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ΝΟΜΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ  

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

Εξετάσεις Οκτωβρίου 2021  

ΟΝΟΜΑ  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)  

 

Ερώτηση 1  (25 μονάδες) 

Ο Κ.Χ. είναι Ιδιοκτήτης κατοικίας η οποία γειτνιάζει με τεμάχιο γης για το οποίο 

ο αρμόδιος δήμος έχει εγκρίνει αίτηση πολεοδομικής άδειας για την ανέγερση 

και λειτουργία πρατηρίου πετρελαιοειδών και στη συνέχεια άδεια οικοδομής. 

Κατά της πιο πάνω απόφασης ο Κ.Χ. άσκησε προσφυγή κι ένας από τους 

λόγους ακυρώσεως είναι ότι στη συνεδρία του δήμου για την έκδοση της 

άδειας συμμετείχαν η Α.Τ. ως αναπληρωτής δημοτικός μηχανικός και ο 

σύζυγος της Π.Τ. ως αποφασίζων Δημοτικός Σύμβουλος. Κατά την άποψη 

του Κ.Χ. το γεγονός παραβιάζει την αρχή της αμεροληψίας αφού συμμετείχαν 

στο ίδιο όργανο δύο άτομα που τους συνδέει συζυγική σχέση. Συμφωνείτε με 

τον ισχυρισμό; Διατυπώστε τη θέση σας και δικαιολογήστε την απάντησή σας.  

 

Ερώτηση 2  (25 μονάδες)  

H Εταιρεία KSD LTD είναι ιδιοκτήτρια Φαρμακείου στο Στρόβολο και 

κατεχώρησε προσφυγή κατά της Απόφασης του Συμβουλίου Φαρμακευτικής 

που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με 

την οποία το Φαρμακείο των Αιτητών θα έπρεπε να παραμείνει κλειστό από 

1.8.2018 μέχρι 21.8.2018 λόγω των θερινών διακοπών και της απόρριψης του 

αιτήματός τους για να παραμείνει το φαρμακείο ανοικτό όλους τους μήνες. Οι 

αιτητές ισχυρίζονται μεταξύ άλλων ότι η απόφαση θα είχε ως αποτέλεσμα τη 

μείωση των εισοδημάτων τους και την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η δικηγόρος των Καθ΄ ων η Αίτηση εγείρει 

προδικαστική ένσταση ότι η προσφυγή έχει απωλέσει το αντικείμενό της λόγω 

της περιορισμένης διάρκειας της ισχύος της η οποία είχε ήδη παρέλθει και η 

δίκη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Συμφωνείτε με την ένσταση; Διατυπώστε τη 

θέση σας λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς των Αιτητών.  
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Ερώτηση 3  (25 μονάδες)  

ΟΙ Κ.Μ. και Λ.Ν. αδελφές από τη Λευκορωσία υπέβαλαν αίτηση στο Ιατρικό 

Συμβούλιο Κύπρου για έγγραφή τους στο Μητρώο Ιατρών μετά την 

αποφοίτησή τους από Ιατρική Σχολή της χώρας τους. Το Ιατρικό Συμβούλιο 

αφού άκουσε τις αιτήτριες και τους δικηγόρους τους αποφάσισε να ανακαλέσει 

την αναγνώριση του τίτλου ειδικότητάς τους. Κατά της απόφασης αυτής 

καταχωρείται προσφυγή και ως λόγοι ακύρωσης καταγράφονται η πλάνη περί 

τα πράγματα η πλάνη περί τον νόμον και η υπέρβαση εξουσίας. 

Κατά την ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασία οι αιτήτριες διευρύνουν τους 

ισχυρισμούς τους και προβάλλουν ως λόγο ακύρωσης ζήτημα 

αντισυνταγματικότητας του άρθρου 13 του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου 

Κεφ.250. Κατά την άποψή σας το Δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει σε 

εξέταση του ισχυρισμού περί αντισυνταγματικότητας; Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας με βάση την ισχύουσα νομολογία.  

 

Ερώτηση 4  (25 μονάδες)  

(α)  Τι είναι «σύνθετη διοικητική πράξη»; Δώστε ένα παράδειγμα σύνθετης 

διοικητικής πράξης από τη νομολογία. Η σύνθετη διοικητική πράξη 

προσβάλλεται με προσφυγή; Εξηγήστε.  

(β) Ποια θέματα θεωρούνται «δημοσίας τάξεως» που εξετάζονται 

αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε προσφυγή;  

 

Ερώτηση 5  (25 μονάδες) 

Ο Μ.Ν. καταχωρεί ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης του Διευθυντή 

Τμήματος Οδικών Μεταφορών να καταβάλει επιπλέον ποσό €3000 στα τέλη 

που καταβλήθηκαν για την εισαγωγή αυτοκίνητου στην Κύπρο από χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο Υπουργός Μεταφορών ο οποίος εξέτασε την Ιεραρχική προσφυγή του Μ.Ν. 

στην απόφασή του αναφέρει ότι «η απάντηση παραμένει η ίδια με εκείνη του 

διευθυντή Τμήματος Οδικών Μεταφορών». Εναντίον της απόφασης αυτής του 
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Υπουργού ο Μ.Ν. κατέθεσε προσφυγή και η δικηγόρος των Καθ΄ ων η Αίτηση 

εγείρει προδικαστική ένσταση ότι η απόφαση δεν αφορά εκτελεστή διοικητική 

πράξη αλλά αποτελεί βεβαιωτική πράξη που απλά επιβεβαιώνει την 

προγενέστερη απόφαση δηλαδή την απόφαση του Διευθυντή Τμήματος 

Οδικών Μεταφορών. Συμφωνείτε; Διατυπώστε τη θέση σας και δικαιολογείστε 

την απάντησή σας.  

 

Ερώτηση 6  (25 Μονάδες)  

Η Εταιρεία Κτηματικές Επιχειρήσεις Λτδ καταχωρεί προσφυγή κατά της 

απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία απερρίφθη ιεραρχική 

προσφυγή της κατά της άρνησης της πολεοδομικής αρχής να χορηγήσει 

πολεοδομική άδεια για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών σε τεμάχιο 

της στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού. Δεκατρείς περίοικοι στην περιοχή 

υποβάλλουν αίτηση στο Δικαστήριο για να τους επιτρέψει παρέμβαση στη 

διαδικασία ισχυριζόμενοι ότι επηρεάζονται στα συμφέροντά τους από τη 

διαδικασία και προκειμένου να υποστηρίξουν την προσβαλλόμενη απόφαση. 

Με ποια κριτήρια θα αποφασίσει το δικαστήριο για την αποδοχή ή όχι της 

αίτησης;  Κατά την άποψή σας με βάση την ισχύουσα νομολογία θα πρέπει να 

δοθεί η αιτούμενη άδεια;  


