
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Οκτώβριος 2013 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Συντάξετε αίτηση η οποία να είναι νομότυπη για να την καταχωρίσετε αύριο στο 

Οικογενειακό Δικαστήριο με την οποία να ζητάτε την αναγνώριση απόφασης 

υιοθεσίας Δικαστηρίου της Ουκρανίας. 

(βαθμοί 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 Ο Α και η Β δίνουν υπόσχεση γάμου την 01/01/2010.  Την 01/03/2010 η Β γεννά 

τον Χ.  Την 01/01/2011 εγκαθίστανται στο ιδιόκτητο τους σπίτι αξίας €90.000 

που βρίσκεται στη Λεμεσό.  Την 01/07/2011 τελούν πολιτικό γάμο στο 

Δημαρχείο Λάρνακας ενώ την 01/09/2011 η Β γεννά την Ψ.  Την 01/01/2012 

τελούν θρησκευτικό γάμο σύμφωνα με τα Θέσμια της Ανατολικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας.  Την 01/02/2012 έρχονται σε διάσταση αφού ο Α εκδίωξε τη Β από 

το σπίτι μετά που τη συνέλαβε να επιδίδεται σε ερωτικές περιπτύξεις με τον 

κουμπάρο τους τον Γ.  Μετά τη διάσταση ο Α διαμένει στη Λάρνακα και 

εργάζεται στο Παραλίμνι, ενώ η Β διαμένει στη Λευκωσία και εργάζεται στην 

Πάφο.  Καθ’ όλους τους ουσιώδεις χρόνους ο Α είχε εισόδημα €10.000 το μήνα 

ενώ η Β ήταν οικοκυρά.  Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις, την κάθε μία 

χωριστά: 

(α) Ποιο το αρμόδιο Δικαστήριο, καθ’ ύλην και κατά τόπο, να λύσει το γάμο 

τους; 

(β) Ποιος ο αρμόδιος Επίσκοπος για να του σταλεί η γνωστοποίηση για λύση 

του γάμου; 

(γ) Ποιο θα ήταν αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο Δικαστήριο για τη λύση του 

γάμου αν ο Α και η Β τελούσαν το γάμο τους σύμφωνα με τα δόγματα της 

Αρμένικης Εκκλησίας; 

(δ) Ποιο θα ήταν αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο Δικαστήριο για να λύσει το 

(πολιτικό) γάμο τους αν ανήκαν και οι δύο στη Θρησκευτική Ομάδα των 

Μαρωνιτών; 

(ε) Ποιες ουσιαστικές υπερασπίσεις μπορεί να προβάλει ο Α σε αίτηση της Β 

για διατροφή της και ποιες σε αίτηση για διατροφή του Χ και της Ψ; 

(στ) Είναι δυνατό να στοιχειοθετηθεί αγώγιμο δικαίωμα της Β επί της κατοικίας;  

Εξηγήστε.  

(ζ) Έχει οποιαδήποτε σημασία στο κύρος του πολιτικού γάμου το γεγονός ότι 

δεν τον τέλεσε ο Δήμαρχος αλλά Δημοτικός Σύμβουλος; 

(βαθμοί 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3  

Την 01/01/2000 ο Α, δάσκαλος στο επάγγελμα, κληρονομεί από τον πατέρα του 

ένα οικόπεδο αξίας €50.000.  Την 01/01/2001 αρραβωνιάζεται την Β, οικοκυρά 

και αρχίζουν να ανεγείρουν κατοικία επί του αναφερόμενου οικοπέδου, η οποία 

αποπερατώνεται την 31/12/2001.  Η Β είναι ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος αξίας 

€100.000 από το οποίο εισπράττει €500 το μήνα ως ενοίκια.  Την 01/01/2002 

τελούν γάμο, όπου λαμβάνουν το ποσό των €100.000 ως δώρα (φακελάκια), ενώ 

ο πατέρας της Β της δίνει ένα αυτοκίνητο αξίας €20.000.  Αποκτούν δύο παιδιά 

τον Χ και την Ψ την 01/01/2003 και την 01/01/2005 αντίστοιχα.  Η γιαγιά της Β, 

η Τ, την 01/01/2004 της δίνει ένα χρυσό ρολόι αξίας €10.000.  Τόσο το 

αυτοκίνητο όσο και το ρολόι χρησιμοποιεί πάντοτε ο Α.  Ο γάμος δεν πάει καλά 

και την 01/01/2010 έρχονται σε διάσταση μετά την καταδίκη του Α από το 

ποινικό δικαστήριο για σεξουαλική παρενόχληση της Ρ, θυγατέρας της Β από τον 

προηγούμενο της γάμο.  Την 13/10/2010 εκδίδεται το διαζύγιό τους.  Σήμερα, 

11/10/2013 σας ζητείτε να δώσετε νομική συμβουλή για το πώς ο Α και η Β θα 

διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους που θεμελιώνονται στη νομοθεσία που διέπει 

τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.  Ποια η νομική γνωμάτευση που θα 

δώσετε; 

(βαθμοί 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Α. Η άγαμη Α, την 01/01/2013 που έκλεινε τα δεκαεπτά της χρόνια γέννησε τον Χ.  

