
 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 
 
                                                                                                               ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 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: 
 
Α. Δημοσιεύεται θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας, η οποία είναι θέση Πρώτοι) 
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 δ 
to 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 απέκτησε στις 1213.2001 και 
διδακτορικό τίτλο τον οποίον απέκτησε σας 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 τον «Γ» προσοντούχο 
υποψήφιο με βάση το νέο σχέδιο υπηρεσίας και (β) να διορίσει τον «Β» για το 
λόγο ότι υπερτερεί του «Β» σε πείρα και έχει τα ίδια με αυτόν προσόντα, μη 
λαμβάνοντας υπόψη τον διδακτορικό τίτλο του «Α» με το αιτιολογικό ότι τον 
απέκτησε μετά τις 23.4.2008. Σχολιάστε τη νομιμότητα της πιο πάνω απόφασης. 
(Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 
 

(13 μονάδες) 
 
Β. Ποιες αρχές διέπουν την έκδοση από το Ανώτατο Δικαστήριο προσωρινού 
διατάγματος αναστολής της εκτέλεσης μιας διοικητικής πράξης; 
 

(12 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
Α. Ο «Α» υποβάλλει, αίτηση στην Αρχή Αδειών για άδεια ταξί. Η Αρχή Αδειών 
απορρίπτει την αίτηση και με επιστολή της ημερ. 5.1.2009 πληροφορεί σχετικά 
τον «Α» και του αναφέρει ότι η απόφαση της μπορεί να προσβληθεί είτε με 
ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών είτε με Προσφυγή στο 
Ανώτατο Δικαστήριο. Ο «Α» με ιεραρχική προσφυγή ημερ. 15.1.2009 προσβάλλει 
την απόφαση της Αργής Αδειών. Επίσης, στις 20.1.2009 με Προσφυγή του στο 
Ανώτατο Δικαστήριο προσβάλλει την απόφαση της Αρχής Αδειών. Η 
Αναθεωρητική Αρχή Αδειών με απόφαση της ημερ. 10.4.2009 απορρίπτει την 
ιεραρχική προσφυγή. Ο «Α» με επιστολή του ημερ. 15.6.2009 απευθύνεται στην 
Αναθεωρητική Αρχή Αδειών και, επικαλούμενος το Άρθρο 29 του Συντάγματος, 
ζητεί την επανεξέταση και αναθεώρηση της απόφασης της, προβάλλοντας τον 
ισχυρισμό ότι αυτή είναι άδικη. Η Αναθεωρητική Αρχή Αδειών με επιστολή της 
ημερ. 29.6.2009 του απαντά ότι εμμένει στην απόφαση της. Ο «Α» προσβάλλει με 
Προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο, που καταθέτει στις 10.7.2009, τις 
αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών ημερ. 10.4.2009 και 29.6.2009. 
Σχολιάστε τις δυο Προσφυγές του «Α» ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
ημερ. 20.1.2009 και 10.7.2009 και κατά των αποφάσεων της Αρχής Αδειών και της 
Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών. (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 
 

(13 μονάδες) 
Β. Περιγράψετε την αρχή της δεσμευτικότητας των δικαστικών αποφάσεων ή το 
«δόγμα του δικαστικού προηγούμενου». 
 

(12 μονάδες)  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3:  
 
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 4: 
 
Α. Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) επιλαμβάνεται της πλήρωσης μιας 
θέσης   Ανώτερου   Νοσηλευτικού   Λειτουργού   που   είναι   θέση   Προαγωγής. 
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Υποψήφιοι για τη θέση είναι ο «Α», η «Β» και η «Γ» που κατέχουν τη θέση του 
Νοσηλευτικού Λειτουργού. Το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης απαιτεί, μεταξύ 
άλλων, όπως οι υποψήφιοι πρέπει να είναι γυναίκες που να έχουν πενταετή 
υπηρεσία στη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού. Ο «Α» και η «Β» έχουν υπηρεσία 
στην πιο πάνω θέση οκτώ ετών και η «Γ» έξι ετών. Σε συνεδρία της ΕΔΥ στις 
5.2.2009, στην οποία παρίστανται όλα τα μέλη, αποφασίζεται ότι μόνο η «Β» και 
η «Γ» κατέχουν τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης 
προσόντα και, στη συνέχεια, αποφασίζεται να κληθούν οι δυο αυτές υποψήφιοι 
για προφορική εξέταση σης 28.4.2009. Σε συνεδρία της στις 28.4.2009, στην οποία 
απουσιάζει ένα μέλος, η ΕΔΥ προβαίνει σε προφορική εξέταση της "Β». Στις 
30.4.2009 η ΕΔΥ σε συνεδρία της, στην οποία παρίστανται όλα τα μέλη της, 
προβαίνει σε προφορική εξέταση της «Γ» και αποφασίζει να προαγάγει την «Β». 
Η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), θεωρώντας ότι το 
σχέδιο υπηρεσίας παραβιάζει κατάφορα τα δικαιώματα των μελών της, 
προσβάλλει με Προσφυγή που υποβάλλει στις 20.6.2009 το σχέδιο υπηρεσίας. 
Την ίδια ημέρα προσβάλλει με Προσφυγή του και ο «Α» το σχέδιο υπηρεσίας. Η 
«Γ» με Προσφυγή της που υποβάλλει στις 22.5.2009 προσβάλλει την προαγωγή 
της «Β». 
 
(α) Σχολιάστε τις Προσφυγές της ΠΑΣΥΔΥ και του «Α» και (β) συμβουλεύσετε 
την «Γ» ποιους λόγους ακύρωσης να προβάλει. (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 

 
(13 μονάδες) 

Β. Ποιες πράξεις της διοίκησης πρέπει να αιτιολογούνται; 
 

(12 μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

Α. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναδρομική ισχύς σε μια διοικητική 
πράξη; 
 

(13 μονάδες)  
 
Β.. Συμβουλεύσετε αν μπορούν να προσβληθούν" με Προσφυγή οι πιο κάτω 
πράξεις: (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 
 
(α) Μια απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. 
 
(β) Η άρνηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να αναστείλει μια 
ποινική δίωξη. 
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(γ) Η απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
για παροχή διόδου σε ένα ακίνητο σύμφωνα με το άρθρο 11Α του περί Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου. 
 

(12 μονάδες, 4 για κάθε μια από τις 3 περιπτώσεις) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

Α. Με βάση ποιο νομοθετικό και πραγματικό καθεστώς κρίνεται η νομιμότητα 
μιας διοικητικής πράξη; (Αναφέρετε το γενικό κανόνα και τις εξαιρέσεις). 

 
(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 διορίσει Δικαστή του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου. 
 
(γ) Η απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας να τεθεί ένας πειθαρχικά 
διωκόμενος υπάλληλος σε διαθεσιμότητα. 

 
(12 μονάδες, 4 για κάθε μια από τις 3 περιπτώσεις) 


