
 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

Φεβρουάριος 2016  

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 Ανδρέας και η Μόνικα δίνουν αμοιβαία υπόσχεση γάμου τον Ιανουάριο 2005 και 

αρχίζουν να συζούν με την προοπτική του γάμου τους. Κατά το χρόνο αυτό ο Ανδρέας 

έχει ένα οικόπεδο στα Λιβάδια αξίας τον Ιανουάριο 2005 50.000 €.Παντρεύονται δυο 

χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο 2007 όταν πλέον το οικόπεδο στα Λιβάδια αξίζει 70.000 

€. Κατά τη διάρκεια του γάμου ο Ανδρέας 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 Ανδρέας δωρίζει 

στην Μόνικα διάφορα κοσμήματα.  

Σταδιακά παρουσιάζονται προβλήματα στη σχέση τους και τελικά ο γάμος τους 

καταρρέει τον Ιανουάριο 2013 και η Μόνικα φεύγει από το συζυγικό σπίτι. Ο γάμος τους 

λύεται δυο χρόνια αργότερα τον Ιανουάριο 2015 με απόφαση του Οικογενειακού 

Δικαστηρίου. Στο μεταξύ, μετά τη διάσταση και λίγο πριν το διαζύγιο, ο Ανδρέας 

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 Ανδρέα 

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 Ανδρέας στη Μόνικα αξίζουν τόσο 

κατά το χρόνο της διάστασης όσο και κατά το χρόνο λύσης του γάμου 30.000 €.  

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβίωσης του Ανδρέα και της Μόνικας, ο Ανδρέας εργαζόταν 

ως καθηγητής με εισόδημα 2.500 € μηνιαίως. Η Μόνικα που επίσης ήταν καθηγήτρια 

είχε σταματήσει να εργάζεται γύρω στα μέσα του 2005 μετά από συμφωνία του 

ζευγαριού για να αναλάβει τη φροντίδα αρχικά της συζυγικής οικίας και στη συνέχεια 

των παιδιών. 

 

Εξηγήστε με ποιο τρόπο θα υπολογιστεί η αύξηση της περιουσίας του Ανδρέα με βάση 

το άρθρο 14 του Ν.232/91 και αναφέρετε ποιά είναι η αύξηση αυτή αιτιολογώντας την 

απάντηση σας και κάνοντας αναφορά στα σχετικά άρθρα του νόμου και στη σχετική 

νομολογία.  

13 μονάδες 

 

Πώς επηρεάζει η δωρεά των κοσμημάτων που έγινε από τον Ανδρέα προς τη Μόνικα 

κατά τη διάρκεια του γάμου την αξίωση της Μόνικας;  

5 μονάδες 

Αναλύστε με αναφορά στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και στη σχετική νομολογία, τις 

αρχές με βάση τις οποίες θα καθοριστεί το μερίδιο που δικαιούται η Μόνικα στην 

αύξηση της περιουσίας του Ανδρέα με βάση το νόμο 232/91. Στην απάντηση σας θα 

πρέπει να κάνετε αναφορά μεταξύ άλλων και στον τρόπο που λειτουργούν τυχόν 

τεκμήρια συνεισφοράς που καθιερώνει ο νόμος αυτός.  

7 μονάδες 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Η Ιωάννα είναι Ελληνίδα Χριστιανή Ορθόδοξη μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας και μόνιμη κάτοικος Κύπρου. Ο Ανδρέας είναι Μαρωνίτης και κατάγεται από 

το Λίβανο όπου έχει τη διαμονή του. Γνωρίζονται σε ένα ταξίδι της Ιωάννας στο Λίβανο. 

 

Ο Ανδρέας συστήνεται στην Ιωάννα 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 Ιωάννα 

προβληματίζεται γιατί γνωρίζει τον Ανδρέα 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 λέει ψέματα στο Λειτουργό τέλεσης γάμου ότι είναι 18 ώστε 

να γίνει ο γάμος χωρίς να το μάθουν οι γονείς της. Μετά το γάμο κατοικούν μαζί στην 

Κύπρο σε σπίτι που ενοικιάζει ο Ανδρέας. Την ημέρα των 18ων γενεθλίων της ο 

Ανδρέας αποκαλύπτει στην Iωάννα 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 Ιωάννα. 

