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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 

          Ο Μάριος και η Χριστίνα παντρεύονται τον Μάρτιο 2011 στο δημαρχείο 

Αγλαντζιάς. Είναι και οι δυο μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και έχουν 

τη διαμονή τους στην Κύπρο. Το 2012 αποκτούν ένα παιδί την Ιωάννα η οποία 

διαγιγνώσκεται με σοβαρή νοητική στέρηση και έχει ανάγκη από συνεχή 

φροντίδα. Αυτό κουράζει τον Μάριο ο οποίος απουσιάζει όλο και περισσότερο 

από το σπίτι με αποτέλεσμα το βάρος της φροντίδας της Ιωάννας να το 

επωμίζεται εξολοκλήρου η Χριστίνα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Χριστίνα να 

αντιδρά και να προκαλούνται συχνοί καυγάδες κατά τη διάρκεια του οποίων η 

Χριστίνα φωνάζει και κατηγορεί τον Μάριο ότι είναι ανεύθυνος. Τον Μάρτιο 2014, 

ο Μάριος ανακοινώνει στη Χριστίνα ότι θέλει να χωρίσουν οπότε η Χριστίνα τον 

χαστουκίζει. Αρχικά ο Μάριος κοιμάται στο δωμάτιο των ξένων αλλά η Χριστίνα 

συνεχίζει να μαγειρεύει αν και ο κάθε ένας τρώει στο δωμάτιο του. Τελικά τον 

Αύγουστο 2014, ο Μάριος μετακομίζει σε ενοικιαζόμενο σπίτι. 
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Συμβουλέψετε το Μάριο και τη Χριστίνα ως προς ΟΛΟΥΣ τους πιθανούς λόγους 

διαζυγίου που μπορεί ο κάθε ένας από αυτούς να επικαλεστεί (αν υπάρχουν) για 

να πετύχει λύση του γάμου με αναφορά στα σχετικά άρθρα της νομοθεσίας και 

στη σχετική νομολογία αν υπάρχει. 

                                                                                          (25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

          Ο Φοίβος είναι μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και έχει τη διαμονή 

του στην Κύπρο. Γνωρίζει την Έλενα που κατάγεται από τη Μολδαβία. 

Δημιουργούν δεσμό και αρχίζουν να συγκατοικούν. Λίγο μετά η Έλενα λέει στον 

Φοίβο ότι είναι έγκυος. Του λέει επίσης ότι έχει λήξει η άδεια παραμονής της και 

άρα υπάρχει ανά πάσα στιγμή κίνδυνος να απελαθεί στη χώρα της. Του λέει 

επίσης ότι αν επιστρέψει στη χώρα της οι γονείς της θα την υποχρεώσουν να 

αποβάλει το παιδί. Ο Φοίβος, είναι ερωτευμένος με την Έλενα και αμέσως της 

προτείνει να παντρευτούν. Ο γάμος τελείται στο Δημαρχείο Λακατάμειας. Λίγο 

μετά το γάμο η Έλενα αποκαλύπτει στον Φοίβο ότι του είχε πει ψέματα ότι ήταν 

έγκυος. Λίγες μέρες αργότερα τον εγκαταλείπει. Ο Φοίβος ανακαλύπτει ότι η 

Έλενα ήταν ήδη παντρεμένη στη Μολδαβία όταν τέλεσαν το γάμο τους και ότι ο 

γάμος της αυτός λύθηκε λίγες μέρες μετά την τέλεση του γάμου τους στην 

Κύπρο. 

 

Συμβουλέψετε τον Φοίβο ως προς ΟΛΟΥΣ τους πιθανούς λόγους για τους 

οποίους να μπορεί να προσβάλει το κύρος του γάμου του με αναφορά στα 

σχετικά άρθρα της νομοθεσίας. 

