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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Παρακαλώ να απαντηθούν οποιεσδήποτε 2 από τις ερωτήσεις του Μέρους Α δηλαδή 

από τις ερωτήσεις 1, 2 και 3 ΚΑΙ επίσης να απαντηθούν οποιεσδήποτε 2 από τις 

ερωτήσεις του Μέρους Β δηλαδή από τις ερωτήσεις 4, 5 και 6. Οι απαντήσεις να είναι 

αιτιολογημένες.  

ΜΕΡΟΣ Α 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

O Ανδρέας και η Γιώτα αρραβωνιάστηκαν και άρχισαν να ζουν μαζί με την προοπτική 

του γάμου τους τον Ιανουάριο 2003. Την ημερομηνία αυτή ο Ανδρέας διατηρεί μετοχές 

στη Λαϊκή Τράπεζα αξίας €100.000. Έχει επίσης ένα δάνειο στην τράπεζα €20.000. Η 

Γιώτα δεν έχει περιουσία. Μετά τον αρραβώνα ο Ανδρέας και η Γιώτα δημιουργούν μια 

επιχείρηση μανάβικου. Ως επιχειρηματίας εμφανίζεται ο Ανδρέας, η Γιώτα όμως         

εργάζεται κανονικά στο μανάβικο το ίδιο ωράριο με τον Ανδρέα και έχει ανάλογη        

συνεισφορά μαζί του στη διαχείριση της επιχείρησης. Από τα εισοδήματα της             

επιχείρησης, ο Ανδρέας αγοράζει στο όνομα του ένα σπίτι στο Στρόβολο. Λίγο μετά το 

γάμο πεθαίνει μια θεία του Ανδρέα και του αφήνει κληρονομιά €100.000. Με την       

κληρονομιά αυτή ο Ανδρέας αγοράζει ένα διαμέρισμα στην Έγκωμη. Το διαμέρισμα το 

ενοικιάζει και το ενοίκιο το καταθέτει στην Τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της συμβίωσης 

τους ο Ανδρέας δωρίζει στη Γιώτα διάφορα κοσμήματα. Ο γάμος του Ανδρέα και της 

Γιώτας καταρρέει τον Ιούλιο 2016, οπότε ο Ανδρέας φεύγει οριστικά από το σπίτι και 

βρίσκονται σε οριστική διάσταση. Δυο μήνες μετά εκδίδεται και το διαζύγιο τους. Η     

περιουσία του Ανδρέα κατά το χρόνο της διάστασης και του διαζυγίου αποτελείται από 

το σπίτι στο Στρόβολο που αξίζει €200.000, το διαμέρισμα στην Έγκωμη που αξίζει 

€120.000, μια κατάθεση στην Τράπεζα ύψους €20.000, που προέρχεται από τα ενοίκια 
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που εισέπραττε από το διαμέρισμα στην Έγκωμη. Ο Ανδρέας δεν έχει χρέη ενώ οι      

μετοχές του στη Λαϊκή δεν έχουν πλέον αξία. Η περιουσία της Γιώτας αποτελείται από 

τα κοσμήματα που της είχε δωρίσει ο Ανδρέας κατά τη διάρκεια του γάμου η αξία των 

οποίων ανέρχεται στο ποσό των €30.000. 

 

Συμβουλέψετε την Γιώτα ως προς τα δικαιώματα της με βάση τις διατάξεις του 

Ν.232/91. 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2  

Ο Κώστας και η Μαρία είναι και οι δυο Ελληνορθόδοξοι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.             

Παντρεύονται τον Απρίλιο 2005 στην Ορθόδοξη Εκκλησία στη Λεμεσό. Οι σχέσεις τους 

δεν είναι καλές και συχνά έχουν καβγάδες. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να 

πάψουν να έχουν οποιοδήποτε επικοινωνία μεταξύ τους. Τον Φεβρουάριο 2013 μετά 

από μια έντονη συζήτηση, η Μαρία ανακοινώνει στον Κώστα ότι θεωρεί πλέον ότι ο   

γάμος τους είναι νεκρός, ότι δεν έχει λόγο να ζει πλέον μαζί του και φεύγει οριστικά από 

το σπίτι. Μετά που φεύγει από το σπίτι η Μαρία πληροφορείται ότι ο Κώστας από το 

2011 διατηρεί δεσμό με μια συνάδελφο. Έτσι συναντά τον Κώστα και μετά από έντονη           

συζήτηση τον χαστουκίζει. 

