
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 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 βάση ποιο νομοθετικό και πραγματικό καθεστώς κρίνεται η νομιμότητα μιας 

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

(13 μονάδες) 

 

Β. Πότε αναστέλλεται η προθεσμία για άσκηση μιας Προσφυγής και πότε διακόπτεται; 

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

 Α. Αναφέρετε περιληπτικά τις πράξεις οι οποίες, πάρα το ότι είναι πράξεις διοικητικών 

οργάνων και έχουν περιεχόμενο διοικητικό, δεν μπορούν να προσβληθούν με  Προσφυγή στο 

Ανώτατο Δικαστήριο. (Η απάντηση να είναι ακριβής στο ερώτημα και να καλύπτει 

ενάμισι ως δυο σελίδες). 

(13 μονάδες)      
 

          Β. Πότε το αντικείμενο μιας Προσφυγής εκλείπει και επέρχεται η κατάργηση της δίκης; 

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

 

Α. Στις 2.5.2009 ο  «Α» και στις 3.1.2014 ο «Β» υποβάλλουν αιτήσεις για να τους εκδοθεί 

πολεοδομική άδεια να ανεγείρουν τετραώροφες οικοδομές σε οικόπεδά τους που βρίσκονται 

στην παλιά Λευκωσία, βασιζόμενοι στις ισχύουσες πολεοδομικές ζώνες που επέτρεπαν 

τούτο. Στις 28.1.2014 το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση τις διατάξεις του σχετικού νόμου,  

εξέδωσε Γνωστοποίηση με την οποία ορίζονταν νέες πολεοδομικές ζώνες. Σύμφωνα με τη 

Γνωστοποίηση, στην περιοχή της παλιάς Λευκωσίας επιτρέπεται η ανέγερση μόνο 

μονώροφων κατοικιών. Η αρμόδια αρχή με απόφασή της ημερομηνίας 20.3.2014 

αποφασίζει, στηριζόμενη στην πιο πάνω Γνωστοποίηση, να απορρίψει τις αιτήσεις του «Α» 

και  του «Β». Ο «Α» με Προσφυγή του ημερομηνίας 26.3.2014 προσβάλλει τη 

Γνωστοποίηση της 28.1.2014. Στις 5.5.2014  ο «Β» με Προσφυγή του προσβάλλει την 

απόφαση της αρμόδιας αρχή της 20.3.2014. Κατά την ακρόαση της Προσφυγής, ο συνήγορος 

του «Β» εισηγήθηκε την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης της αρμόδιας αρχής 

ισχυριζόμενος ότι αυτή βασίστηκε σε παράνομη Γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου 

ημερ. 28.1.2014 και κάλεσε   το Δικαστήριο να  εξετάσει παρεμπιπτόντως τη νομιμότητα της 
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Γνωστοποίησης. Σχολιάστε (α) την εγκυρότητα των δυο Προσφυγών, (β) την ορθότητα της 

εισήγησης του συνηγόρου του «Β» όπως το Δικαστήριο  εξετάσει παρεμπιπτόντως τη 

νομιμότητα της Γνωστοποίησης και (γ) τη  νομιμότητα της απόφασης της αρμόδιας αρχής να  

απορρίψει τις αιτήσεις του «Α» και  του «Β», ανεξάρτητα από τις απόψεις σας στο (α) και 

(β).  (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 

(13 μονάδες) 

 

Β. Ποια είναι η προθεσμία προσβολής μιας «συνεχιζόμενης παράλειψης»; 

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 

Α. Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) συνέρχεται τις 12.3.2014 για να πληρώσει τη 

θέση Διευθυντή Κεντρικών Φυλακών. Το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση, που δημοσιεύθηκε 

στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 10.2.2014, μετά τη δημοσίευση της θέσης,   

προνοεί, μεταξύ άλλων, ότι απαιτούμενο προσόν για διορισμό σ’ αυτήν είναι η κατοχή 

μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού προσόντος  στην Εγκληματολογία Ελληνικού 

πανεπιστημίου. Η ΕΔΥ στις 20.3.2014 αποφασίζει όπως διορίσει στη θέση τον «Α» ο οποίος 

κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα. Μεταξύ των υποψηφίων ήταν και ο «Β» ο οποίος 

κατέχει διδακτορικό τίτλο στην Εγκληματολογία Αγγλικού πανεπιστημίου. Στις 15.4.2014 ο 

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ο οποίος θεωρεί ότι η απόφαση της ΕΔΥ είναι 

παράνομη γιατί στηρίχτηκε σε αντισυνταγματικό σχέδιο υπηρεσίας και θα επηρεάσει την 

εύρυθμη λειτουργία ουσιώδους υπηρεσίας του Υπουργείου του, προσβάλλει τον διορισμό 

του «Α» με Προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο. Την ίδια ημέρα ο «Β» με Προσφυγή 

του στο Ανώτατο Δικαστήριο προσβάλλει το σχέδιο υπηρεσίας, ισχυριζόμενος ότι αυτό είναι 

αντισυνταγματικό. Σχολιάστε  την εγκυρότητα των δυο Προσφυγών.  (Να αιτιολογηθεί η 

απάντηση). 

(13 μονάδες) 

 

Β. Περιγράψετε την αρχή της δεσμευτικότητας των δικαστικών αποφάσεων ή το «δόγμα του 

δικαστικού προηγούμενου». 

(12 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

 

Α. Ο Έφορος Φόρου Εισοδήματος επέβαλε για το φορολογικό έτος 2010 φόρο εισοδήματος 

στον «Α» €2.000,00 και στον «Β»  €1.000,00, αποστέλλοντάς τους στις 20.9.2013 τις 

σχετικές Ειδοποιήσεις Επιβολής Φορολογίας. Σε κάθε Ειδοποίηση αναγραφόταν ότι οι 

φορολογούμενοι είχαν δικαίωμα ένστασης στον Έφορο.  Στις 25.9.2013 ο «Α» με Προσφυγή 

του στο Ανώτατο Δικαστήριο προσβάλλει την επιβολή φορολογίας που αναφέρεται στην 

Ειδοποίηση της 20.9.2013. Στις 26.9.2013 «Β» υποβάλλει ένσταση η οποία απορρίπτεται και 

ο Έφορος του επιβάλλει τελική φορολογία για το ποσό των   €1.000,00, με απόφασή του που  

περιέχεται σε  Ειδοποίησή του ημερομηνίας 25.10.2013. Ο Έφορος τον πληροφορεί ότι έχει 

δικαίωμα να ασκήσει είτε ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο είτε  Προσφυγή 

στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ο «Β» στις 1.11.2013 υποβάλλει ιεραρχική προσφυγή στο 

Εφοριακό Συμβούλιο και στις 15.12.2013, ενώ εκκρεμούσε η απόφαση του Εφοριακού 

Συμβουλίου,  υποβάλλει Προσφυγή  στο Ανώτατο Δικαστήριο με την οποία προσβάλλει την 

απόφαση του Εφόρου Φόρου Εισοδήματος της 25.10.2013. Σχολιάστε  την εγκυρότητα των 

δυο Προσφυγών στο Ανώτατο Δικαστήριο.  (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 

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

αιτιολογηθεί η απάντηση).  

 

(α) Μια  απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. 

(β) Η Γνωστοποίηση με την οποία καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας καταστημάτων σε 

συγκεκριμένες περιοχές. 

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

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

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

 

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 

προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος και η «Α», της 

οποίας η κατοικία στην οποία διαμένει απέχει πεντακόσια 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) 
 