                                                                                             (25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3  

          Ο Κώστας και η Μελίνα αρραβωνιάστηκαν και άρχισαν να ζουν μαζί με την 

προοπτική του γάμου τους τον Μάρτιο 2010. Την ημερομηνία αυτή ο Κώστας 

είναι ήδη ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος στη Λάρνακα αξίας κατά το χρόνο του 

αρραβώνα €90.000. Η Μελίνα δεν έχει περιουσία. Ο Κώστας και η Μελίνα 

παντρεύονται τον Ιανουάριο 2012. Μετά το γάμο, ο Κώστας λαμβάνει κληρονομιά 

από μια θεία του ένα κατάστημα στη Λευκωσία αξίας €120.000. Επίσης κατά τη 

διάρκεια του γάμου ο Κώστας αγοράζει ένα σπίτι στο Γέρι για €210.000. Επίσης 

δωρίζει στη Μελίνα ένα αυτοκίνητο αξίας €30.000. Ο γάμος τους παρουσιάζει 

προβλήματα με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο 2016 ο Κώστας να φύγει από το σπίτι 

και να ξεκινήσει διαδικασία διαζυγίου. Μετά τη διάσταση (αλλά πριν τη λύση του 

γάμου) ο Κώστας κερδίζει από μια εργασία του €60.000 και από αυτό το ποσό 

αγοράζει ένα χωράφι στη Δευτερά αξίας €60.000. Ο γάμος τους λύνεται τον 

Ιανουάριο 2018 με απόφαση του Δικαστηρίου. Τόσο κατά το χρόνο της 

διάστασης όσο και κατά το χρόνο του διαζυγίου η αξία της περιουσίας του Κώστα 

παραμένει η ίδια με αυτή που είχε όταν αποκτήθηκε. Ο Κώστας κατά τη διάσταση 

συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στη Λάρνακα, του καταστήματος 

στη Λευκωσία και του σπιτιού στο Γέρι ενώ κατά το χρόνο του διαζυγίου είναι 

επιπλέον ιδιοκτήτης του χωραφιού στη Δευτερά. Τόσο κατά το χρόνο της 

διάστασης όσο και κατά το χρόνο της λύσης του γάμου ο Κώστας έχει ένα χρέος 

€60.000 που δημιούργησε κατά τη διάρκεια του γάμου. Τόσο κατά το χρόνο της 

διάστασης όσο και κατά το χρόνο του διαζυγίου ο Κώστας έχει επίσης ένα 

γραμμάτιο €45.000 το οποίο προέρχεται από τα ενοίκια που λάμβανε από την 

ενοικίαση του καταστήματος στη Λευκωσία. 

 

Συμβουλέψετε τη Μελίνα ως προς τα δικαιώματά της σε σχέση με την περιουσία 

του Κώστα με βάση τον νόμο 232/1991 καθώς και την προθεσμία που έχει για να 

κινηθεί δικαστικά. 

                                                                                             (25 μονάδες) 
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ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Η Στέλλα έχει σχέση με τον Κώστα και από τη σχέση τους αποκτούν ένα παιδί τη 

Χριστίνα. Η Χριστίνα αναγνωρίστηκε από τον Κώστα με εκούσια αναγνώριση. Όταν η 

Χριστίνα γίνεται 5 χρονών αποφασίζουν να διακόψουν τη σχέση τους και ο Κώστας 

φεύγει από το σπίτι που έμεναν μαζί οι τρείς τους. Ο Κώστας βρίσκει δουλειά στην 

Αγγλία και μετακομίζει εκεί και δεν έχει επικοινωνία με τη Στέλλα και την Χριστίνα. Η 

Χριστίνα έχει ένα ατύχημα στο σχολείο και απαιτείται επείγουσα χειρουργική επέμβαση.  

(α) Ποιος/ποιοι ασκούν τη γονική μέριμνα για τη Χριστίνα;                              (4 μονάδες) 

(β) Απαιτείται η συγκατάθεση του Κώστα για να προχωρήσει η χειρουργική επέμβαση 

στη Χριστίνα;                                                                                                    (4 μονάδες) 

(γ) Τι μπορεί να επικαλεστεί η Στέλλα για να μην απαιτηθεί η συγκατάθεση του Κώστα 

αφού αυτός απουσιάζει και αδυνατεί να την δώσει;                                         (4 μονάδες) 

(δ) Στην περίπτωση που η Χριστίνα πρέπει να εκδώσει διαβατήριο που απαιτείται η 

συγκατάθεση και των δύο γονέων, τι θα συμβουλεύατε τη Στέλλα να πράξει αφού ο 

Κώστας δεν μπορεί να την δώσει;                                                                   (6 μονάδες) 