Θέλοντας να κρατήσει μυστικό τον τοκετό, δίνει την 01/03/2013 τον Χ για 

υιοθεσία στο 23χρονο ζευγάρι την Β και τον Γ.  Την 01/06/2013 παντρεύεται τον 

συνομήλικό της τον Κ, ο οποίος θέλει να υιοθετήσει αυτός τον Χ.  Την 

01/07/2013 εμφανίζεται ο 17χρονος Ρ και διεκδικεί τον Χ, ισχυριζόμενος ότι 

είναι ο βιολογικός πατέρας του Χ.  Την 01/10/2013 η Α γεννά την Ψ μετά από 

σύντομη ερωτική σχέση που είχε με τον 60χρονο έγγαμο Ρ.  Σχολιάστε τα νομικά 

θέματα που είναι δυνατό να προκύψουν από το πιο πάνω πρόβλημα με βάση τις 

περί Οικογενειακού Δικαίου διατάξεις. 

(βαθμοί 20) 
 

Β. Σύμφωνα με το Νόμο που προνοεί για την αναγνώριση, εγγραφή και εκτέλεση 

Αποφάσεων Αλλοδαπών Δικαστηρίων, «αρμόδια αρχή» σημαίνει (επιλέξετε το 

ορθό): α) τον Υπουργό Εξωτερικών β) τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας 

Τάξεως γ) τον Υπουργό Εσωτερικών δ) το Ανώτατο Δικαστήριο ε) το Υπουργικό 

Συμβούλιο. 

(βαθμοί 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5  

Α. Πώς καθορίζεται ο όρος «συγγένεια» στο νόμο που αφορά τη νομική υπόσταση 

τέκνων και πώς ο όρος «συγγενής» στον περί υιοθεσίας νόμο; 

(βαθμοί 8) 
 

Β. Αναφέρετε τρεις περιπτώσεις που το αγώγιμο δικαίωμα στο Οικογενειακό Δίκαιο 

υπόκειται σε παραγραφή και το χρόνο παραγραφής. 

(βαθμοί 5) 
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Γ. Ο Α, απαγάγει τον 17χρονο γιο του τον Χ, ο οποίος διαμένει με βάση δικαστικό 

διάταγμα με την εν διαστάσει σύζυγό του την Β στο Παραλίμνι και τον μεταφέρει 

από το Παραλίμνι στην Πάφο.  Η Αστυνομία εντοπίζει τον Χ μετά από σχετικό 

παράπονο που υπέβαλε η Β και την προτρέπει να αποταθεί σε εσάς για να τη 

συμβουλεύσετε πως μπορεί να κάνει χρήση της περί Οικογενειακού Δικαίου 

νομοθεσίας για να επιστρέψει ο Χ κοντά της.  Πώς την συμβουλεύετε; 

(βαθμοί 7) 
 

Δ. Σύμφωνα με το Νόμο, αν γάμος δεν τελέστηκε από Λειτουργό Τέλεσης Γάμων 

είναι (επιλέξετε το ορθό): α) άκυρος β) ακυρώσιμος γ) ανυπόστατος δ) εικονικός 

ε) λευκός. 

(βαθμοί 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6  

Α. Σύμφωνα με το Νόμο, ποια τα συστατικά στοιχεία του «ισχυρού κλονισμού» με 

βάση το άρθρο 111 του Συντάγματος ως λόγου διαζυγίου και ποια του «αμάχητου 

τεκμηρίου» του ισχυρού κλονισμού; 

(βαθμοί 8) 
 

Β. Τι προβλέπεται στον περί Υιοθεσίας Νόμο για το διορισμό προσωρινού 

κηδεμόνα; 

(βαθμοί 6) 
 

Γ. Γιατί κατά τη γνώμη σας δεν απαιτείται σύμφωνα με το νόμο αποστολή 

γνωστοποίησης για λύση του γάμου όταν ο λόγος διαζυγίου είναι η αφάνεια ή η 

φρενοβλάβεια; 

(βαθμοί 6) 
 

Δ. Νοουμένου ότι δεν καταχωρήθηκε έφεση, η απόφαση του Δικαστηρίου για λύση 

του γάμου σύμφωνα με το νόμο καθίσταται τελεσίδικη μετά (επιλέξετε το ορθό): 

α) την πάροδο 15 ημερών από την έκδοσή της β) 30 ημερών από την έκδοσή της 

γ) 45 ημερών από την έκδοσή της δ) 75 ημερών από την έκδοσή της ε) την 

εκπνοή της προθεσμίας για καταχώριση έφεσης. 

(βαθμοί 5) 
 
 

 


