
               Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
[Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις] 

[Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις] 
[Η παράθεση Νομολογίας δεν είναι απαραίτητη] 

 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Α. Η αρχή αδειών στις 10.1.2007 απορρίπτει την αίτηση του "Α" για άδεια ταξί. Ο 

"Α" υποβάλλει στις 20.1.2007 ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή 
Αδειών εναντίον της απόφασης της Αρχής Αδειών. Στις 10.2.2007 υποβάλλει 
εναντίον της απόφασης της Αρχής Αδειών και Προσφυγή στο Ανώτατο 
Δικαστήριο. Στις 10.3.2007 η Αναθεωρητική Αρχή Αδειών απορρίπτει την 
ιεραρχική προσφυγή του "Α". Στις 20.6.2007 ο "Α" υποβάλλει Προσφυγή στο 
Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής 
Αδειών. Σχολιάστε τις δύο Προσφυγές.                                               

 [13 Μονάδες] 
Β.   Περιγράψετε την αρχή της φυσικής δικαιοσύνης    

[12 Μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
Α. Οι άδειες παραμονής των καλλιτέχνιδων "Α" και "Β", από την Ουκρανία, 

έληξαν και ζητήθηκε η ανανέωση τους. Ο Λειτουργός Μετανάστευσης 
αποφάσισε στις 1.3.2007 να μην εγκρίνει την ανανέωση των αδειών των εν 
λόγω καλλιτέχνιδων. Ο δικηγόρος του "Γ", ιδιοκτήτη του κέντρου στο οποίο 
εργάζονται οι "Α" και "Β" απέστειλε στις 12.4.2007 επιστολή στον Λειτουργό 
Μετανάστευσης με την οποία του ζητούσε να αναθεωρήσει τις αποφάσεις του, 
ισχυριζόμενος ότι αυτές παραβιάζουν το δικαίωμα της οικογενειακής ζωής 
των δύο καλλιτέχνιδων διότι και οι δύο είναι νυμφευμένες με Κύπριους 
πολίτες. Ο Λειτουργός Μετανάστευσης απάντησε στο δικηγόρο του "Γ" με 
επιστολή του ημερομηνίας 25.5.2007 με την οποία τον πληροφορούσε ότι 
αφού εξέτασε τους ισχυρισμούς του αποφάσισε να εμμένει στις αποφάσεις 
του. Ο "Γ", με Προσφυγή του που κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 
2.6.2007, μέσω του δικηγόρου του, προσβάλλει τις αποφάσεις του Λειτουργού 
Μετανάστευσης που περιέχονται στην επιστολή του της 25.5.2007 να μην 
ανανεωθούν οι άδειες των "Α" και "Β". Ο δικηγόρος της Δημοκρατίας στην 
ένσταση του υπέβαλε τις προδικαστικές ενστάσεις ότι ο "Γ" δεν έχει έννομο 
συμφέρον να προσβάλει τις αποφάσεις του Λειτουργού Μετανάστευσης και 
ότι με την Προσφυγή προσβάλλονται δύο πράξεις οι οποίες (α) δεν είναι 
συναφείς και (β) δεν είναι εκτελεστές. 

 
Σχολιάστε τις προδικαστικές ενστάσεις του Δικηγόρου της Δημοκρατίας                                                                                    

 
[13 Μονάδες] 



Β.  Περιγράψετε την αρχή της δεσμευτικότητας των δικαστικών αποφάσεων ή το 
"δόγμα του δικαστικού προηγούμενου"     

[12 Μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Α. Καταγγέλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ότι ο "Α", καθηγητής 