(ε) Ο Κώστας έχει δικαίωμα επικοινωνίας με τη Χριστίνα; Τι πρέπει να πράξει για να το 

διασφαλίσει στην περίπτωση που η Στέλλα δεν του επιτρέπει να βλέπει την ανήλικη; Με 

πιο κριτήριο λαμβάνεται η απόφαση του Δικαστηρίου; Η Χριστίνα θα ακουστεί στη 

διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου;                                                             (7 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Η Λώρα που είναι 16 χρονών και ο Χρίστος που είναι 10 διαμένουν μόνιμα στην Γαλλία 

με τους δύο γονείς τους τη Λάνα και τον Πέτρο. Έρχονται στην Κύπρο για διακοπές με 

τη μητέρα τους τη Λάνα για δεκαπέντε μέρες με τη συγκατάθεση του πατέρα τους. Κατά 

την παραμονή τους εδώ η μητέρα εναντίον της οποίας ο Πέτρος ασκεί βία, αποφασίζει 
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να μείνει στην Κύπρο με τα παιδιά. Ειδοποιεί τον Πέτρο ότι αποφάσισε να μην 

επιστρέψει στην Γαλλία και ότι θα μείνει στην Κύπρο με τα παιδιά τους. Ο Πέτρος 

διαφωνεί αφού έδωσε συγκατάθεση μόνο για την περίοδο των διακοπών και θέλει τα 

παιδιά τους να επιστρέψουν πίσω στη χώρα τους. 

(α)  Τι μπορεί να κάνει ο Πέτρος για να επιστρέψουν τα παιδιά στη Γαλλία 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 αίτημα του ο Πέτρος 

προς την Κυπριακή Δημοκρατία, για επιστροφή των παιδιών και τη διαδικασία 

που μπορεί να γίνει στο Δικαστήριο και ενώπιον ποιου Δικαστηρίου και ποιας 

Επαρχίας.                                                                                        (6 μονάδες) 

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

άρθρο 13 του Κυρωτικού Νόμου της Σύμβασης Ν.11(ΙΙΙ)/1994. Μπορεί η Λάνα να 

επικαλεστεί ως υπεράσπιση για μη επιστροφή των παιδιών τη βία που ασκούσε 

ο Πέτρος εναντίον της;                                                                        ( 6 μονάδες) 

(δ) Τα παιδιά μπορούν να ακουστούν στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου; 

 (4 μονάδες) 

(ε) Υπάρχει χρονικό περιθώριο εντός του οποίου πρέπει να εκδώσει την απόφασή 

 του το Δικαστήριο σε διαδικασία απαγωγής;                                         (4 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Ο Σάββας είναι 12 χρονών και είναι υιοθετημένος από τον Βασίλη και τη Δανάη. Ο 

Βασίλης και η Δανάη πεθαίνουν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Οι βιολογικοί του γονείς 

από τη Βουλγαρία, επίσης πεθαίνουν ξαφνικά σε αεροπορικό ατύχημα αμέσως μετά 

από το θάνατο του Βασίλη και της Δανάης. 

(α) Ο Σάββας είναι δικαιούχος σε κληρονομιά από τους βιολογικούς του γονείς; 

                                                                                                    ( 5 μονάδες) 
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(β) Ο Σάββας είναι δικαιούχος σε κληρονομιά από το Βασίλη και τη Δανάη;  

                                                                                                (5 μονάδες) 

                                                                                                         

(γ) Μπορεί η μητέρα της Δανάης που είναι 70 χρονών να υιοθετήσει τον Σάββα μετά το 

θάνατο του Βασίλη και της Δανάης;                                                                 (5 μονάδες) 

 

(δ) Αποτελεί κώλυμα η ηλικία της μητέρας της Δανάης για τη αίτηση υιοθεσίας του 

Σάββα;                                                                                                             (5 μονάδες)  

 

(ε) Ποιος/ποιοι θα δώσουν συναίνεση για την υιοθεσία του Σάββα από τη μητέρα της 

Δανάης;  

                                                                                                          (5 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


