
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Φεβρουάριος 2020 

ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

 

Ερώτηση 1   

 

(α)  Ο Χ.Κ. καταχωρεί προσφυγή κατά της απόφασης για απαλλοτρίωση ακινήτου 

του στην Αγία Νάπα Λεμεσού για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας. Εκκρεμούσης 

της προσφυγής στο δικαστήριο, η απόφαση για απαλλοτρίωση ανακαλείται. 

 Ο δικηγόρος των Καθ’ ων η αίτηση ισχυρίζεται ότι το αντικείμενο της 

προσφυγής έχει εκλείψει και, ως εκ τούτου, η προσφυγή υπόκειται σε 

απόρριψη. 

 Ο Χ.Κ. επιμένει ότι είναι αυτονόητο δικαίωμά του η συνέχιση της προσφυγής 

και η έκδοση ακυρωτικής απόφασης.  

 Διατυπώστε τις θέσεις σας επί των πιο πάνω υπό το φως της σχετικής 

νομολογίας. 

 

(β)  Πότε ένα διοικητικό όργανο μπορεί να ανακαλέσει απόφαση που το ίδιο έχει 

εκδώσει; 

  (25 Μονάδες) 



2 

Ερώτηση 2 

Ο Α.Α. και 22 άλλοι αιτητές ζητούν με προσφυγή τους την ακύρωση απόφασης 

του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση προτεινόμενης ανάπτυξης για την 

ανέγερση μονάδας παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στη διαδικασία 

εντοπισμού και ανόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου σε συγκεκριμένα 

οικόπεδα. 

Οι αιτητές ισχυρίζονται ότι θα επηρεαστούν δραματικά οι ίδιοι και οι οικογένειές 

τους από την προσβαλλόμενη απόφαση αφού οι κατοικίες τους ευρίσκονται σε 

μικρή απόσταση, λιγότερη του ενός χιλιομέτρου, από την προτεινόμενη 

ανάπτυξη η οποία αναπόφευκτα θα προκαλέσει υποβάθμιση του δομημένου 

περιβάλλοντος στην περιοχή καθώς και επιβάρυνσή του και θα επηρεάσει 

αρνητικά την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής καθώς και 

την αξία των ακινήτων τους. 

Με προδικαστική ένσταση οι Καθ’ων η Αίτηση εγείρουν θέμα έλλειψης άμεσου 

και προσωπικού εννόμου συμφέροντος των Αιτητών. 

Συμφωνείτε; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.  

                                                                                                               (25 Μονάδες) 

 

Ερώτηση 3 

(α) Ο Α.Μ. καταχωρεί προσφυγή κατά της απόφασης του Κυπριακού 

Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών να φορολογήσει το εφάπαξ ποσό που 

του κατεβλήθη ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών του στη θέση Βοηθού 

Εφόρου Αγροτικών Πληρωμών. Στην ένσταση που καταχωρήθηκε εκ μέρους 

των Καθ΄ών η Αίτηση διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η προσβαλλόμενη 

απόφαση αποτελεί συνέπεια αυτόματης εφαρμογής των διατάξεων περί 

φορολογίας εισοδήματος νόμου και ως εκ τούτου, ελήφθη κατόπιν δέσμιας 

αρμοδιότητας. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή. 

Διατυπώστε τη θέση σας ως προς τον πιο πάνω ισχυρισμό και αιτιολογείστε 

την απάντησή σας. 
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(β) Ποιος φέρει το βάρος απόδειξης για το εμπρόθεσμο καταχώρησης 

προσφυγής; 

                                                                                                                (25 Μονάδες) 

 

Ερώτηση 4 

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας με επιστολή του ημερομηνίας 31.1.2018 ενημερώνει 

τον Χ.Κ. ότι κατόπιν σχετικής ποινικής καταδίκης του τα στοιχεία του έχουν 

καταχωρηθεί στο Αρχείο Καταδικασθέντων σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Περί 

Πρόληψης και Καταπολέμισης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 

Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου 91(Ι/2014). Επίσης 

ότι σύμφωνα με τον ίδιο νόμο έχει υποχρέωση κοινοποίησης των στοιχείων του 

στην Αστυνομία μια φορά το χρόνο μετά την αρχική κοινοποίηση και να 

ειδοποιεί την Αστυνομία για οποιαδήποτε αλλαγή. Παράλειψη κοινοποίησης 

συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση. 

Κατά της απόφασης αυτής ο Χ.Κ. καταχωρεί προσφυγή. 

Ο δικηγόρος των Καθ΄ων η Αίτηση εγείρει προδικαστική ένσταση ότι η 

προσβαλλόμενη πράξη δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη και δεν μπορεί 

να προσβληθεί με προσφυγή. Αντιθέτως ο δικηγόρος του Αιτητή ισχυρίζεται ότι 

πρόκειται για εκτελεστή διοικητική πραξη καθ’ότι έχει εκδοθεί από διοικητικό 

όργανο και αποτελεί δυσμενή πράξη για τον αιτητή, η οποία παράγει έννομα 

δυσμενή αποτελέσματα έναντί του 

Διατυπώστε τη θέση σας ως προς τη φύση της πράξης και αιτιολογείστε την 

απάντησή σας. 

                                                                                                               (25 Μονάδες) 
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Ερώτηση 5 

(α) Είναι δυνατή η επαναφορά έφεσης που έχει απορριφθεί λόγω μη 

καταχώρησης περιγράμματος αγόρευσης σύμφωνα με τις οδηγίες του 

δικαστηρίου. Τι προκύπτει από τη νομολογία; 

(β) Τι είναι η ενδικοφανής ή ιεραρχική προσφυγή; 

                                                                                                                (25 Μονάδες) 

 

Ερώτηση 6 

(α) Είναι δυνατή η προσκόμιση μαρτυρίας σε διοικητική δίκη; Εξηγείστε. 

(β) «Δικαίωμα Ακρόασης» τι σημαίνει και ποιο σκοπό εξυπηρετεί; 

                                                                                                               (25 Μονάδες) 


