
 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 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) 

 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

         Α.  Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) επιλαμβάνεται της πλήρωσης μιας θέσης  
Ανώτερου Νοσηλευτικού Λειτουργού που είναι θέση Προαγωγής. 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  5.2.2012, 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 
στις 28.4.2012. Σε συνεδρία της στις 28.4.2012, στην οποία απουσιάζει ένα μέλος, η 
ΕΔΥ προβαίνει σε προφορική εξέταση των δυο υποψηφίων. Στις 30.4.2012 η ΕΔΥ σε 
συνεδρία της, στην οποία παρίστανται όλα τα μέλη της, 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 20.6.2012 το σχέδιο υπηρεσίας. Την 
ίδια ημέρα προσβάλλει με Προσφυγή του και ο «Α» το σχέδιο υπηρεσίας. Η «Γ» με 
Προσφυγή της που υποβάλλει στις 22.6.2012 προσβάλλει την προαγωγή της «Β».  
(α) Σχολιάστε τις Προσφυγές της ΠΑΣΥΔΥ και του «Α» και (β) συμβουλεύσετε την 
«Γ» πιο λόγο ακύρωσης να προβάλει. (Να αιτιολογηθεί η απάντηση).  

(13 μονάδες)     
 

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

(α) Το Διάταγμα Απαλλοτρίωσης. 
 
(β) Η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να μη απονείμει χάρη σε ένα 
κατάδικο. 
 
(γ) Η απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με την οποία τίθεται σε 
διαθεσιμότητα δημόσιος υπάλληλος εναντίον του οποίου εκκρεμεί πειθαρχική 
υπόθεση. 

(12 μονάδες, 4 για κάθε μια από τις  3 περιπτώσεις) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

Α. Η άδεια παραμονής της καλλιτέχνιδας «Α» έληξε και ζητήθηκε η ανανέωσή της.  
Ο Λειτουργός Μετανάστευσης αποφάσισε στις 1.3.2012 να μην εγκρίνει την 
ανανέωση της άδειας της εν λόγω καλλιτέχνιδας. Η «Α», απέστειλε στις 10.3.2012 
επιστολή προς τον Λειτουργό Μετανάστευσης με την οποία τον παρακαλούσε όπως 
για λόγους ανθρωπιστικούς μη εμμείνει στην απόφασή του. Ο Λειτουργός 
Μετανάστευσης απάντησε στην «Α», με επιστολή του ημερομηνίας 20.4.2012, με την 
οποία την πληροφορούσε ότι εμμένει στην απόφασή του. Η «Α», με Προσφυγή της 
στο Ανώτατο Δικαστήριο ημερομηνίας 1.6.2012,  προσβάλλει  τις αποφάσεις που 
περιέχονται στις επιστολές με ημερομηνίες 1,3,2012 και 20.4.2012. Επίσης, η «Α» με 
αίτησή της στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητεί όπως διαταχθεί η προσωρινή αναστολή 
της εκτέλεσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων μέχρι. την έκδοση της απόφασης 
του Δικαστηρίου. 
Σχολιάστε την εγκυρότητα της  Προσφυγής και της αίτησης της «Α».  (Να 
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) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

Α.   Ποιες πράξεις θεωρούνται συναφείς ώστε να επιτρέπεται η συμπροσβολή τους   
στο ίδιο δικόγραφο της Προσφυγής;  Όταν συμπροσβάλλονται στο ίδιο δικόγραφο 
της  Προσφυγής δυο μη συναφείς πράξεις, ποια είναι η τύχη τους; 

(13 μονάδες) 
 
Β. Πως διακρίνονται οι ατομικές διοικητικές πράξεις από τις κανονιστικές πράξεις;  

(12 μονάδες) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

Α. Η «Α»  υποβάλλει, αίτηση στην Αρχή Αδειών για άδεια ταξί. Η Αρχή Αδειών 
απορρίπτει την αίτηση και με επιστολή της ημερ. 5.3.2012 πληροφορεί σχετικά την 
«Α»  και της αναφέρει ότι η απόφασή της μπορεί να προσβληθεί είτε με ιεραρχική 
προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών είτε με Προσφυγή στο Ανώτατο 
Δικαστήριο. Η  «Α»  στις 15.3.2012 προσβάλλει την απόφαση της Αρχής Αδειών με 
ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών. Η Αναθεωρητική Αρχή 
Αδειών με απόφασή της ημερ. 20.4.2012 αποφασίζει να απορρίψει την ιεραρχική 
προσφυγή. Στις 6.5.2012 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». (Να αιτιολογηθεί η 
απάντηση). 

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

(12 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

Α. Αναφέρετε τους λόγους που εμποδίζουν τη δημιουργία έννομου συμφέροντος ή το 
εξαλείφουν. 

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

(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:  
  

(α) Η απόφαση για μετακίνηση ενός Διοικητικού Λειτουργού από το 
Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως. 
 
(β) Η Γνωστοποίηση με την οποία γνωστοποιείται ένα ρυμοτομικό σχέδιο. 

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

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