
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
(Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου]  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 
 

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

(Η παράθεση νομολογίας δεν είναι απαραίτητη) 
(Να αιτιολογούνται οι απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
 
Α.  Νόμος παρέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία για έκδοση Κανονισμών 

με τους οποίους να ρυθμίζεται η τοποθέτηση ομπρελών στις παραλίες. Το 
Υπουργικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στον περί Εκχωρήσεως της Ενασκήσεως 
των Εξουσιών των Απορρεουσών εκ τίνος Νόμου Νόμο του ]962 (Νόμο 
23/62), εκχωρεί την πιο πάνω εξουσία στον Υπουργό Συγκοινωνιών και 
Έργων ο οποίος και εκδίδει τους σχετικούς Κανονισμούς. Με βάση τους 
Κανονισμούς, οι Δήμοι είναι αρμόδιοι να χορηγούν ή να μην χορηγούν 
άδειες για τοποθέτηση ομπρελών στις παραλίες. Ο Δήμος Παραλιμνίου, ως 
αρμόδια αρχή με βάση τους πιο πάνω Κανονισμούς, αποφασίζει να μην 
χορηγήσει μια τέτοια άδεια στον «Α» και ο τελευταίος προσβάλλει την 
απόφαση του Δήμου Παραλιμνίου με Προσφυγή του στο Ανώτατο 
Δικαστήριο. Συμβουλεύσετε τον «Α» ποιους λόγους ακύρωσης να προβάλει,  

(13 μονάδες) 
Β. Ποιες αρχές διέπουν την έκδοση από το Ανώτατο Δικαστήριο προσωρινού 

διατάγματος αναστολής της εκτέλεσης μιας διοικητικής πράξης;                                                       
(12 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
Α.   Ποιες διοικητικές πράξεις δεν θεωρούνται εκτελεστές; 

(13 μονάδες) 
Β.  Πότε αρχίζει η ισχύς μιας διοικητικής πράξης; Πότε η έναρξη της τυπικής 

ισχύος μιας διοικητικής πράξης δεν συμπίπτει με την έναρξη της ουσιαστικής 
της ισχύος;                                 

[12 μονάδες) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Α. Δημοσιεύεται, θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας, η οποία είναι θέση Πρώτου 

Διορισμού και Προαγωγής και ορίζεται ως τελευταία ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων η 23.4.2008. 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, τίτλο Master τον οποίο 



απόκτησε στις 12.3.2001 και διδακτορικό τίτλο τον οποίο απέκτησε στις 
28.4.2008. Ο «Β» άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα για τέσσερα χρόνια και 
διαθέτει, επίσης, πρόσθετο προσόν, τίτλο Master τον οποίο απέκτησε στις 
2.3.2003. 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 το «Γ» προσοντούχο υποψήφιο με Βάση το νέο σχέδιο 
υπηρεσίας και (β) να διορίσει το «Β» για το λόγο ότι υπερτερεί του «Α» σε 
πείρα και έχει τα ίδια με αυτόν προσόντα, μη λαμβάνοντας υπόψη το 
διδακτορικό τίτλο του «Α» με. το αιτιολογικό ότι τον απέκτησε μετά τις 
23.4.2008. Σχολιάστε τη νομιμότητα της πιο πάνω απόφασης.         

(13 μονάδες) 
Β. Συμβουλεύσετε αν μπορούν να προσβληθούν με Προσφυγή οι πιο κάτω 

πράξεις: 
 

(α)  Η απόφαση για μετακίνηση ενός Διοικητικού Λειτουργού από το 
Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξεως.                                 

