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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 
 

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) 

Α Πότε επιτρέπεται η αναδρομική ισχύς μιας διοικητικής πράξης; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

(13 μονάδες) 

Β. Πότε ο θάνατος του Αιτητή επιφέρει απώλεια του αντικειμένου της 
Προσφυγής και κατάργηση της δίκης; 

(12 μονάδες) 

Α. Ο «Α», απόφοιτος σχολής δημοτικής εκπαίδευσης, υποβάλλει στις 
20.12.2007 αίτηση στην Αρχή Αδειών για χορήγηση άδειας ταξί. Στις 15.9.2011 
τροποποιείται ο σχετικός νόμος που διέπει τη χορήγηση αδειών ταξί. Με βάση 
τον τροποποιητικό νόμο, απαιτείται όπως ο κάτοχος άδειας ταξί κατέχει 
απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης. Η Αρχή Αδειών συνέρχεται στις 
10.12.2011 και αποφασίζει όπως απορρίψει την αίτηση του «Α» για το λόγο ότι 
δεν είναι κάτοχος απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης. Ο Α υποβάλλει 
Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο. Εκ μέρους της Αρχής Αδειών 
υποβλήθηκαν οι ακόλουθες ενστάσεις:  

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

(α) Ο «Α» δεν έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει την απόφαση της Αρχής 
Αδειών διότι δεν κατέχει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα για να 
κατέχει άδεια ταξί.  

(β) Η προσφυγή του «Α» είναι απαράδεκτη διότι αυτός έπρεπε πρώτα να 
υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών προτού 
προσφύγει με Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο. (Σημειώνεται ότι στο 
σχετικό νόμο προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ιεραρχικής προσφυγής 
στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών από αυτόν που δεν είναι ικανοποιημένος 
από απόφαση της Αρχής Αδειών). 
Σχολιάστε τις πιο πάνω ενστάσεις και τη νομιμότητα

(13 μονάδες) 

 της απόφασης της Αρχής 
Αδειών. (Να αιτιολογηθεί η απάντηση). 

Β. Ποιες πράξεις δεν μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του Ανωτάτου 
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Δικαστηρίου γιατί ανάγονται στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου; 
(12 μονάδες) 

 

Α. Ενώ εκκρεμεί η έκδοση απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε 
Προσφυγή εναντίον απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) να 
προαγάγει 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. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

(13 μονάδες) 

Β. Πότε μια εκτελεστή διοικητική πράξη χάνει την εκτελεστότητά της; 

(12 μονάδες)  
 
 

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). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

(13 μονάδες) 

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

(α) Απόφαση με την οποία απορρίπτεται αίτηση για χορήγηση 
μεταλλευτικής άδειας. 

(β) Ο καθορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο της ηλικίας για 
εγγραφή μαθητών σε Δημοτικό Σχολείο. 

(γ) Ο διορισμός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Προέδρου και 
των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. 

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

 

Α. Ποιες αρχές διέπουν την έκδοση από το Ανώτατο Δικαστήριο 
προσωρινού διατάγματος αναστολής της εκτέλεσης μιας διοικητικής 
πράξης; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

(13 μονάδες)  

Β. Από πότε αρχίζει η προθεσμία για υποβολή μιας Προσφυγής δυνάμει 
του Άρθρου 146 του Συντάγματος; 

         (12 μονάδες) 

Α. Ποιες διοικητικές πράξεις δεν θεωρούνται εκτελεστές; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

         (13 μονάδες) 

Β. Από 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) 
 