των θρησκευτικών, εξύβρισε το συνάδελφο του "Β", καθηγητή της φυσικής , 
αποκαλώντας τον "άθεο". Ο Υπουργός, ως αρμόδια αρχή με βάση τον περί 
Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμο, διόρισε στις 20.3.2007 τον "Γ" ως ερευνώντα λει-
τουργό για να ερευνήσει την πιθανότητα διάπραξης πειθαρχικού αδικήματος 
από μέρους του "Α". Ο "Γ" στις 22.4.2007 συμπλήρωσε την έρευνα του και 
συνέταξε σχετικό πόρισμα το οποίο υπέβαλε στον Υπουργό. Στο πόρισμα του 
ο "Γ" διαπιστώνει απρεπή συμπεριφορά από μέρους του "Α" η οποία, κατά 
την κρίση του, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και εισηγείται την πειθαρχική 
δίωξη του "Α". Ο Υπουργός υποβάλλει στις 25.4.2007 το πόρισμα στο Γενικό 
Εισαγγελέα για γνωμοδότηση, όπως προβλέπει ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμος. Η Ομοσπονδία Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου 
(ΟΕΛΜΕΚ), θεωρώντας ότι τόσο ο υπουργός όσο και ο ερευνών λειτουργός 
υπερέβησαν τις εξουσίες που τους παρέχει ο σχετικός νόμος και για να 
προστατεύσει τα συμφέροντα του μέλους της, προσβάλλει στις 24.6.2007, με 
Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, (α) την απόφαση του Υπουργού να 
διορίσει το "Γ" ερευνώντα Λειτουργό και (β) το πόρισμα του ερευνώντα 
λειτουργού. Σας ανατίθεται η υπεράσπιση των προσβαλλόμενων αποφάσεων. 
Ποιες ενστάσεις θα υποβάλετε αναφορικά με την εγκυρότητα της Προσφυγής;     

                                                                  
                                                                                                                         [ 13 Μονάδες] 
Β. Πως διακρίνονται οι ατομικές διοικητικές πράξεις από τις κανονιστικές 

πράξεις;                                                                   
[12 Μονάδες] 

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 έννοια του δεδικασμένου που πηγάζει από τις ακυρωτικές 
και απορριπτικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου.                                                                                      

[12 Μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
Α. Ποιες πράξεις θεωρούνται συναφείς ώστε να επιτρέπεται η συμπροσβολή τους 

στο ίδιο δικόγραφο της Προσφυγής; Όταν συμπροσβάλλονται στο ίδιο 
δικόγραφο της Προσφυγής δύο μη συναφείς πράξεις ποια είναι η τύχη τους;                             

[13  Μονάδες] 



Β. Συμβουλεύσετε αν μπορούν να προσβληθούν με προσφυγή οι πιο κάτω 
πράξεις:- 
 
(α) Μια Γνωστοποίηση με την οποία καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας 
καταστημάτων σε συγκεκριμένη περιοχή. 

[4 Μονάδες] 
(β) Επιστολή του Γενικού Λογιστή σε δημόσιο υπάλληλο στην οποία 
αναφέρονται τα χρόνια υπηρεσίας του που θα θεωρηθούν ως συντάξιμα όταν 
αυτός θα συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του και θα συνταξιοδο-
τηθεί.                                                                                   

[4 Μονάδες] 
(γ) Η απόφαση του Εφόρου Εταιρειών αναφορικά με την εγγραφή ενός 
εμπορικού σήματος.                             

[4 Μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Α.  Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η ανάκληση διοικητικών πράξεων (νόμιμων 
και παράνομων);                              

  [13 Μονάδες] 
Β. Συμβουλεύσετε αν μπορούν να προσβληθούν με Προσφυγή οι πιο κάτω 
πράξεις; 
(α) Η απόφαση για μετακίνηση ενός Διοικ. Λειτουργού από το Υπουργείο 
Εσωτερικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.                                          

[4 Μονάδες) 
(β) Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να μη διορίσει το Γενικό Διευθυντή 
του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.                                                                             

[4 Μονάδες] 
(γ) Ο καθορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο της ηλικίας για εγγραφή 
μαθητών σε Δημοτικό Σχολείο. 

[4 Μονάδες] 


