ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)
ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
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. Οι άδειες παραμονής των καλλιτέχνιδων «Α» και «Β», οι οποίες σύμφωνα με
τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας είναι Ουκρανικής εθνικότητας, έληξαν και
ζητήθηκε η ανανέωση τους. Ο Λειτουργός Μετανάστευσης αποφάσισε να μην
εγκρίνει την ανανέωση των αδειών των εν λόγω καλλιτέχνιδων και τις
ειδοποίησε σχετικά με επιστολές του ημερομηνίας 1.3.2007. Ο δικηγόρος του «Γ»,
ιδιοκτήτη του κέντρου στο οποίο εργάζονται Οι «Α» και «Β», απέστειλε επιστολή
προς το Λειτουργό Μετανάστευσης ισχυριζόμενος ότι η μη ανανέωση των
αδειών των «Α» και «Β» βασίστηκε σε λανθασμένα πραγματικά γεγονότα, καθότι
οι δυο καλλιτέχνιδες δεν είναι Ουκρανές αλλά Ρουμάνες. Ο Λειτουργός
Μετανάστευσης απάντησε στο δικηγόρο του «Γ» με επιστολή του ημερομηνίας
20.4.2007, με την οποία τον πληροφορούσε ότι αφού εξέτασε το περιεχόμενο της
επιστολής του αποφάσισε να εμμείνει στην απόφαση του. Ο «Γ» με Προσφυγή,
που καταθέτει μέσω του δικηγόρου του στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 25.4.2007,
προσβάλλει τις δυο αποφάσεις του Λειτουργού Μετανάστευσης ημερομηνίας
1.3.2007 να μην ανανεώσει τις άδειες παραμονής των «Α» και «Β».
Σας ανατίθεται η υπεράσπιση των αποφάσεων του Λειτουργού Μετανάστευσης.
Ποιες ενστάσεις θα υποβάλετε αναφορικά με την εγκυρότητα της Προσφυγής
του «Γ»; (Να αιτιολογηθεί η απάντηση).
(13 μονάδες)
Β. Με βάση ποιο νομοθετικό καθεστώς εξετάζονται αιτήσεις (α) για πολεοδομική
άδεια και (β) για διορισμό σε θέση πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία, αν
αυτό, κατά τον χρόνο της εξέτασης των αιτήσεων, είναι διαφορετικό από αυτό
που ίσχυε κατά τον χρόνο της υποβολής των αιτήσεων;
(12 μονάδες)

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:
Α. Η «Α» υποβάλλει, αίτηση στην Αρχή Αδειών για άδεια ταξί. Η Αρχή Αδειών
απορρίπτει την αίτηση και με επιστολή της ημερ. 5.3.2009 πληροφορεί σχετικά
την «Α» και της αναφέρει ότι η απόφαση της μπορεί να προσβληθεί είτε με
ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών είτε με Προσφυγή στο
Ανώτατο Δικαστήριο. Η «Α» στις 15.3.2009 προσβάλλει την απόφαση της Αρχής
Αδειών με ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών. Η
Αναθεωρητική Αρχή Αδειών με απόφαση της ημερ. 20.4.2009 αποφασίζει να
απορρίψει την ιεραρχικήπροσφυγή. Στις 6.5.2009 η «Α» υποβάλλει Προσφυγή
στο Ανώτατο Δικαστήριο με την οποία προσβάλλει την απόφαση της Αρχής
Αδειών. Την ίδια ημέρα ο «Β», σύζυγος της «Α», υποβάλλει Προσφυγή στο
Ανώτατο Δικαστήριο, με την οποία προσβάλλει την απόφαση της
Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών. Σχολιάστε την εγκυρότητα των Προσφυγών της
«Α» και του «Β». (Να αιτιολογηθεί η απάντηση).
(13 μονάδες)
Β. Συμβουλεύσετε αν μπορούν να προσβληθούν με Προσφυγή οι πιο κάτω
πράξεις:
(α) Η Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης.
(β) Ο διορισμός ερευνώντα λειτουργού για να διεξαγάγει πειθαρχική έρευνα
καταγγελίας εναντίον δημόσιου υπάλληλου.
(γ) Η απόφαση του Εφόρου Εταιρειών να απορρίψει αίτηση για εγγραφή
εμπορικού σήματος.
,
(12 μονάδες, 4 για κάθε μια από τις 3 περιπτώσεις)
ΕΡΩΤΗΣΗ3:
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. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της διοίκησης μετά από μια ακυρωτική απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστηρίου;
(12 μονάδες)

