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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. Όλες οι ερωτήσεις φέρουν τους ίδιους βαθμούς. 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

(ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Ο Μάριος και η Χριστίνα παντρεύονται με θρησκευτικό γάμο τον Ιανουάριο 2010 στην 

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της οποίας και οι δυο είναι μέλη. Το Μάρτιο 2013 η 

Χριστίνα αποφασίζει να φύγει από το σπίτι για να ζήσει με τον Ανδρέα με τον οποίο στο 

μεταξύ έχει δημιουργήσει εξωσυζυγικό δεσμό. Λέει στον Μάριο, ο οποίος δεν γνωρίζει 

για το δεσμό της με τον Ανδρέα, ότι θέλει να τον χωρίσει γιατί ήταν από την αρχή λάθος 

ο γάμος τους. Ο Μάριος ζητά εξηγήσεις και ακολουθεί μια έντονη συζήτηση κατά τη 

διάρκεια της οποίας ο Μάριος σπρώχνει τη Χριστίνα. Η Χριστίνα μετακινείται στο 

υπνοδωμάτιο των ξένων αλλά συνεχίζει να καθαρίζει το σπίτι. Τελικά τον Ιούλιο 2013 η 

Χριστίνα φεύγει από το σπίτι και λίγο αργότερα εγκαθίσταται στο σπίτι του Ανδρέα 

οπότε ο Μάριος μαθαίνει για πρώτη φορά για το δεσμό της Χριστίνας με τον Ανδρέα. 

Συμβουλέψετε ξεχωριστά τον Μάριο και τη Χριστίνα για όλους τους πιθανούς λόγους 
διαζυγίου που θα μπορούσαν να επικαλεστούν για τη λύση του γάμου τους (στην 
περίπτωση που όντως υπάρχουν τέτοιοι λόγοι) εξηγώντας γιατί εφαρμόζεται ο κάθε 
ένας από τους λόγους αυτούς. 

(ΒΑΘΜΟΙ 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Η Ελένη η οποία είναι Κύπρια και διαμένει από τη γέννηση της στην Κύπρο γνωρίζεται 

με τον Στήβεν ο οποίος κατάγεται από την Νότιο Αφρική ενώ ο τελευταίος βρίσκεται 

στην Κύπρο για διακοπές. Η Ελένη ερωτεύεται τον Στήβεν και αρχίζει να ζει μαζί του 

στο σπίτι της στο Παραλίμνι. Ο Στήβεν δεν έχει άδεια παραμονής οπότε οι Αρχές κινούν 
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διαδικασία απέλασης του. Ο Στήβεν λέει στην Ελένη ότι ο ίδιος έχει σοβαρά 

προβλήματα με τον υπόκοσμο και ότι αν επιστρέψει στη Νότιο Αφρική υπάρχει κίνδυνος 

να τον σκοτώσουν. Έτσι η Ελένη αποφασίζει να παντρευτεί τον Στήβεν αφού με αυτό 

τον τρόπο θα μπορέσει να πάρει άδεια παραμονής στην Κύπρο. Παντρεύονται με 

πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Αγίας Νάπας. Χωρίς να το γνωρίζει η Ελένη ο Στήβεν 

ήταν ήδη παντρεμένος στην Νότιο Αφρική και βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου. Το 

διαζύγιο του όμως εκδίδεται λίγες μέρες μετά την τέλεση του γάμου του με την Ελένη. 

Κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου η Ελένη ήταν δεκαεπτά ετών αλλά για σκοπούς 

τέλεσης του γάμου παρουσιάζει πλαστό πιστοποιητικό γέννησης ώστε να φαίνεται ότι 

είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη αφού δεν θέλει να μάθουν οι γονείς της για το γάμο. Λίγο 

μετά το γάμο η Ελένη μαθαίνει ότι ο μόνος λόγος που την παντρεύτηκε ο Στήβεν είναι 

γιατί θέλει να μείνει στην Κύπρο, να πάρει Κυπριακή υπηκοότητα και στη συνέχεια να 

εγκατασταθεί μόνος του στην Αγγλία. 

Συμβουλέψετε την Ελένη ως προς τους λόγους για τους οποίους θα μπορούσε να 

ζητήσει την ακύρωση του γάμου της ή την κήρυξη του γάμου της ως άκυρου ή την 

αναγνώριση τους γάμου της ως ανυπόστατου καθώς και τις σχετικές προθεσμίες μέσα 

στις οποίες πρέπει να ενεργήσει. 

(ΒΑΘΜΟΙ 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Ο Κώστας αρραβωνιάζεται τη Γεωργία τον Φεβρουάριο 2001 οπότε αρχίζουν να ζουν 

μαζί και να προετοιμάζουν το γάμο τους. Ούτε ο Κώστας ούτε η Γεωργία έχουν 

οποιαδήποτε περιουσία. Παντρεύονται ένα χρόνο αργότερα τον Φεβρουάριο 2002. 

