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ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
H ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

 
(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

ι^χι παβο.οεοΤ| νομολογίας ο εν είνπι απαραίτητη^ 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1:  
 
Α. Οι  άδειες παραμονής των καλλιτέχνιδων «Α» και «Β», οι οποίες σύμφωνα με 
τα στοιχειά της  αρμόδιας υπηρεσίας ''είναίΌύκρ'ανικής' εθνικότητας,   '   έληξαν 
'κέα " ζητήθηκε η  ανανέωση  τους.   Ό Λειτουργός ••Μετανάστευσης αποφάσισε 
να-μην ■ εγκρίνει την ανανέωση των αδειών των εν λόγω'καλλιτέχνιδων και τις 
ειδοποίησε .-σχετικά με επιστολές του ημερομηνίας -1,3.2007-; :0 δικηγόρος του 
«Γ», ιδιοκτήτη του κέντρου στο οποίο εργάζονται οι   «Α)>" και «Β», απέστειλε. 
επιστολή προς το' Λειτουργό Μετανάστευσης ισχυριζόμενος "ότι η μη ανανέωση 
των αδειών των «Α»' και    «Β»    βασίστηκε    σε   λανθασμένα " πραγματικά   
γεγονότα,   καθότι   οι   δυο καλλιτέχνιδες δεν είναι Ουκρανές αλλά Ρουμάνες. Ο 
Λειτουργός Μετανάστευσης απάντησε στο δικηγόρο του «Γ»  με επιστολή του 
ημερομηνίας 20.4.2007, με την οποία τον πληροφορούσε ότι εμμένει στην 
απόφαση του.   Ο «Γ» με Προσφυγή,  που καταθέτει    μέσω  του δικηγόρου  του'  
στο Ανώτατο  Δικαστήριο στις.25:4.2007,' προσβάλ?ν.ει        τις δυο    αποφάσεις 
του Λειτουργού Μετανάστευσης ημερομηνίας 1.3.2007 να μην ανανεώσει τις 
άδειες παραμονής των «Α» και «Β».            
Σας  ανατίθεται ή  υπεράσπιση των  αποφάσεων  του Λειτουργού 
Μετανάστευσης.  
Ποιες ενστάσεις θα υποβάλετε αναφορικά με την εγκυρότητα της   Προσφυγής, 
του. «Γ»; (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 
 

(13 μονάδες) 
 
Β.  Συμβουλεύσετε αν μπορούν να προσβληθούν με Προσφυγή οι πιο κάτο: 
πράξεις: (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 
 

(α) Η απόφαση για μετακίνηση ενός διοικητικού λειτουργού από το 
Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Υγείας. 

 



(β) Η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίο.ς να διορίσει Δικαστή του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 
(γ) Η απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας να τεθεί ο πειθαρχικά 
διωκόμενος υπάλληλος σε διαθεσιμότητα. 

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

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

Α.   Το Σχέδιο Υπηρεσίας για την υπό πλήρωση θέση του Διευθυντή του 
Τμήματος Κτηματολογίου    και   Χωρομετρίας,   που   είναι   θέση   Πρώτου   
Διορισμού    και Προαγωγής,    απαιτεί μεταπτυχιακό τίτλο master. Τελευταία 
ημέρα υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η 3.4.2007.   Μεταξύ των υποψηφίων 
ήταν ο «Α»,   ο «Β» και ο «Γ», που είναι Πρώτοι Κτηματολογικοί Λειτουργοί, ο 
«Α» από 2.5.2004,   ο «Β» από 4.7.2003 και ο '«Γ»    από 3.6.2001. Η Επιτροπή 
Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) στη συνεδρία της ημερομηνίας 20.4.2007, στην οποία, 
παρευρίσκονται τα τέσσερα από τα πέντε     μέλη  της,     εξετάζει τις  αιτήσεις και 
διαπιστώνει ότι  ο  «Α»  απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο master στις 21.6.2004 ο «Β» 
στις 15.4.2006 και ο «Γ» στις 10.4.2007. Στην πιο πάνω συνεδρία της η ΕΔΥ κρίνει   
ότι και οι τρεις υποψήφιοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και ποφασίζει όπως 
καλέσει τους τρεις υποψήφιους σε προφορική συνέντευξη στις 2.5.2007. Στη 
συνεδρία της 2.5.2007. στην οποία παρευρίσκονται και τα πέντε μέλη της;, η ΕΔΥ, 
αφού επανεξετάζει τις αιτήσεις και διαπιστώνει ότι καν οι τρεις υποψήφιοι έχουν 
τα απαιτούμενα προσόντα,   αποφασίζει όπως προαγάγει τον <όΓ» λόγω' της 
υπέροχης του σε αρχαιότητα. Ο' «Α» σας αναθέτει να   υποβάλετε   Προσφυγή   
εναντίον- της  απόφασης  της:  ΕΔΥ: ' Ποιους   λόγους ακυρότητας   θα   
προβάλετε   κατά   του   κύρους   της   πιο   πάνω   απόφασης;   (Να αιτιολογηθεί 
η απάντηση). 
 

