
 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 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. Οι άδειες παραμονής των καλλιτέχνιδων «Α» και «Β» έληξαν και ζητήθηκε η 
ανανέωση τους. Ο Λειτουργός Μετανάστευσης αποφάσισε την 1.3.2010 να μην 
εγκρίνει την ανανέωση των αδειών των εν λόγω καλλιτέχνιδων. Οι δυο 
καλλιτέχνιδες απελάθηκαν. Όταν έφθασαν στις 5.3.2010 στη χώρα της καταγωγής 
τους, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση μέχρι την 31.7.2010 με την 
κατηγορία της εμπορίας ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της κράτησης τους, τους 
απαγορευόταν οποιαδήποτε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Στο μεταξύ, ο 
δικηγόρος του «Γ», εργοδότη των «Α» και «Β», απέστειλε επιστολή προς το 
Λειτουργό Μετανάστευσης ισχυριζόμενος ότι η μη ανανέωση των αδειών των 
«Α» και «Β» είναι παράνομη γιατί οι «Α» και «Β» είναι Βουλγάρες και όχι 
Ρωσίδες. Ο Λειτουργός Μετανάστευσης απάντησε στο δικηγόρο του «Γ» με 
επιστολή του ημερομηνίας 20.4.2010 με την οποία τον πληροφορούσε ότι, αφού 
μελέτησε την επιστολή του, αποφάσισε να εμμείνει στην απόφαση του. Ο «Γ» με 
δυο Προσφυγές του στο Ανώτατο Δικαστήριο, μέσω του δικηγόρου του, 
ημερομηνίας 25.4.2010, πρόσβαλε τις αποφάσεις της 1.3.2010. Ύστερα από εντολή 
των «Α» και «Β», ο δικηγόρος τους καταχώρησε στις 6.8.2010 δυο Προσφυγές με 
τις οποίες πρόσβαλε τις αποφάσεις του Λειτουργού Μετανάστευσης ημερομηνίας 
20.4.2010. 
 
Σχολιάστε τις πιο πάνω Προσφυγές των «Α», «Β» και «Γ». (Να αιτιολογηθεί η 
απάντηση). 
 

(13 μονάδες) 
 

Β. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της διοίκησης μετά από μια ακυρωτική απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου; 
 

(12 μονάδες) 
 

 
 



 
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 3.4.2010. Υποψήφιοι ήταν ο «Α», ο «Β» και ο «Γ», που είναι 
Πρώτοι Κτηματολογικοί Λειτουργοί, ο «Α» από 2.5.2004, ο «Β» από 4.7.2006 και 
ο «Γ» από 3.6.2004. Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) στη συνεδρία της 
ημερομηνίας 20.4.2010, στην οποία παρευρίσκονται τα τέσσερα από τα πέντε 
μέλη της,   εξετάζει τις αιτήσεις και διαπιστώνει ότι ο «Α» απέκτησε μεταπτυχιακό 
τίτλο master στις 21.6.2007 ο «Β» στις 15.4.2009 και ο «Γ» στις 10.4.2010. Στην πιο 
πάνω συνεδρία της η ΕΔΥ κρίνει ότι και οι τρεις υποψήφιοι έχουν τα 
απαιτούμενα προσόντα.. Αποφασίζει όπως καλέσει τους τρεις υποψήφιους σε 
προφορική συνέντευξη στις 2.5.2010. Στη συνεδρία της 2.5.2010, στην οποία 
παρευρίσκονται τα τέσσερα μέλη που παρευρίσκονταν στη συνεδρία της 
20.4.2010, η ΕΔΥ προβαίνει σε προφορική εξέταση των υποψηφίων. Η ΕΔΥ στη 
συνεδρία της ημερ. 3.5.2010, στην οποία παρευρίσκονταν και τα πέντε μέλη της, 
αφού μελέτησε τα πρακτικά των προηγουμένων συνεδριάσεων, αποφασίζει όπως 
προαγάγει τον «Γ» λόγω της υπεροχής 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. Ποιες πράξεις δεν μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου γιατί ανάγονται στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου; 
 