Τόσο ο Κώστας όσο και η Γεωργία είναι καθηγητές φυσικής και εργάζονται σε ιδιωτικά 

φροντιστήρια με το ίδιο εισόδημα. Μετά το γάμο τους η Γεωργία μένει έγκυος και 

συμφωνά με τον Κώστα να σταματήσει να εργάζεται και να μείνει στο σπίτι για να 

μεγαλώσει τα παιδιά που θα αποκτήσουν. Αμέσως μετά αγοράζουν ένα διαμέρισμα στο 

όνομα του Κώστα εξολοκλήρου με δάνειο. Η δόση του δανείου πληρώνεται από το 

μισθό του Κώστα ο οποίος καλύπτει και τα υπόλοιπα έξοδα της οικογένειας ενώ η 

Γεωργία αναλαμβάνει τη φροντίδα του σπιτιού και των τριών παιδιών που στο μεταξύ 

αποκτά το ζευγάρι. Ο γάμος τους καταρρέει και τον Δεκέμβριο 2016 ο Κώστας φεύγει 

οριστικά από το σπίτι. Κατά το χρόνο της διάστασης, δηλαδή τον Δεκέμβριο 2016, η 

αξία του διαμερίσματος ανέρχεται στις 120.000 ευρώ ενώ στο μεταξύ το δάνειο έχει 

εξοφληθεί εξολοκλήρου. Στο μεταξύ λίγο μετά το γάμο ο Κώστας κληρονομεί από μια 

θεία του ένα κατάστημα. Το κατάστημα ο Κώστας το ενοικιάζει και τα εισοδήματα από 

την ενοικίαση τα καταθέτει στην Τράπεζα. Στη διάσταση οι καταθέσεις του αυτές 

ανέρχονται στο ποσό των 60.000 ευρώ. Επίσης κατά τη διάρκεια του γάμου ο Κώστας 

δωρίζει στην Γεωργία ένα αυτοκίνητο και κάποια κοσμήματα τα οποία κατά το χρόνο της 

διάστασης αξίζουν 30.000 ευρώ. Η περιουσία του Κώστα κατά το χρόνο της διάστασης 

είναι το διαμέρισμα αξίας 120.000 ευρώ, το κατάστημα αξίας 90.000 ευρώ και οι 

καταθέσεις στην Τράπεζα ύψους 60.000 ευρώ. Η περιουσία της Γεωργίας είναι το 
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αυτοκίνητο και τα κοσμήματα που της δώρισε ο Κώστας αξίας όλα μαζί (αυτοκίνητο και 

κοσμήματα) 30.000 ευρώ. Συμβουλέψετε τη Γεωργία ως προς τα δικαιώματα της με 

βάση τις διατάξεις του Ν.232/91. 

(ΒΑΘΜΟΙ 25) 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

(ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ 
ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Α) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(α) Παρακαλώ όπως δώσετε την έννοια της γονικής μέριμνας, πότε αρχίζει και ποιες 

λειτουργίες περιλαμβάνει. 

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 

(β) Σε ποιες περιπτώσεις ασκείται η γονική μέριμνα από τον ένα γονέα; 

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 

(γ) Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων ή σε περίπτωση θανάτου του ενός γονέα 

και αν ο άλλος γονέας αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα για πραγματικούς λόγους 

ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, ποιος ασκεί τη γονική 

μέριμνα; 

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 

(δ) Τι λαμβάνει υπόψη του το Δικαστήριο όταν καλείται να αποφασίσει σε σχέση με τη 

γονική μέριμνα ανηλίκων; Πότε λαμβάνεται υπόψη η γνώμη ενός ανήλικου από το 

Δικαστήριο; 

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 

(ε) Τι σημαίνει εξεταστικός χαρακτήρας της Δικαστικής διαδικασίας και ποια η διαφορά 
του με τον αντιπαραθετικό χαρακτήρα άλλων δικαστικών διαδικασιών; 

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5  

(α) Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών 
που κυρώθηκε με το Νόμο 11(ΙΙΙ)/1994, σε ποιες περιπτώσεις η μετακίνηση ή η 
κατακράτηση παιδιού θωρείται παράνομη; 

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 
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(β) Ποιος είναι ο σκοπός της πιο πάνω Σύμβασης; 

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 

(γ) Σε ποιες περιπτώσεις με βάση το άρθρο 13 της Σύμβασης, η δικαστική ή διοικητική 

αρχή του Κράτους από το οποίο προέρχεται η αίτηση δεν δεσμεύεται να διατάξει την 

επιστροφή του παιδιού στη χώρα της συνήθους διαμονής του; 

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 

(δ) Παρακαλώ όπως περιγράψετε τη διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον του 

Οικογενειακού Δικαστηρίου σε μια αίτηση επιστροφής παιδιού με βάση τη Σύμβαση, τον 

τύπο της αίτησης, ποιος την καταχωρεί, ποιος υποβάλλει την ένσταση και τη διαδικασία 

ακρόασης. 

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 

(ε) Η άρνηση του παιδιού για επιστροφή σε μια αίτηση επιστροφής με βάση τη Σύμβαση 

αποτελεί υπεράσπιση και πώς εξετάζεται και/ή αντιμετωπίζεται από το Δικαστήριο;  

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6  

(α) Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να υποβάλει πρόσωπο ή 

πρόσωπα αίτηση για υιοθεσία με βάση τον περί Υιοθεσίας Νόμο του 1995, Ν.19(Ι)/1995 

και ποιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση; 

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 

 (β) Για την έκδοση διατάγματος υιοθεσίας από ποιους απαιτείται συναίνεση με βάση το 

άρθρο 4 του πιο πάνω Νόμου; 

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 

 (γ) Πότε μπορεί να αποκλειστεί η συναίνεση; 

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 

 (δ) Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται με βάση το άρθρο 5 του πιο πάνω 

νόμου για να ικανοποιηθεί το Δικαστήριο και να εκδώσει διάταγμα υιοθεσίας; 

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 

(ε) Ποια είναι τα αποτελέσματα της υιοθεσίας με βάση το άρθρο 22 του νόμου; 

(ΒΑΘΜΟΙ 5) 

 


