
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

Οκτώβριος  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 Κώστας και η ΄Ιριδα παντρεύονται με θρησκευτικό γάμο στην Ελληνική Ορθόδοξη 

Εκκλησία στην οποία και οι δυο ανήκουν. Τον Απρίλιο 2012 ο Κώστας κατά τη διάρκεια 

ενός επεισοδίου χαστουκίζει την Ίριδα οπότε η ΄Ιριδα λέει στον Κώστα ότι θέλει να 

χωρίσει και από τότε κοιμάται στον καναπέ του σαλονιού. Η ΄Ιριδα 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 Δεκέμβριο 

2012 η ΄Ιριδα φεύγει από το σπίτι και εγκαθίσταται στο σπίτι των γονιών της. Λίγες 

εβδομάδες αργότερα ο Κώστας διαπιστώνει ότι η ΄Ιριδα από τα τέλη του 2011 

διατηρούσε δεσμό με το Σταύρο με τον οποίο έχει αρχίσει να συζεί. Ο Σταύρος είναι 

Μάρτυρας του Ιεχωβά και ο Κώστας έχει πληροφορηθεί ότι η ΄Ιριδα από τις αρχές του 

2013 έχει ενταχθεί στην εκκλησία αυτή.  

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

επικαλεστεί η ΄Ιριδα με βάση τα γεγονότα της ερώτησης για να πετύχει τη λύση του 

γάμου της.  

(13 μονάδες) 
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Ο Κώστας θα μπορούσε να επικαλεστεί οποιοδήποτε λόγο διαζυγίου για να πετύχει ο 

ίδιος λύση του γάμου και αν ναι ποιόν ή ποιούς και γιατί;  

(8 μονάδες)  

Εξηγήστε με αναφορά στη σχετική νομολογία πότε ξεκίνησε η διάσταση του ζεύγους.  

(4 μονάδες)  

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Ο Σώτος και η Τζένη αρραβωνιάστηκαν και άρχισαν να ζουν μαζί με την προοπτική του 

γάμου τους τον Ιούνιο 2009. Την ημερομηνία αυτή ο Σώτος είναι ήδη ιδιοκτήτης ενός 

χωραφιού στη Λάρνακα αξίας κατά το χρόνο του αρραβώνα €100.000. Η Τζένη δεν έχει 

περιουσία. Ο Σώτος και η Τζένη παντρεύονται τον Ιανουάριο 2011. Μετά το γάμο, 

πεθαίνει η γιαγιά του Σώτου η οποία του αφήνει κληρονομιά €120.000. Με τα χρήματα 

αυτά ο Σώτος αγοράζει ένα διαμέρισμα. Επίσης κατά τη διάρκεια του γάμου ο Σώτος 

αγοράζει ένα εξοχικό στην Πάφο για €210.000. Επίσης δωρίζει στη Τζένη διάφορα έργα 

τέχνης αξίας €30.000. Ο γάμος τους παρουσιάζει προβλήματα με αποτέλεσμα τον 

Οκτώβριο 2013 ο Σώτος να φύγει από το σπίτι και να ξεκινήσει διαδικασία διαζυγίου. 

Μετά τη διάσταση (αλλά πριν τη λύση του γάμου) ο Σώτος κερδίζει από μια εργασία του 

€30.000 με τα οποία αγοράζει ένα μικρό κατάστημα στη Λάρνακα. Ο γάμος τους λύεται 

ένα χρόνο μετά, τον Οκτώβριο 2014, με απόφαση του Δικαστηρίου. Τόσο κατά το χρόνο 

της διάστασης όσο και κατά το χρόνο της λύσης του γάμου, η αξία του καταστήματος 

στη Λάρνακα παραμένει €30.000 και η αξία της υπόλοιπης περιουσίας του Σώτου 

παραμένει η ίδια με αυτή που είχε όταν αποκτήθηκε. Τόσο κατά το χρόνο της διάστασης 

όσο και κατά το χρόνο της λύσης του γάμου ο Σώτος έχει ένα χρέος €60.000 που 

δημιούργησε κατά τη διάρκεια του γάμου. 

 

Συμβουλέψετε την Τζένη ως προς τα δικαιώματά της σε σχέση με την περιουσία του 

Σώτου με βάση τον νόμο 232/1991 καθώς και την προθεσμία που έχει για να κινηθεί 

δικαστικά. 

(25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3  

Ο Γιάννης είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και έχει τη διαμονή του στην Κύπρο. Η Μάριαν 

είναι καθολική από τη Λευκορωσία και βρίσκεται στην Κύπρο με προσωρινή άδεια 

παραμονής. Ο Γιάννης και η Μάριαν δημιουργούν δεσμό και ζουν μαζί. Η σχέση τους 

παρουσιάζει κάποια προβλήματα αλλά τελικά αποφασίζουν να παντρευτούν γιατί η 

Μάριαν κινδυνεύει με απέλαση στη Λευκορωσία. Παντρεύονται με πολιτικό γάμο τον 

Σεπτέμβριο 2015 στη Λευκωσία. Κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου, η Μάριαν είναι 17 

ετών αλλά παρουσιάζει ψεύτικο πιστοποιητικό γέννησης με αποτέλεσμα ο γάμος να 

τελεστεί κανονικά. Ο γάμος τους όμως δεν πάει καλά με αποτέλεσμα τα τέλη Απριλίου 

2016 ο Γιάννης να φύγει οριστικά από το σπίτι. 

