ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)
(Η παράθεση νομολογίας δεν είναι απαραίτητη)
(Οι απαντήσεις θα πρέπει να αιτιολογούνται)

Α- Η «Α» υποβάλλει, αίτηση στην Αρχή Αδειών για άδεια ταξί. Η Αρχή Αδειών
απορρίπτει την αίτηση καν 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 ιεραρχική προσφυγή. Στις 6.6.2009 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 της Προσφυγής της
«Α» και της Προσφυγής του «Β».
(13 μονάδες)
Β. Πότε επέρχεται απώλεια του αντικειμένου της Προσφυγής και κατάργηση της
διοικητικής δίκης;
(12 μονάδες)
ΕΡΩΤΗΣΗ 2:
Α. Δημοσιεύεται θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας, η οποία είναι θέση Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής και ορίζεται ως τελευταία ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων η 23.4.2007. Μεταξύ των υποψηφίων είναι ο «Α», ο «Β» και ο «Γ». Το
σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση απαιτεί, μεταξύ άλλων, τίτλο ή δίπλωμα στα
νομικά και τουλάχιστον ενός χρόνου άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Ο
«Α» έχει ασκήσει το δικηγορικό επάγγελμα για δυο χρόνια και διαθέτει,
πρόσθετα με το απαιτούμενα προσόντα, διδακτορικό τίτλο τον οποίον απέκτησε
στις 28.4.2007. Ο «Β» άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα για τρία χρόνια και
διαθέτει, επίσης, πρόσθετο προσόν, τίτλο Master τον οποίο απέκτησε στις
2.3.2005. Ο «Γ» άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα για δέκα χρόνια και δεν

διαθέτει οποιοδήποτε πρόσθετο προσόν. Στις 4.4.2009 δημοσιεύεται στην επίσημη
εφημερίδα της Δημοκρατίας νέο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Δικηγόρου
της Δημοκρατίας που απαιτεί για κατάληψη της τίτλο Master. Η Επιτροπή
Δημόσιας Υπηρεσίας συνέρχεται στις 10.5.2009 και αποφασίζει: (α) να μη
θεωρήσει τον «Γ» προσοντούχο υποψήφιο με βάση το νέο σχέδιο υπηρεσίας και
(β) να διορίσει τον «Β» για το λόγο ότι υπερτερεί έναντι των άλλων υποψηφίων
στα ακαδημαϊκά προσόντα, μη λαμβάνοντας υπόψη τον διδακτορικό τίτλο του
«Α» με το αιτιολογικό ότι τον απέκτησε μετά τις 23.4.2007. Σχολιάστε τη
νομιμότητα της πιο πάνω απόφασης.
(13 μονάδες)
Β. Πότε αρχίζει και πότε λήγει η προθεσμία των 75 ημερών που τάσσει η
παράγραφος 3 του Άρθρου 146 του Συντάγματος όταν πρόκειται για πράξεις
που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ή κοινοποιούνται
στον ενδιαφερόμενο; Ποιες ημέρες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον
υπολογισμό της προθεσμίας;
(12 μονάδες)
ΕΡΩΤΗΣΗ 3:
Α. Οι άδειες παραμονής των καλλιτεχνίδων «Α» και «Β» έληξαν και ζητήθηκε η
ανανέωση τους. Ο Λειτουργός Μετανάστευσης αποφάσισε στις 1.3.2009 να μην
εγκρίνει την ανανέωση των αδειών/των εν λόγω καλλιτεχνίδων και τις
πληροφόρησε ότι προτίθεται να τις απελάσει αν δεν εγκαταλείψουν την Κύπρο.
Ο «Γ», ιδιοκτήτης του κέντρου στο οποίο εργάζονται οι «Α» και «Β», απέστειλε
στις 12.4.2009 επιστολή στον Λειτουργό Μετανάστευσης με την οποία του
ζητούσε να αναθεωρήσει την απόφαση του για ανθρωπιστικούς λόγους. Ο
Λειτουργός Μετανάστευσης απάντησε στον «Γ», με επιστολή του ημερομηνίας
25.5.2009 με την οποία τον πληροφορούσε ότι εμμένει στην απόφαση του. Ο «Γ»,
με Προσφυγή του που κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 2.6.2009,
προσβάλλει τόσο τις αποφάσεις της 1.3.2009 όσο και τις αποφάσεις της 25.5.2009
να μην ανανεωθούν οι άδειες των «Α» και «Β». Ταυτοχρόνως, υποβάλλει αίτηση
για αναστολή της εκτέλεσης των αποφάσεων του Λειτουργού Μετανάστευσης.
Σχολιάστε την εγκυρότητα της Προσφυγής του «Γ» και της αίτησης του για
αναστολή της εκτέλεσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων
(13 μονάδες)
Β. Συμβουλεύσετε αν μπορούν να προσβληθούν με Προσφυγή οι πιο κάτω
πράξεις: (Να αιτιολογηθεί η απάντηση).
(α)Η Απόφαση για μετακίνηση ενός Διοικητικού Λειτουργού από το
Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.
(β) Η απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα ένας υπάλληλος μέχρι το τέλος
της πειθαρχικής έρευνας που διατάχθηκε σε βάρος του..

(γ) Ο διορισμός ερευνώντα λειτουργού για να διεξαγάγει πειθαρχική
έρευνα σε βάρος υπαλλήλου.
(12 μονάδες, 4 για κάθε μια από τις 3 περιπτώσεις)
ΕΡΩΤΗΣΗ 4:
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. Περιγράψετε την αρχή της φυσικής δικαιοσύνης.
(12 μονάδες)
ΕΡΩΤΗΣΗ 5:
Α. Ποιοι λόγοι εμποδίζουν τη δημιουργία έννομου συμφέροντος και ποιοι το
εξαλείφουν;
(13 μονάδες)
Β. Συμβουλεύσετε αν μπορούν να προσβληθούν με Προσφυγή οι πιο κάτω
πράξεις: (Να αιτιολογηθεί η απάντηση).
(α) Η Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης.
(β) Η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να μη απονείμει χάρη σε
ένα κατάδικο.
(γ) Η προσφορά αποζημίωσης από την απαλλοτριούσα αρχή προς τον
επηρεαζόμενο ιδιοκτήτη, μετά τη δημοσίευση Διατάγματος
Απαλλοτρίωσης.
(12 μονάδες, 4 για κάθε μια από τις 3 περιπτώσεις)
ΕΡΩΤΗΣΗ 6:
Α. Αναφέρετε τις περιπτώσεις αναστολής και διακοπής της προθεσμίας των 75
ημερών που προβλέπεται στην παρ.3 του Άρθρου 146 του Συντάγματος.
(13 μονάδες)
Β. Περιγράψετε την έννοια του δεδικασμένου που πηγάζει από τις ακυρωτικές
και απορριπτικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου.
(12 μονάδες)