 

Ποιό είναι το δίκαιο του γάμου του Ανδρέα και της Ιωάννας και γιατί;  

3 μονάδες 

 

Εξηγήστε αν υπάρχουν τυχόν ελαττώματα στο γάμου που καθιστούν το γάμο άκυρο, 

ακυρώσιμο ή ανυπόστατο. Αιτιολογείστε την απάντηση σας με αναφορά στη σχετική 

νομοθεσία και νομολογία.  

12 μονάδες 
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Αναλύστε τις διαφορές μεταξύ άκυρου, ακυρώσιμου και ανυπόστατου γάμου.  

7 μονάδες 

Αναφέρετε τυχόν προθεσμίες που θα πρέπει να τηρηθούν στην περίπτωση που η 

Ιωάννα θελήσει να προσβάλει το κύρος του γάμου τους με βάση τα γεγονότα της 

ερώτησης. 

3 μονάδες 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

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

Εκκλησία στην οποία και οι δυο ανήκουν. Τον Απρίλιο 2012 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 Δεκέμβριο 

2012 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 2011 

διατηρούσε δεσμό με τον Γιώργο με τον οποίο έχει αρχίσει να συζεί. Ο Γιώργος είναι 

Μάρτυρας του Ιεχωβά και ο Μάριος έχει πληροφορηθεί ότι η Θέμις από τις αρχές του 

2013 έχει ενταχθεί στην εκκλησία αυτή.  

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

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

γάμου της.  

13 μονάδες 

Ο Μάριος θα μπορούσε να επικαλεστεί οποιοδήποτε λόγο διαζυγίου για να πετύχει ο 

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

8 μονάδες  

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

4 μονάδες  
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ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

Η Αντζελίνα είναι παντρεμένη με τον Μπράτ που είναι χρήστης ναρκωτικών και μένουν 

μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν δύο παιδιά από το γάμο τους τον Γέο , 17 

χρονών και τη Δόμη, 12 χρονών οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

΄Εχουν πολλά προβλήματα σαν οικογένεια , υπάρχουν έντονοι διαπληκτισμοί μεταξύ 

των γονέων και κάποτε βία από τον Μπράτ προς την Αντζελίνα στην παρουσία των 

παιδιών. Ο Μπράτ επιστρέφει μια μέρα από την εργασία του και δεν βρίσκει κανένα στο 

σπίτι από τους πιο πάνω. Μετά από κάποιες μέρες η Αντζελίνα επικοινωνεί μαζί του και 

τον πληροφορεί ότι βρίσκεται στην Κύπρο με τα δύο παιδιά, ενοικίασε σπίτι στην 

Ορόκλινη και εγκαταστάθηκε, έγγραψε τα δύο παιδιά στα σχολεία και δέν προτίθεται να 

επιστρέψει στο σπίτι τους στο Ηνωμένο Βασίλειο γατί δεν ανέχεται πλέον τη βία που 

ασκεί ο Μπράτ σε αυτήν. Καταχώρησε και αίτηση εναντίον του Μπράτ για γονική 

μέριμνα των ανηλίκων ενώπιον του Δικαστηρίου. 

(α) Τι θα συμβουλεύατε τον Μπράτ να πράξει? 

3 μονάδες 

 

(β) Τι είδους αίτηση μπορεί να καταχωρηθεί και ενώπιον ποιού Δικαστηρίου και με 

ποιους διάδικους? 

4 μονάδες 

(γ) Τι θα γίνει η αίτηση γονικής μέριμνας που καταχώρησε η Αντζελίνα? 

4 μονάδες 

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

3 μονάδες 

(ε) Υπάρχει άλλη ενδιάμεση αίτηση που μπορεί να καταχωρηθεί? 