(13 μονάδες) 
 
Β.   Περιγράψετε την αρχή της φυσικής δικαιοσύνης. 
 

(12 μονάδες)  
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

Α. Τι εξετάζει αυτεπάγγελτα το Ανώτατο Δικαστήριο, όταν εκδικάζει μια 
Προσφυγή,' αναφορικό, με την εγκυρότητα της Προσφυγής και τη νομιμότητα 
της προσβαλλόμενης πράξης; 
 

(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 θσ. συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του και θα 
συνταξιοδοτηθεί. 

 
(Υ)   Π   ^7Γ^Τ*0^Τ"π   *rmi   ί~!Γ-ι/ιι·-/~>"ή   Ρ irrrrirvr'). ?η   ΤΙΙΓ   
ΛπππκοητϊπΓ -\>η   ΠΛ:Π ΓΤΤΓΙ J, ρι   ττπ/ ποινική δίο^ξη ενός 
κατηγορουμένου. 
 

(12 μονάδες, 4 για κό.θε μια από τις 3 περιπτώσεις) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

Α. Ο Υπουργός Υγείας, ους αρμόδια αρχή με βάση τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμο. διόρισε στις 20.3.2007 τον «Α» ως ερευνώντα λειτουργό για να ερευνήσει 
την πιθανότητα διάπραξης πειθαρχικού αδικήματος από μέρους του 
κυβερνητικού ιατρού «Β». Ο «Β» στις 5.4.2007 με Προσφυγή του στο Ανώτατο 
Δικαστήριο προσβάλλει την απόφαση για διορισμό του «Α» ως ερευνώντα 
λειτουργού, ισχυριζόμενος ότι η απόφαση προσβάλλει την υπόληψη του και 
επηρεάζει τη σταδιοδρομία του. Ο «Α» στις 22.4.2007 συμπλήρωσε την ερευνά 
του και συνέταξε σχετικό πόρισμα το οποίο υπέβαλε στον Υπουργό Υγείας. Στο 
πόρισμα του ο «Α» διαπιστώνει παραλείψεις από μέρους του Β οι οποίςς κατά 
την κρίση του, συνιστούν πειθαρχικά αδικήματα εισηγείται την πειθαρχική 
δίωξη του «Β». Ο Υπουργός Υγείας υποβάλλει στις 25.4.2007 το πόρισμα στο 
Γενικό Εισαγγελέα για γνωμοδότηση, όπως προβλέπει ο περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμος. Η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών, θεωρώντας 
ότι ο ερευνών λειτουργός υπερέβη τις εξουσίες που του παρέχει ο σχετικός Νόμος 
και για να προστατεύσει τα συμφέροντα του μέ?νους της, προσβάλλει στις ] 
4.5.2007 με Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο το πόρισμα του-ερευνώντα -
λειτουργού. Σας ανατίθεται η υπεράσπιση των -προσβαλλόμενων με τις 
Προσφυγές ■· το υ «Β» και της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών 
αποφάσεων. :Ποιες: ενστάσεις θα υποβάλετε αναφορικά με την εγκυρότητα των 
δυο Προσφυγών; (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) Ο καθορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο της ηλικίας για εγγραφή 
μαθητών σεΔημοτικό Σχολείο!  

 
(γ) Η απόφαση του Εφόρου Εταιρειών να απορρίψει αίτηση για εγγραφή 
εμπορικού σήματος. 

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

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
Α.       Το   Υπουργικό   Συμβούλιο   στηριζόμενο   στο   « κατάλοιπο   της   
εκτελεστικής εξουσίας» που του παρέχει το' Αρθρο 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.   «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). (No. 
αιτιολογηθεί η απάντηση). 
 

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

(12 μονάδες) 
 

Α. Η «Α»   υποβάλλει, αίτηση στην Αρχή Αδειών για άδειο. ταξί. Η Αρχή Αδειών 
απορρίπτει την αίτηση και με επιστολή της ημερ. 5.3.2007 πληροφορεί σχετικά 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 



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 15.3.2007 προσβάλλει την απόφαση της 
Αρχής Αδειών με ιεραρχική  προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών. Η 
Αναθεωρητική Αρχή Αδειών με απόφαση της ημερ. 20.4.2007 αποφασίζει 
νσλ'απορρίψει την ιεραρχική προσφυγή. Στις 6.6.2007 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 των       
Προσφυγών       της «Α»  και του  «Β».   (Ts1 α αιτιολογηθεί  η απάντηση). 
 

(13 μονάδες) 
 
Β. Πότε αρχίζει η ισχύς μιας διοικητικής πράξης; Πότε η έναρξη της ουσιαστικής 
ισχύος μιας διοικητικής πράξης δεν συμπίπτει με την έναρξη της τυπικής ισχύος 
της; 
 

(12 μονάδες) 


