδίδεται η προσφυγή ως Ενδιαφερόμενο Μέρος 

εμφανίζεται στη διαδικασία με δικηγόρο. Ο ΓΔ στον οποίο επίσης 

επιδίδεται η προσφυγή ως Ενδιαφερόμενο Μέρος, αφήνει την υπόθεση 

του να την χειριστεί ο Γενικός Εισαγγελέας που εμφανίζεται για την 

Καθ’ης η Αίτηση Αρχή. 

Το Διοικητικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή του ΔΕ εναντίον 

του ΑΒ αλλά την αποδέχεται εναντίον του ΓΔ, ενώ απορρίπτει την 

προσφυγή του ΚΛ εναντίον και των δυο ενδιαφερόμενων μερών. 

Ποιοι από τους πιο πάνα διαδίκους μπορούν κατά την άποψη σας να 

ασκήσουν έφεση, εάν το επιθυμούν, κατά της απόφασης του 

Διοικητικού Δικαστηρίου;  

( 25 μονάδες) 