 

Συμβουλέψετε τόσο τον Κώστα όσο και τη Μαρία που επιθυμούν να εξασφαλίσουν   

διαζύγιο για όλους τους πιθανούς λόγους διαζυγίου που θα μπορούσαν να                 

επικαλεστούν και εξηγείστε γιατί οι λόγοι αυτοί εφαρμόζονται με αναφορά σε σχετική 

νομολογία όπου υπάρχει. 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3  

Ο Χρίστος είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και έχει διαμονή στην Κύπρο. Ο Χρίστος πάσχει 

από ελαφράς μορφής νοητική στέρηση και έχει την πνευματική ικανότητα ενός παιδιού 
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15 ετών. Είναι όμως σε θέση να φροντίζει τον εαυτό του, εργάζεται και έχει δικό του   

σπίτι. Η Χέλεν γεννιέται στην Κύπρο από Άγγλους γονείς που διαμένουν όμως μόνιμα 

στην Κύπρο. Ο Χρίστος γνωρίζει τη Χέλεν στην Αγία Νάπα. Η Χέλεν του αναφέρει ότι 

είναι γνωστή ηθοποιός που εργάζεται στην Αγγλία και βρίσκεται για διακοπές στην   

Κύπρο. Η Χέλεν πιστεύει ότι ο Χρίστος κατάγεται από πολύ εύπορη οικογένεια και έτσι 

τον πείθει να την παντρευτεί λέγοντας του ότι έχει μείνει έγκυος και ότι αν δεν            

παντρευτεί θα φύγει από το χώρα και δεν θα δει ποτέ το παιδί. Παντρεύονται στο Δήμο 

Παραλιμνίου. Λίγο μετά το γάμο η Χέλεν αντιλαμβάνεται ότι ο Χρίστος δεν έχει ιδιαίτερη 

περιουσία και έτσι φεύγει από το σπίτι. 

 

Συμβουλέψετε τον Χρίστο αν μπορεί να προσβάλει με οποιοδήποτε τρόπο το κύρος του 

γάμου ως άκυρο, ακυρώσιμο ή ανυπόστατο. 

 

 (25 μονάδες) 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Ο Αντρέας και η Μαρία μένουν στη Λευκωσία και έχουν ένα γιο τον Αντώνη που είναι 

δέκα χρονών. Είναι και οι δύο άνεργοι και είναι χρήστες ναρκωτικών. Παραμελούν τον 

ανήλικο Αντώνη ο οποίος βρίσκεται συχνά να περιφέρεται στους δρόμους ατημέλητος, 

βρώμικος και νηστικός . Πολλές φορές τον αφήνουν μόνο του στο σπίτι χωρίς την      

επιτήρηση κάποιου ενήλικα. Οι γονείς του Αντρέα μένουν εκτός Κύπρου και της Μαρίας 

έχουν πεθάνει. 

Τι επιλογές έχει το Γραφείο Ευημερίας για την προστασία του ανήλικου Αντώνη; 

Τι είδους αίτηση μπορεί να καταχωρήσει στο Δικαστήριο και σε ποια επαρχία; 

Ποια θα είναι η νομική βάση της αίτησης; 
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Εναντίον ποιών θα στρέφεται η αίτηση; 

Μπορεί ο αιτητής να καταχωρήσει και αίτηση για προσωρινό διάταγμα; Τι θεραπεία 

μπορεί να ζητά με την αίτηση αυτή; 

Τι πρέπει να αποδείξει ο αιτητής για να πείσει το Δικαστήριο για την έκδοση του      

προσωρινού διατάγματος; 

