
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

 

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 

 

Ο Μιχάλης και η Γεωργία δίνουν αμοιβαία υπόσχεση γάμου τον Ιανουάριο 2007 και αρχίζουν να 

συζούν με την προοπτική του γάμου τους. Κατά το χρόνο αυτό ο Μιχάλης έχει ένα οικόπεδο στα 

Λιβάδια αξίας τον Ιανουάριο 2007, €50.000. Παντρεύονται δυο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο 

2009. Κατά τη διάρκεια του γάμου ο Μιχάλης λαμβάνει ως δωρεά από τη μητέρα του ένα 

οικόπεδο στη Δευτερά. Επίσης αγοράζει εξ’ ολοκλήρου με δάνειο από την Ελληνική Τράπεζα 

ένα διαμέρισμα στο Στρόβολο. Κατά τη διάρκεια του γάμου ο Μιχάλης δωρίζει στη Γεωργία 

διάφορα κοσμήματα.  

 

Σταδιακά παρουσιάζονται προβλήματα στη σχέση τους και τελικά ο γάμος τους καταρρέει τον 

Ιανουάριο 2015 και η Γεωργία φεύγει από το συζυγικό σπίτι. Ο γάμος τους λύεται δυο χρόνια 

αργότερα τον Ιανουάριο 2017 με απόφαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου. Στο μεταξύ, μετά τη 

διάσταση και λίγο πριν το διαζύγιο, ο Μιχάλης ολοκληρώνει μια εργασία που είχε ξεκινήσει λίγο 

μετά τη διάσταση από την οποία έχει κέρδος €20.000. Με τα χρήματα αυτά αγοράζει ένα 

χωράφι στον Πύργο.  
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Τόσο κατά το χρόνο της διάστασης όσο και κατά το χρόνο λύσης του γάμου η αξία του 

οικοπέδου στα Λιβάδια είναι €150.000, του οικοπέδου στη Δευτερά είναι €100.000 και του 

διαμερίσματος στον Στρόβολο €200.000. Το υπόλοιπο του δανείου του Μιχάλη στην Ελληνική 

Τράπεζα τόσο κατά το χρόνο της διάστασης όσο και κατά το χρόνο λύσης του γάμου είναι 

€120.000. Το χωράφι στον Πύργο αξίζει κατά το χρόνο λύσης του γάμου €20.000. Τα 

κοσμήματα που δώρισε ο Μιχάλης στη Γεωργία τόσο κατά το χρόνο της διάστασης όσο και κατά 

το χρόνο λύσης του γάμου €30.000.  

 

Συμβουλέψετε τη Γεωργία 
 

α.  ως προς το κατά πόσο μπορεί να προβάλει οποιεσδήποτε διεκδικήσεις με βάση το 

άρθρο 14 του Ν.232/1991 σε σχέση με το οικόπεδο στα Λιβάδια, το οικόπεδο στη 

Δευτερά, το διαμέρισμα στο Στρόβολο και το χωράφι στον Πύργο, 

β.  ως προς την έκταση της τυχόν διεκδίκησης της, και 

γ.  κατά πόσο η δωρεά των κοσμημάτων προς την ίδια μπορεί να επηρεάσει την όποια 

διεκδίκησης της και αν ναι πως. 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Η Μαρία είναι Ελληνίδα Χριστιανή Ορθόδοξη μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και 

μόνιμη κάτοικος Κύπρου. Ο Τζώζεφ είναι Μαρωνίτης και κατάγεται από το Λίβανο όπου έχει τη 

διαμονή του. Γνωρίζονται σε ένα ταξίδι της Μαρίας στο Λίβανο. 

 

Ο Τζώζεφ συστήνεται στη Μαρία με το όνομα Άντρε και ισχυρίζεται ότι είναι γνωστός 

τραγουδιστής. Επίσης της λέει ότι λόγω της πολιτικής και καλλιτεχνικής του δραστηριότητας έχει 

δεχτεί απειλές από φανατικούς μουσουλμάνους και ότι αν δεν μπορέσει να φύγει σύντομα από 

τη χώρα θα τον σκοτώσουν. Της ζητά να τον παντρευτεί ώστε να μπορέσουν να εγκατασταθούν 

μαζί στην Κύπρο. Η Μαρία προβληματίζεται γιατί γνωρίζει τον Τζώζεφ μόνο για λίγες εβδομάδες 

αλλά τελικά συγκατατίθεται να τον παντρευτεί διότι με τα όσα της έχει πει φοβάται για τη ζωή 