3 μονάδες 

(στ) Αν είσασταν δικηγόρος της Αντζελίνα, τι θα την συμβουλεύατε να εγείρει στην 

ένστασή της? 

4 μονάδες 
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(ζ) Στη διαδικασία ενώπιο του Δικαστηρίου τι ρόλο θα έχουν τα παιδιά.  

4 μονάδες 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

Η Αρετή ετών 17 και ο Βασίλης ετών 22 μένουν μαζί στο Στρόβολο και απέκτησαν από 

τη σχέση τους ένα αγοράκι τον Γιώργο που είναι τριών χρονών. Ο Βασίλης δεν 

αναγνώρισε τον Γιώργο και το πιστοποιητικό γέννησης του Γιώργου δεν τον αναφέρει 

σαν πατέρα. Οι γονείς της Αρετής μένουν στη Λάρνακα. Η Αρετή και ο Βασίλης δεν 

εργάζονται, διαρκώς τσακώνονται και παραμελούν τον μικρό Γιώργο. Τον στέλλουν στο 

νηπιαγωγείο χωρίς φαγητό, λερωμένο με ακάθαρτα ρούχα και πρόσφατα είχε και ψείρες 

στα μαλλιά. Καπνίζουν μπροστά του και καλούν τους φίλους τους και καταναλώνουν 

μεγάλες ποσότητες αλκοόλ χωρίς να νοιάζονται για τον μικρό. Δεν είναι λίγες οι φορές 

που γείτονες του ζεύγους βρήκαν το μικρό Γιώργο μόνον του στο δρόμο να περιφέρεται 

και να κλαίει. Πρόσφατα η Αρετή πιέστηκε από τους φίλους αυτούς και συμμετείχε σε 

ένοπλη ληστεία και συνελήφθηκε από την Αστυνομία. Μετά από δίκη ενώπιον του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας βρέθηκε ένοχη και της επιβλήθηκε ποινή 

φυλάκισης πέντε ετών και τώρα εκτίει την ποινή της στις Κεντρικές Φυλακές. Ο Βασίλης 

μένει τώρα μόνος του με το Γιώργο και αντιμετωπίζει δυσκολίες και από τη στεναχώρια 

του για ότι συνέβηκε στη Αρετή δεν φροντίζει το Γιώργο και κάθε βράδυ πίνει και μεθά. 

Κάποιοι συγγενείς του στην Αγγλία του προτείνουν να πάει εκεί με το Γιώργο και το 

σκέφτεται γιατί ο Γιώργος δεν έχει διαβατήριο. Το Γραφείο Ευημερίας που 

παρακολουθεί την οικογένεια ανησυχεί για τον ανήλικο. 

(α) Μπορεί ο Βασίλης να υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης για έκδοση διαβατηρίου για το Γιώργο, πράξη που αποτελεί 

άσκηση γονικής μέριμνας? 

7 μονάδες 

(β) Τι αίτηση μπορεί το Γραφείο Ευημερίας να καταχωρήσει στο Δικαστήριο? 

Σε ποιο Δικαστήριο θα αποταθεί? Εναντίον ποιών θα στρέφεται η αίτηση? 

Ποια θα είναι η νομική βάση της αίτησης? 

7 μονάδες 
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(γ) Μπορεί να καταχωρήσει αίτηση στο Δικαστήριο ο Βασίλης? Εναντίον ποιού? 

6 μονάδες 

(δ) Μπορεί η Αρετή να ζητήσει από τους γονείς της να ασκούν τη γονική μέριμνα 

ενώ αυτή βρίσκεται στη φυλακή? Μπορούν οι γονείς της να καταχωρήσουν 

κάποια αίτηση στο Δικαστήριο? 