Όταν εκδοθεί διάταγμα για αφαίρεση γονικής μέριμνας από τους γονείς, μπορεί αυτό να 

τροποποιηθεί ή ακυρωθεί; 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Το Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας με τελικό διάταγμα του αφαίρεσε τη γονική      

μέριμνα από τη Δέσποινα που είναι μητέρα, του εκτός γάμου, ανήλικου Γιάννη και την 

ανάθεσε στη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Ο λόγος της αφαίρεσης 

της γονικής μέριμνας από τη Δέσποινα είναι το γεγονός ότι έχει καταδικαστεί σε ισόβια 

φυλάκιση για το φόνο του πρώην συμβίου της και ο Γιάννης έμεινε χωρίς κάποιον να 

τον φροντίζει. Πρόσφατα βρέθηκε ένα ζευγάρι που θέλει να υιοθετήσει το Γιάννη.  

Τι διαβήματα πρέπει να κάνει το ζευγάρι προς το Γραφείο Ευημερίας για να              

υιοθετήσουν το Γιάννη; 

Ποιος θα δώσει τη συγκατάθεση για την υιοθεσία στην αίτηση που θα καταχωρήσει το 

ζευγάρι; 

Στην περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση για υιοθεσία, τι θα γίνει όταν αποφυλακιστεί η 

Δέσποινα η μητέρα του Γιάννη;  Μπορεί να ακυρώσει το διάταγμα υιοθεσίας; 

Στην περίπτωση που πεθάνει η μητέρα του Γιάννη, μετά την έκδοση του διατάγματος 

υιοθεσίας, την κληρονομεί; 

(25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Η Στέλλα και ο Μηνάς είναι παντρεμένοι εδώ και πέντε χρόνια και έχουν ένα γιο το 

Σπύρο, τριών χρονών. Ο Μηνάς πριν δύο χρόνια βρήκε δουλειά στην Ισπανία και 

μετακόμισε εκεί όπου βρήκε και ενοικίασε διαμέρισμα αρκετά μεγάλο για να πάρει μαζί 

και την οικογένεια του, η οποία παρέμεινε στην Κύπρο. Πριν τρεις μήνες η Στέλλα που 

δεν είχε μόνιμη δουλειά, πήρε τον Σπύρο και πήγαν στην Ισπανία. Έμειναν εκεί τρεις 

μήνες όλοι μαζί και έκανε και διαβήματα να βρει δουλειά και έψαξε σχολείο και για τον 

Σπύρο. Ένα απόγευμα ο Μηνάς επέστρεψε από τη δουλειά και δεν βρήκε τη Στέλλα 

ούτε τον Σπύρο στο σπίτι. ‘Εψαξε παντού και τελικά ανακάλυψε ότι έφυγαν από την 

Ισπανία και ήρθαν στην Κύπρο, γεγονός που δεν γνώριζε αφού δεν του είπε κάτι η 

Στέλλα πριν. Η Στέλλα σε επικοινωνία που είχαν τον ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να 

επιστρέψει στην Ισπανία με τον Σπύρο και ότι θα παραμείνει στην Κύπρο. 

 

Μπορεί ο Μηνάς να υποβάλει αίτημα με βάση τη Σύμβαση της Χάγης για τις Αστικές 

Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών για επιστροφή του Σπύρου στην Ισπανία; 

Σε ποια χώρα και πως θα υποβάλει το αίτημά του; 

Απέκτησε ο Σπύρος συνήθη διαμονή στην Ισπανία για να μπορεί να εφαρμοστεί η 

Σύμβαση από το δικαστήριο και να διατάξει την επιστροφή του εκεί; 

Τι γεγονότα θα ελέγξει το Δικαστήριο που θα εκδικάσει την απαγωγή, για να 

διαπιστώσει αυτό το στοιχείο της συνήθους διαμονής; 

Τι πιθανές υπερασπίσεις μπορεί να εγείρει η Στέλλα στο Δικαστήριο για να αντικρούσει 

την αίτηση επιστροφής; 

(25 μονάδες) 