του. Ο γάμος τους τελείται στο Δημαρχείο Στροβόλου. Κατά την τέλεση του γάμου η Ιωάννα 

είναι ακόμα 17,5 ετών αλλά ο γάμος γίνεται χωρίς να δοθεί συγκατάθεση από τους γονείς της. 
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Μετά το γάμο κατοικούν μαζί στην Κύπρο σε σπίτι που ενοικιάζει ο Τζώζεφ. Την ημέρα των 

18ων γενεθλίων της ο Τζώζεφ αποκαλύπτει στη Μαρία ότι δεν ήταν ποτέ τραγουδιστής ότι δεν 

είχε δεχτεί ποτέ καμιά απειλή και ότι όταν τη γνώρισε ήταν ήδη παντρεμένος στην Κύπρο με 

άλλη κοπέλα και βρίσκονταν στη διαδικασία του διαζυγίου. Έτσι της αναφέρει ότι την 

παντρεύτηκε για να μπορέσει να παραμείνει στην Κύπρο μετά το διαζύγιο από την πρώτη του 

γυναίκα το οποίο εκδόθηκε δυο μήνες μετά το γάμο του με την Μαρία. 

 

Συμβουλέψετε τη Μαρία  αν μπορεί να προσβάλει με οποιοδήποτε τρόπο το κύρος του γάμου 

ως άκυρο, ακυρώσιμο ή ανυπόστατο καθώς και τις προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να 

ενεργήσει. 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Ο Μάριος και η Θέμις παντρεύονται με θρησκευτικό γάμο στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία 

στην οποία και οι δυο ανήκουν. Τον Οκτώβριο 2013 ο Μάριος κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου 

χαστουκίζει τη Θέμις οπότε η Θέμις λέει στον Μάριο ότι θέλει να χωρίσει και από τότε κοιμάται 

στον καναπέ του σαλονιού. Η Θέμις όμως συνεχίζει να μαγειρεύει και για τους δυο και 

πραγματοποιούν και κάποιες κοινές επισκέψεις στους γονείς τους που δεν γνωρίζουν για τα 

προβλήματα του γάμου. Τελικά τον Μάρτιο 2014 η Θέμις φεύγει από το σπίτι και εγκαθίσταται 

στο σπίτι των γονιών της. Λίγες εβδομάδες αργότερα ο Μάριος διαπιστώνει ότι η Θέμις από τα 

τέλη του 2012 διατηρούσε δεσμό με τον Γιώργο με τον οποίο έχει αρχίσει να συζεί.  

 

Παραθέστε και αναλύστε όλους τους πιθανούς λόγους διαζυγίου που θα μπορούσε να 

επικαλεστεί η Θέμις ή ο Μάριος με βάση τα γεγονότα της ερώτησης για να πετύχει τη λύση του 

γάμου της.  

(25 μονάδες) 
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ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Η Μαρία είναι 21 ετών και ο Μιχάλης είναι 30 και είναι παντρεμένοι εδώ και τρία χρόνια. 

Διαμένουν στη Λεμεσό. Η Μαρία έχει μία αδελφή τη Νίκη η όποιά έχει δυο παιδιά τον 

Σωτήρη 10 χρονών και τον Κώστα επτά χρονών.  Η Νίκη με το σύζυγο της και πατέρα 

των δύο παιδιών πεθαίνουν σε δυστύχημα.  Η Μαρία και ο Μιχάλης αποφασίζουν να 

υιοθετήσουν τα δύο παιδιά. 

(α) Ποια είναι η πρώτη διαδικασία που πρέπει να κάνουν;  Πού πρέπει να αποταθούν 

για να αποφασιστεί εάν είναι κατάλληλοι για υιοθεσία; 

                                                                                                                        (5 μονάδες) 

(β) Η ηλικία της Μαρίας αποτελεί κώλυμα σύμφωνα με τον περί Υιοθεσίας Νόμο 

19(Ι)/1995; 

(5 μονάδες) 

(γ)  Εάν αποφασιστεί ότι είναι κατάλληλοι για υιοθεσία τι πρέπει να πράξουν σε σχέση 

με τη δικαστική διαδικασία για την ολοκλήρωση της υιοθεσίας των ανηλίκων; 

(5 μονάδες) 

(δ) Ποια άτομα θα ακουστούν από το Δικαστήριο πριν την έκδοση της απόφασής του;  

(5 μονάδες) 

(ε) Ποιος θα είναι ο αιτητής/αιτητές στην αίτηση ενώπιον του Δικαστηρίου; Ποιας 

Επαρχίας θα είναι το Δικαστήριο;  

                                                                                                                      (5 μονάδες) 

 

 



5 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Η Έλενα και ο Κώστας ζουν και εργάζονται στο Παρίσι . Είναι παντρεμένοι και έχουν 

δύο παιδιά τον Βασίλη και τη Χριστίνα. Ο Βασίλης είναι 16 χρονών και η Χριστίνα 12. 