5 μονάδες 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6  

(παρακαλώ όπως εάν επιλέξετε αυτή την ερώτηση να απαντηθούν ΚΑΙ το (α) ΚΑΙ 

το (β) 

 

(α) Ο Αντρέας, κύπριος πολίτης και η Τσίγκ που κατάγεται από τις Φιλιππίνες αλλά 

έχει και την κυπριακή υπηκοότητα με εγγραφή λόγο του γάμου της, είναι 

παντρεμένοι για δέκα χρόνια και ζούν στη Λάρνακα. Η Τσίγκ έχει ένα γιό τον 

Ντόν 23 χρονών, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο πρίν ένα μήνα. Επίσης από τον 

προηγούμενο της γάμο πρίν έρθει στην Κύπρο, ο πρώτος της άνδρας είχε ένα 

γιό τον Ρόμπ 25 χρονών που ζούσε μαζί τους στις Φιλιππίνες αλλά τώρα έμεινε 

μόνος του αφού ο πατέρας του πέθανε. Ο Ρόμπ ήρθε μαζί με τον Ντόν στην 

Κύπρο πρίν ένα μήνα. Η Τσίγκ προτείνει στο σύζυγό της τον Αντρέα να 

υιοθετήσουν τα δύο αγόρια.  

(i) Είναι δυνατή η καταχώρηση αίτησης υιοθεσίας για τα δυο αγόρια? 

2 μονάδες  

(ii) Σε ποιο Δικαστήριο θα καταχωρηθεί η αίτηση? 

2 μονάδες  

(iii) Ποιος θα είναι ο αιτητής/αιτητές? 

2 μονάδες  

(iv) Τι θα εξετάσει το Δικαστήριο για την έκδοση του διατάγματος? 

3 μονάδες  
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(v) Τι προβλήματα θα αντιμετωπίσει η αίτηση για την υιοθεσία του Ντόν και 

ποια του Ρομπ?  

3 μονάδες  

 

(β) Ο Πέτρος και η Λίνα από την Λευκωσία είναι παντρεμένοι από το 2000 και δεν 

απέκτησαν παιδιά από το γάμο τους. Ο Πέτρος ήταν παντρεμένος παλαιότερα 

και έχει δύο παιδιά την Χαρά και την Αγάπη που είναι σήμερα 30 και 32 χρονών, 

αντίστοιχα. Η μητέρα τους, πρώτη σύζυγος του Πέτρου, πέθανε σε νεαρή ηλικία 

και όταν οι δύο κόρες ήταν πολύ μικρές. Η μητέρα τους πέθανε από εγκεφαλίτιδα 

και κατά την περίοδο μετά το θάνατο της οι συγγενείς της αποθανούσας 

θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο της τον Πέτρο, γατί ασκούσε βία κατά της 

συζύγου του, αλλά δεν αποδείχθηκε οτιδήποτε εναντίον του. Τα γεγονότα αυτά 

όμως ήταν αρκετά για να απομακρύνουν τα κορίτσια από τον πατέρα τους και τα 

μεγάλωσε η θεία τους στη Λεμεσό και δεν είχαν επαφή με τον Πέτρο για πολλά 

χρόνια. Ο Πέτρος δεν έκανε διαβήματα για να αποκαταστήσει τις σχέσεις τους. Ο 

Πέτρος και η Λίνα υπέβαλαν αίτηση στο Γραφείο Ευημερίας για να κριθούν 

κατάλληλοι για υιοθεσία παιδιού. Το Γραφείο Ευημερίας κατόπιν έρευνας, τους 

έκρινε ακατάλληλους για υιοθεσία λόγω του παρελθόντος του Πέτρου, και τους 

επέδωσε την σχετική έκθεση του. 

 

(i) Σε τι διαδικασία μπορούν να προβούν ο Πέτρος και η Λίνα? 

3 μονάδες 

(ii) Ενώπιον ποιού Δικαστηρίου?                                                       

2 μονάδες 

(iii) Με βάση ποιο άρθρο του Νόμου?                                               

 2 μονάδες 

(iv) Τι θα ήταν το βασικό σας επιχείρημα για να πετύχει η αίτησή σας?  

3 μονάδες 

(ν) Εάν εμφανιζόσασταν για υποστήριξη της έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας 

ποιους μάρτυρες θα καλούσατε στο Δικαστήριο? 

3 μονάδες  