(12 μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

Α. Ο Υπουργός Υγείας, ως αρμόδια αρχή με βάση τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμο, διόρισε στις 20.3.2010 τον «Α» ως ερευνώντα λειτουργό για να ερευνήσει 
την πιθανότητα διάπραξης πειθαρχικού αδικήματος από μέρους του 
κυβερνητικού ιατρού «Β». Στις 23.3.2010 η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) 
αποφασίζει όπως ο «Β» τεθεί σε διαθεσιμότητα με την αιτιολογία ότι τη 
διαθεσιμότητα δικαιολογούν «λόγοι δημόσιου συμφέροντος». Ο «Β» στις 5.4.2010 
με Προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο προσβάλλει την απόφαση για 
διορισμό του «Α» ως ερευνώντα λειτουργού και την απόφαση της ΕΔΥ να τον 
θέσει σε διαθεσιμότητα 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 οποίες, κατά την 
κρίση του, συνιστούν πειθαρχικά αδικήματα και εισηγείται την πειθαρχική 
δίωξη του «Β». Ο Υπουργός Υγείας υποβάλλει στις 25.4.2010 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 μέλους της, προσβάλλει στις 
14.5.2010 με Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο το πόρισμα του ερευνώντα 
λειτουργού. Ποια θα είναι, κατά τη γνώμη σας, η τύχη των Προσφυγών του «Β» 
και της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών; (Να αιτιολογηθεί η 
απάντηση). 
 

(13 μονάδες) 
 

Β. Ποια είναι η προθεσμία για καταχώρηση μιας Προσφυγής κατά 
«συνεχιζόμενης παράλειψης»; 
 

  (12 μονάδες)  
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

Α. Δημοσιεύεται θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας, η οποία είναι θέση Πρώτου 
Διορισμού και Προαγωγής και ορίζεται ως τελευταία ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων η 23.4.2009. Μεταξύ των υποψηφίων είναι ο «Α», ο «Β» και ο «Ε». 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 απέκτησε στις 
12.3.2006 και διδακτορικό τίτλο τον οποίον απέκτησε στις 28.4.2009. Ο «Β» 
άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα για τέσσερα χρόνια και διαθέτει, επίσης, 
πρόσθετο προσόν, τίτλο Master τον οποίο απέκτησε στις 2.3.2004. Ο «Γ» άσκησε 
το δικηγορικό επάγγελμα για δέκα χρόνια και δεν διαθέτει οποιοδήποτε 
πρόσθετο προσόν. Στις 4.4.2010 δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της 
Δημοκρατίας νέο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Δικηγόρου της Δημοκρατίας 
που απαιτεί, μεταξύ άλλων, για κατάληψη της τίτλο Master. Η Επιτροπή 
Δημόσιας Υπηρεσίας συνέρχεται στις 10.5.2010 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 «Α» 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 23.4.2009. Σχολιάστε τη νομιμότητα 
της πιο πάνω απόφασης. (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 

 
(13 μονάδες) 

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

(12 μονάδες) 
 
 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

Α. Πότε υπάρχει (α) νόμιμη συγκρότηση και (β) νόμιμη σύνθεση ενός 
συλλογικού διοικητικού οργάνου; 
 

(13 μονάδες) 
 

Β. Συμβουλεύσετε αν μπορούν να προσβληθούν με Προσφυγή οι πιο κάτω 
πράξεις: (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 
 
(α) Η προσφορά αποζημίωσης μετά τη δημοσίευση Διατάγματος 
Απαλλοτρίωσης. 
 
(β) Η βαθμολογία ενός εκπαιδευτικού λειτουργού σε μια Υπηρεσιακή Έκθεση. 
 
(γ) Η απόφαση του Εφόρου Εταιρειών να απορρίψει αίτηση για εγγραφή 
εμπορικού σήματος. 
 

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

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

Α. Ποιοι λόγοι εμποδίζουν τη δημιουργία εννόμου συμφέροντος ή το 
εξαλείφουν; 
 

(13 μονάδες) 
 

Β. Πότε μια κανονιστική πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε καθ' υπέρβαση της 
νομοθετικής εξουσιοδότησης (ultra vires); 
 

(12 μονάδες) 