 

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

γάμου ως άκυρο, ακυρώσιμο ή ανυπόστατο. 

                                                                                                                    (25 μονάδες) 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Η Αγγέλα είναι 23 ετών και ο Αλέξης είναι 38 και είναι παντρεμένοι εδώ και τρία χρόνια. 

Διαμένουν στη Λευκωσία. Ο Αλέξης έχει ένα παιδί τον Μάριο δώδεκα χρονών από 

προηγούμενο του γάμο με τη Στέλλα, η οποία απεβίωσε και ο οποίος μένει μαζί τους. 

Δεν μπορούν να αποκτήσουν μαζί παιδί λόγω ιατρικών προβλημάτων. Αποφασίζουν να 

υιοθετήσουν παιδί. 

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

                                                                                                                     (5 μονάδες) 

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

19(Ι)/1995; 

                                                                                                                     (3 μονάδες) 
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(γ) Αν τελικά δεν προχωρήσουν με υιοθεσία άλλου παιδιού, μπορούν να υιοθετήσουν το 

Μάριο; 

                                                                                                                     (4 μονάδες) 

(δ) Τί πρέπει να πράξουν για να προχωρήσουν με την  υιοθεσία του Μάριου; 

                                                                                                                     (4 μονάδες) 

(ε) Ο Μάριος θα λάβει μέρος στη διαδικασία της υιοθεσίας του; Η ηλικία του, του 

επιτρέπει να ακουστεί από το Δικαστήριο;  

                                                          (4 μονάδες) 

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

Επαρχίας; 

(5 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5  

Η Σοφία είναι κύπρια και είναι παντρεμένη με τον Ζωρζ και μένουν μόνιμα στο Παρίσι. 

Έχουν δύο παιδιά από το γάμο τους τον Αντώνη 17 χρονών και τη Ρενέ 12 χρονών, οι 

οποίοι φοιτούν σε σχολεία εκεί. Αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σαν ζευγάρι, 

υπάρχουν έντονοι διαπληκτισμοί μεταξύ των γονέων και κάποτε βία από τον Ζωρζ προς 

τη Σοφία κάποτε και στην παρουσία των παιδιών. Ο Ζωρζ επιστρέφει μια μέρα από την 

εργασία του και δεν βρίσκει στο σπίτι ούτε τη γυναίκα του ούτε τα παιδιά. Μετά από 

κάποιες μέρες η Σοφία επικοινωνεί μαζί του και τον πληροφορεί ότι βρίσκεται στην 

Κύπρο με τα δύο παιδιά, ότι ενοικίασε σπίτι στη Λεμεσό ότι έγγραψε τα δύο παιδιά σε 

σχολεία και δεν προτίθεται να επιστρέψει στο σπίτι τους στο Παρίσι και ο λόγος είναι ότι 

ο Ζωρζ ήταν βίαιος μαζί της. Προχώρησε και με καταχώρηση στο Δικαστήριο αίτησης 

εναντίον του για τη γονική μέριμνα των παιδιών. 

(α) Τι θα συμβουλεύατε τον Ζωρζ να πράξει για να πετύχει την επιστροφή των 

παιδιών στο Παρίσι; 

(3 μονάδες) 
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(β) Τι είδους αίτηση μπορεί να καταχωρηθεί και ενώπιον ποιου Δικαστηρίου και με 

ποιους διάδικους; 

(4 μονάδες) 

 

(γ)  Τι επιλογές υπάρχουν για την πορεία της αίτησης  γονικής μέριμνας της Σοφίας; 

(4 μονάδες) 

 

(δ)  Ποια θα είναι η νομική βάση της αίτησης;  

(3 μονάδες) 

 

(ε)  Υπάρχει κάποια άλλη ενδιάμεση αίτηση που μπορεί να καταχωρηθεί στο Δικαστήριο 

μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας; 

(3 μονάδες) 

 

(στ)  Αν αναλαμβάνατε την υπεράσπιση της Σοφίας, τι θα την συμβουλεύατε να εγείρει 

στην ένστασή της ως λόγους για μη επιστροφή των παιδιών; 

(4 μονάδες) 

 

(ζ)  Στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου τα παιδιά μπορούν να ακουστούν;  

(4 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6  

 

(α) Παρακαλώ δώστε παραδείγματα που μπορεί να υπάρξει διαφωνία των γονέων στην 

άσκηση της γονικής μέριμνας και πώς αυτή η διαφωνία μπορεί να επιλυθεί. Υπάρχει 

διαχωρισμός μεταξύ συνήθων πράξεων επιμέλειας ή πράξεων με επείγοντα χαρακτήρα; 

                                                                                                              (5 μονάδες) 
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(β) 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)  

(γ) Σε τι διαφέρει η διαδικασία γονικής μέριμνας ενώπιον του Δικαστηρίου από άλλη 

αστική διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου;  

                                                                                                              (5 μονάδες)  

(δ) Ποιο είναι το μοναδικό κριτήριο για τη λήψη απόφασης από το Οικογενειακό 

Δικαστήριο σε διαδικασία γονικής μέριμνας;  

                                                                                                              (5 μονάδες)  

(ε) Πότε λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο η γνώμη των παιδιών και με ποιο τρόπο; 

                                                                                                              (5 μονάδες)  

 

 

 

 

 