Πάνε και οι δύο σχολείο στο Παρίσι.  Στις 15 Δεκεμβρίου του 2017 ο Κώστας επέστρεψε 

από το γραφείο του στις 7 μμ και δεν βρήκε κανένα στο σπίτι. Πήρε τηλέφωνο την 

Έλενα με την οποία είχαν ένα έντονο τσακωμό το προηγούμενο βράδυ κατά τον οποίο ο 

Κώστας άσκησε βία κατά της Έλενας για να δει που βρίσκονταν με τα παιδιά. Μετά από 

πολλές προσπάθειες του απάντησε την επόμενη μέρα και του είπε ότι βρίσκεται στη 

Λευκωσία με τα παιδιά και δεν θα επιστρέψουν πίσω στο Παρίσι.  Ο Κώστας αντέδρασε 

έντονα και της είπε ότι αυτό έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή του και απαίτησε να 

επιστρέψουν στο Παρίσι. Η Έλενα αρνείται να επιστρέψει. 

 

(α) Τι μπορεί να κάνει ο Κώστας για να επιστρέψουν τα παιδιά στο Παρίσι με βάση τις 

πρόνοιες της Σύμβασης της Χάγης για τη Διεθνή Απαγωγή Παιδιών που κυρώθηκε με 

το Νόμο 11(ΙΙΙ)/1994; 

                                                                                                                      (5 μονάδες) 

(β) Παρακαλώ περιγράψετε τον τρόπο που θα υποβάλει το αίτημά του ο πατέρας προς 

την Κυπριακή Δημοκρατία, για επιστροφή των παιδιών στο Παρίσι και τη διαδικασία που 

μπορεί να ακολουθήσει στο Δικαστήριο και ενώπιον ποιου  Δικαστηρίου και ποιας 

Επαρχίας. 

                                                                                                                      (5 μονάδες) 

(γ) Παρακαλώ αναφέρετε ποιες είναι οι υπερασπίσεις της Σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 13 του Κυρωτικού Νόμου της Σύμβασης Ν.11(ΙΙΙ)/1994 . 

                                                                                                                      (5 μονάδες) 

(δ) Η διαδικασία μπορεί να αφορά και τα δύο παιδιά; 

(2 ½ μονάδες) 
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(ε) Τα παιδιά μπορούν να ακουστούν στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου;  

                                                                                                                   (2 ½ μονάδες)     

(στ) Το Δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί αιτήματος γονικής μέριμνας της μητέρας ενώ 

εκκρεμεί η διαδικασία απαγωγής; 

                                                                                                                        (5 μονάδες)    

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(α) Η Άννα και ο Αντρέας είναι παντρεμένοι και έχουν δύο παιδιά. Βρίσκονται σε 

διάσταση και ο Αντρέας δουλεύει στο εξωτερικό και δεν έχει επαφή με τα παιδιά του. Τα 

παιδιά χρειάζονται διαβατήριο και το Τμήμα που τα εκδίδει απαιτεί τη συγκατάθεση και 

των δύο γονέων για να τα εκδώσει. Τι θα συμβουλεύατε την Άννα να πράξει για να 

εξασφαλίσει τα διαβατήρια; 

                                                                                                                         (5 μονάδες) 

 

(β) Η απάντησή σας θα άλλαζε εάν η Άννα και ο Αντρέας δεν ήταν παντρεμένοι; 

                                                                                                                         (5 μονάδες)    

(γ) Ποιος ο ρόλος της έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας στη δικαστική διαδικασία 

γονικής μέριμνας; Από ποιο Νόμο ή Κανονισμό πηγάζει αυτός ο ρόλος του Γραφείου 

Ευημερίας; 

                                                                                                                       (5 μονάδες) 

(δ) Στη διαδικασία γονικής μέριμνας ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου υπάρχει 

κάποια διαφορά από την αστική διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου;  

                                                                                                                         (5 μονάδες)    
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(ε) Ποιο είναι το μοναδικό κριτήριο για τη λήψη απόφασης από τον Οικογενειακό 

Δικαστή σε διαδικασία γονικής μέριμνας;                                                       

(5 μονάδες)                                                                                                                        

 

 

 


