
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 

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) O AB, µέλος της Αστυνοµικής Δύναµης αφυπηρέτησε από τη Δύναµη την 1η 
Ιουνίου 2010, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος µετά από σύσταση του 
Ιατροσυµβουλίου ηµερ. 1.06.2010. 

Το Ιατροσυµβούλιο είχε αποφανθεί ότι  ο ΑΒ ήταν ανίκανος για εργασία.  

Στις 12.12.2010 ο ΑΒ υπέβαλε στο Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων αίτηση που 
συνοδεύετο από Έκθεση Ειδικού Ορθοπεδικού ότι δεν ήταν σε θέση να εργασθεί, για 
σύνταξη ανικανότητας. Το Τµήµα παρέπεµψε εκ νέου τον ΑΒ για εξέταση στο 
Ιατροσυµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στις 8/03/2011. 

Το Ιατροσυµβούλιο αυτή τη φορά έκρινε τον ΑΒ ως ικανό να ασκεί τα καθήκοντα 
του. 

Στη βάση αυτής της απόφασης η αίτηση για σύνταξη ανικανότητας απερρίφθη. Ο ΑΒ 
σας αναθέτει την καταχώρηση προσφυγής κατά της πιο πάνω απόφασης. 

Ποιούς λόγους ακύρωσης µπορείτε να επικαλεστείτε; 

(15 Μονάδες) 

 

(β) Τι εξετάζει αυτεπάγγελτα το δικαστήριο στα πλαίσια της προσφυγής για την 
εγκυρότητα της προσφυγής και τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης πράξης; 

(10 Μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(α) Ο ΔΕ είναι υποψήφιος για τη θέση διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Η 
Συµβουλευτική Επιτροπή που συνήλθε να εξετάσει τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί, 
υπέβαλε στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, κατάλογο των υποψηφίων που 
σύστηνε για προαγωγή. Η Ε.Ε.Υ, προήγαγε τελικά οκτώ στους οποίους δεν 
συµπεριλαµβανόταν ο ΔΕ. 

Ο Δ.Ε καταχώρησε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής, ισχυριζόµενος µεταξύ 
άλλων παράνοµη σύνθεση της Συµβουλευτικής Επιτροπής, επειδή σε αυτή 
συµµετείχε πρόσωπο που 'έφερε το ίδιο επώνυµο µε ένα από τους διορισθέντες.  

Διατυπώστε τις θέσεις σας για τον ισχυρισµό αυτό.  

(15 Μονάδες) 

 

(β) ''Έκδηλη παρανοµία'' ως προϋπόθεση αναστολής διοικητικής πράξης. Τι 
σηµαίνει αυτό και πως έχει ερµηνευθεί από τη νοµολογία; 

(10 Μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(α) Η Α.Μ ιατρική λειτουργός, έχει προσληφθεί και εργάζεται στις ιατρικές 
υπηρεσίες το 2009. Το 2012, η ΑΜ που έχει συµπληρώσει υπηρεσία 30 µηνών, 
υποβάλλει αίτηµα για να καταστεί υπάλληλος αορίστου χρόνου. 

Το Υπουργείο Υγείας, απορρίπτει το αίτηµα και η ΑΜ καταχωρεί προσφυγή, το 2013. 
Τον Φεβρουάριο του 2016 και ενώ η προσφυγή της Α.Μ  βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
το Υπουργείο Υγείας ανακαλεί την αρνητική απόφαση του για το αίτηµα της Α.Μ, η 
οποία καθίσταται από την 2/02/2016 υπάλληλος αορίστου χρόνου. 

Ποιά η τύχη της προσφυγής και πως µπορεί να ενεργήσει η Α.Μ; 

(15 Μονάδες) 

 

(β) ''Αναστολή ακυρωτικής απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου''. Δώστε την 
έννοια και τις προϋποθέσεις εφαρµογής της. 

(10 Μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(α) Η Λ.Σ είναι ιδιοκτήτρια τεµαχίου γης στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία, 

επί του οποίου υπήρχε πρατήριο πετρελαιοειδών. Στις 11/07/2010 η ΛΣ υπέβαλε 

αίτηση για έκδοση καλυπτικής άδειας για προσθήκες που έγιναν στο πρατήριο.  

Ο Δήµος Λευκωσίας εξέδωσε την άδεια, ζήτησε όµως όπως Τµήµα του Τεµαχίου που 
επηρεαζόταν από τη ρυµοτοµία εγγραφεί ως µέρος του Δηµοσίου δρόµου. Το 
Κτηµατολόγιο προέβη στις αναγκαίες τροποποιήσεις στο τίτλο ιδιοκτησίας και η Λ.Σ 
καταχώρησε προσφυγή κατά της ως άνω πράξης.  

Εκκρεµούσης της προσφυγής και πριν την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, η 
ΛΣ µεταβίβασε το ακίνητο στα παιδιά της δυνάµει δωρεάς. Το γεγονός αυτό κατά την 
άποψη σας επηρεάζει την προσφυγή της Λ.Σ; 

(15 Μονάδες) 

(β) Είναι δυνατή η ανάκληση νόµιµης διοικητικής πράξης; Αν ναι υπό ποιές 

προϋποθέσεις; 

(10 Μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(α) Ποιοι είναι οι λόγοι ακύρωσης διοικητικής πράξης σύµφωνα µε το Σύνταγµα της 

Κυπριακής Δηµοκρατίας; (Άρθρο 146) 

(13 Μονάδες) 

 

(β) Είστε δικηγόρος της Επιτροπής Δηµόσιας Υπηρεσίας (Ε.Δ.Υ.). Σε διαδικασία 
προαγωγής η Ε.Δ.Υ. προάγει 3 από τους 15 υποψήφιους και οι υπόλοιποι 12 
καταχωρούν ισάριθµες ξεχωριστές προσφυγής κατά της απόφασης. Πως µπορείτε να 
ενεργήσετε για τη γενικότερη και ενιαία αντιµετώπιση των νοµικών ζητηµάτων που 
εγείρονται και επίσπευση και επιτάχυνση της διαδικασίας;  

Αναφερθείτε στις αρχές που προκύπτουν από τη νοµολογία. 

 (12 Μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(α) Ποιές οι εξουσίες του Διοικητικού Δικαστηρίου κατά την απόφαση του επί 
προσφυγής όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 146. 4 του Συντάγµατος όπως έχει 
τροποποιηθεί από τον Περί της 8ης Τροποποίησης του Συντάγµατος Νόµο. 

(13 Μονάδες) 

 

(β) Αναφέρετε περιληπτικά τις αντικειµενικές προϋποθέσεις για έγκυρη άσκηση 
προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο. 

(12 Μονάδες) 

 

 

-ΤΕΛΟΣ- 