ΕΡΩΤΗΣΗ 4:
Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου αποτελείται απο
εννέα μέλη και, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς, οι αποφάσεις
λαμβάνονται «με απλή πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και ψηφίζουν». Το
εννιαμελες Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής συνήλθε στις 10.1.2009 για να
εκδικάσει πειθαρχική υπόθεση εναντίον το «Α», υπαλλήλου της Αρχής. Η
διαδικασία συνεχίστηκε σης 11.1.2009 και 12.1.2009 με την ακρόαση μαρτύρων.
Στη συνέδρια της 11 1 2009 απουσίαζε ένα μέλος, λόγω ασθένειας. Στη συνέχεια,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής συνήλθε σε συνεδρία στις 16.1.2009, κατά
την οποία ήταν παοόντα όλα τα αέλυ και. αοού μελέτησε τα πρακτικά των
προηγούμενων συνεδρίων, αποφάσισε με ψήφους τεσσάρων μελών, όπως
απολυθεί ο «Α». Τρία μέλη ψήφισαν υπέρ της απαλλαγής του «Α» και δυο μέλη
τήρησαν αποχή. Σε όλες τις συνεδρίες ήταν παρόντες η γραμματέας του
Συμβουλίου η οποία τηρούσε τα πρακτικά και εκπρόσωπος της Συντεχνίας των
υπαλλήλων της Αρχής. Ο δικηγόρος του «Α» προσέβαλε την απόφαση ενώπιον
του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ισχυρίστηκε οτι αυτή λήφθηκε παράνομα διότι
(α) υπήρξε κακή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής επειδή (ι)
απουσίαζε μέλος κατά τη συνέδρια της 11.1.2009 (ιι) ήταν παρόντες στις
συνεδρίες η γραμματέας και ο εκπρόσωπος της Συντεχνίας και (β) η απόφαση
δεν λήφθηκε με την απαιτούμενη πλειοψηφία. Σχολιάστε τους ισχυρισμούς του
δικηγόρου του «Α».) (Να αιτιολογηθεί η απάντηση).
(13 μονάδες)
Β. Πότε επιτρέπεται η ανάκληση μιας διοικητικής πράξης (νόμιμης και
παράνομης);
(12 μονάδες)
ΕΡΩΤΗΣΗ 5:
Α. Αναφέρετε τους λόγους που εμποδίζουν τη δημιουργία έννομου συμφέροντος
ή το εξαλείφουν.
(13 μονάδες )
Β. Ποιες πράξεις δεν μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του Ανωτάτου
Δικαστηρίου γιατί ανάγονται στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου;
(12 μονάδες)

ΕΡΩΤΗΣΗ 6:
Α. Αναφέρετε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια διοικητική πράξη, η οποία
ήταν εκτελεστή κατά χρόνο που εκδίδεται, χάνει αργότερα την εκτελεστότητά
της.
(13 μονάδες )
Β. Συμβουλεύσετε αν μπορούν να προσβληθούν με Προσφυγή οι πιο κάτω
πράξεις:
(α) Η απόφαση για μετακίνηση ενός Διοικητικού Λειτουργού από
Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.

το

(β) Η άρνηση του
κατάδικο.

σε

Προέδρου της Δημοκρατίας να απονείμει χάρη

(γ)
Ο καθορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο της ηλικίας για εγγραφή
μαθητών σε Δημοτικό Σχολείο.
(12 μονάδες, 4 για κάθε μια από τις 3 περιπτώσεις)

