
 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 

 
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. 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 Αρχής 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 κατά των αποφάσεων της Αρχής Αδειών και της 
Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών. (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 
 

(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 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

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

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

(12 μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

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 4: 

Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο στηριζόμενο στο «κατάλοιπο της εκτελεστικής 
εξουσίας» που του παρέχει το Άρθρο 54 του Συντάγματος και χωρίς να υπάρχει 
οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη που να διέπει το θέμα, εκδίδει Εγκύκλιο με την 
οποία επιβάλλεται σε όλους τους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης να εισφέρουν 
είκοσι ευρώ τον μήνα για ίδρυση Κρατικής Πινακοθήκης. Ο «Α», Διευθυντής 
σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, καλεί τους μαθητές του να μην υπακούσουν στην 
πιο πάνω Εγκύκλιο. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), αφού 
τηρήθηκαν όλες οι νενομισμένες διαδικασίες, επιβάλλει στον «Α» την πειθαρχική 
ποινή του υποβιβασμού. Επίσης, ο «Β» μαθητής Μέσης Εκπαίδευσης, δεν 
συμμορφώνεται με την πιο πάνω Εγκύκλιο και ο Καθηγητικός Σύλλογος τον 
αποβάλλει για πέντε μέρες. Ο «Α» με Προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο 
προσβάλλει την Εγκύκλιο. Επίσης, ο πατέρας του «Β», ως κηδεμόνας του, με 
Προσφυγή του προσβάλλει την απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου. Σχολιάστε 
(α) την εγκυρότητα των δυο Προσφυγών και (β) τη νομιμότητα της απόφασης 



του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία περιέχεται στην Εγκύκλιο, ανεξάρτητα από 
την άποψη σας για το (α). (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 
 

(13 μονάδες)  
 

Β. Πότε επιτρέπεται η ανάκληση μιας διοικητικής πράξης (νόμιμης και 
παράνομης); 
 

(12 μονάδες) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

Α. Ποιες διοικητικές πράξεις δεν θεωρούνται εκτελεστές; 
 

(13 μονάδες)  
 

Β. Περιγράψετε την έννοια του δεδικασμένου που πηγάζει από τις ακυρωτικές 
και απορριπτικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 
 

(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: (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 
 
(α) Μια Γνωστοποίηση με την οποία ορίζονται Πολεοδομικές Ζώνες. 
 
(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 
συνταξιοδοτηθεί. 
 
(γ) Η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να αναστείλει την 
ποινική δίωξη ενός κατηγορουμένου. 
 

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


