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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΙΟΥΝΙΟΣ  2017 

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

(Η παράθεση νομολογίας δεν είναι απαραίτητη) 

 

Ερώτηση 1  

 

Ο ΑΜ είναι Ελληνοπόντιος με Ελληνική υπηκόοτητα. Από το 1999 διαμένει 

νομίμως στην Κύπρο εξασφαλίζοντας όλες τις απαιτούμενες άδειες παραμονής 

και εργασίας. Μέχρι το 2008 εργαζόταν σε οικοδομικές εργασίες και κατέβαλλε 

κανονικά τις συνεισφορές του στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Κατά η περί το 2009 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο που τον ανάγκασε να 

αποσυρθεί από την εργασία του. Προς επίλυση του οικονομικού προβλήματος 

που αντιμετώπιζε ο ΑΜ υπέβαλε κατά η περί το 2015 αίτηση για παροχή 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, προσκομίζοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία. 

Η αίτηση του απερρίφθη και ο αιτητής υπέβαλε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

νόμου ένσταση κατά της απόφασης. 

Η Υπουργός Εργασίας απέρριψε την ένσταση με την αιτιολογία ότι «δεν 

επληρούντο οι προϋποθέσεις για συνεχή και νόμιμη διαμονή στην Δημοκρατία 

κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο των πέντε ετών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης». 

 

Ο ΑΜ σας αναθέτει να καταχωρήσετε προσφυγή. Ποιούς λόγους ακυρώσεως 

μπορείτε να επικαλεστείτε;  

(25 Μονάδες) 

 

Ερώτηση 2  

(α) Τι σημαίνει σύμφωνα με τη νομολογία «πλήρης γνώση» κατά την έννοια του 

άρθρου 146.3 του Συντάγματος;  

(13 Μονάδες) 
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(β) «Αρχή Χρηστής Διοίκησης» Δώστε την έννοια και τι διαλαμβάνει 

(12 Μονάδες) 

 

Ερώτηση 3 

Στο τελικό στάδιο πρωτόδικης διοικητικής διαδιακασίας και ενώ οι γραπτές 

αγορεύσεις έχουν ολοκληρωθεί ο δικηγόρος του Αιτητή στην προσφυγή εγείρει 

για πρώτη φορά, χωρίς να περιλαμβάνεται στους λόγους ακύρωσης της 

απόφασης στο δικογράφο, θέμα παράνομης συγκρότησης-σύνθεσης του 

διοικητικού οργάνου που έχει λάβει την απόφαση. 

Ο δικηγόρος των Καθ’ων η Αίτηση εγείρει ένσταση ότι το θέμα δεν μπορεί να 

εξεταστεί εφόσον δεν περιλαμβάνεται στα δικόγραφα. 

 

Διατυπώστε τις θέσεις σας. Η ένσταση ευσταθεί;  

(25 Μονάδες) 

 

Ερώτηση 4 

Εξηγείστε τις έννοιες: 

 

(α) «Ανακριτικό Σύστημα» 

(β) «Παρεμβαίνων»( σε διοικητική δίκη) 

(γ) «Κατάχρηση εξουσίας» ως λόγος ακυρώσεως κατά το άρθρο 146 του 

Συντάγματος. 

 

Δώστε ένα παράδειγμα από τη Νομολογία.  

(25 Μονάδες) 

 

Ερώτηση 5 

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) επέβαλε σε εταιρεία μεταφοράς 

εμπορευμάτων διοικητικό πρόστιμο €200.000 για άρνηση παροχής υπηρεσίων 

σε άλλη Εταιρεία. 

Μετά την έκδοση της απόφασης της και με βάση γνωμάτευση του Γενικού 

Εισαγγελέα για ενδεχόμενη παρανομία στη συγκρότηση της ΕΠΑ, η τελευταία 

ανακάλεσε την απόφαση της για την επιβολή της χρηματικής ποινής. 
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Στη συνέχεια και με βάση νέα γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ότι δεν 

επηρεαζόταν με οποιοδήποτε τρόπο η νόμιμη συγκρότιση της ΕΠΑ, η ΕΠΑ 

προέβη σε ανάκληση της ανακλητικής απόφασης της. 

 

Διατυπώστε τις θέσεις σας: 

 

(α) κατά πόσο είναι δυνατή η ανάκληση ανακλητικής απόφασης. 

(β) οι συνέπειες της εν λόγω ανάκλησης.  

(25 Μονάδες) 

 

Ερώτηση 6 

Η FEF Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης καταχωρεί προσφυγή κατά της 

απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να απορρίψει το αίτημά της για 

παράταση της χρονικής ισχύος Άδειας Κατασκευής Σταθμού Ηλεκτρικής 

Ενέργειας που έχει δοθεί, και ταυτόχρονα καταχωρεί αίτηση για αναστολή 

εκτέλεσης της απορριπτικής-αρνητικής-απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής να 

χορηγήσει την παράταση της άδειας. 

 

Διατυπώστε τις θέσεις σας ως προς την αιτούμενη αναστολή. Εξηγείστε τις αρχές 

που διέπουν το θέμα.  

(25 Μονάδες) 