[4 μονάδες]  
(β)   Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να 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] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
 
Α, Ενώ εκκρεμεί η έκδοση απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου σε Προσφυγή 

εναντίον απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) να προάξει 
τον «Α» στη θέση του Ανώτερου Διοικητικού Λειτουργού, αλλάζει το σχέδιο 
υπηρεσίας το οποίο προβλέπει τα απαιτούμενα προσόντα για κατάληψη της 
πιο πάνω θέσης και, επίσης, επέρχεται αλλαγή στη σύνθεση της ΕΔΥ και δυο 
από τα μέλη της αντικαθίστανται. Στη συνέχεια, το Δικαστήριο ακυρώνει την 
προσβληθείσα απόφαση της ΕΔΥ. Συμβουλεύσετε την ΕΔΥ ποια μέλη της θα 
πρέπει να συμμετάσχουν στη συνεδρία για την επανεξέταση της ακυρωθείσας 
απόφασης και τη λήψη νέας και ποιο σχέδιο υπηρεσίας θα εφαρμοστεί κατά 
την επανεξέταση.                                                           

 [13 μονάδες] 
Β. ΣΕ ποιες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναδρομική ισχύς σε μια διοικητική 

πράξη;                                                       
[12 μονάδες] 



ΕΡΏΤΗΣΗ 5: 
 
Α.  Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ) αποστέλλει στις 14.11.2008 επιστολή 

στον τηλεοπτικό σταθμό «Δέλτα» στην οποία αναφέρει ότι δυνάμει του 
άρθρου 24 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 8α 
πρέπει να καταβάλλει προς την ΑΡΚ το ετήσιο τέλος που καθορίζεται στο 
σχετικό Νόμο. Στη συνέχεια, αφού σημειώνει ότι ο σταθμός έχει παραλείψει 
να καταβάλει το τέλος αυτό, καλεί το σταθμό να καταβάλει το τέλος εντός 
δεκαπέντε ημερών, διαφορετικά θα λάβει μέτρα εναντίον του, Ο σταθμός στις 
12.1.2009 υποβάλλει Προσφυγή εναντίον της πράξης της ΑΡΚ. Ταυτόχρονα ο 
σταθμός απαντά στην επιστολή της ΑΡΚ με επιστολή του στην οποία, αφού 
παραθέτει εκτενή νομική επιχειρηματολογία του δικηγόρου του, υποστηρίζει 
ότι βάσει του Συντάγματος και του σχετικού Νόμου δεν υποχρεούται στην 
καταβολή οποιουδήποτε τέλους προς την ΑΡΚ. Η ΑΡΚ, αφού συμβουλεύτηκε 
για το θέμα το νομικό της σύμβουλο, απαντά στο σταθμό με επιστολή της 
ημερομηνίας 2.2.2009 ότι δεν συμφωνεί μαζί του και ότι εμμένει στην 
απόφαση της. Ο σταθμός προσβάλλει και τη νέα πράξη της ΑΡΚ με 
Προσφυγή στις 18.3.2009. Η ΑΡΚ σας αναθέτει την υπεράσπιση της στις δυο 
Προσφυγές. Θα υποβάλετε οποιεσδήποτε προδικαστικές ενστάσεις στις 
Ενστάσεις που Θα καταχωρήσετε; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, 
ποιες;                                        

  [13 βαθμοί] 
Β. Πότε ο θάνατος του Αιτητή επιφέρει απώλεια του αντικειμένου της 

Προσφυγής και κατάργηση της δίκης;                       
[12 βαθμοί] 

ΕΡΩΤΗΣΗ  6: 
 
Α. Περιγράψετε την έννοια του δεδικασμένου που πηγάζει από τις ακυρωτικές 

και απορριπτικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου.                                                                          
[13 μονάδες] 

Β. Συμβουλεύσετε αν μπορούν να προσβληθούν με Προσφυγή οι πιο κάτω 
πράξεις; 
 
(α)  Η Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης.                          

[4 μονάδες) 
(β)  Η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να διορίσει Δικαστή του 
Ανώτατου Δικαστηρίου.                         

[4 μονάδες] 
(γ)   Η απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας να τεθεί ένας πειθαρχικά 
διωκόμενος υπάλληλος σε διαθεσιμότητα. 

[4 μονάδες}  
 


