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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Α. Συντάξετε αίτηση, με υποθετικά γεγονότα, η οποία να είναι νομότυπη για να 

την καταχωρήσετε αύριο στο Οικογενειακό Δικαστήριο και με την οποία θα 

ζητάτε την ακύρωση του γάμου που τέλεσε ο πελάτης σας ο Α με την Β.  

(μονάδες 20) 

Β. Σύμφωνα με το Νόμο, πρώην σύζυγος είναι δυνατό να διεκδικήσει διατροφή 

από τον πρώην σύζυγο αν δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από 

τα εισοδήματά του αν (επιλέξετε το λανθασμένο): α) έχει τη φύλαξη ανηλίκου 

τέκνου β)  αν έχει την επιμέλεια ενηλίκου τέκνου το οποίο λόγω πνευματικής 

αναπηρίας δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του γ) αν συνέβαλε με 

οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση της περιουσίας του άλλου δ) αν κατά την 

έκδοση του διαζυγίου η ηλικία του δεν του επιτρέπει να εργαστεί για να 

εξασφαλίσει τη διατροφή του  ε) αν χρειάζεται επαγγελματική εκπαίδευση. 

(μονάδες 5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Α. Η Α, η οποία ήταν 17 χρονών την 1/1/2012, γέννησε  την 1/2/2012  τον Χ  

μετά από ερωτική σχέση με το συνομήλικό της τον Β. Την 1/3/2012 τελούν 

γάμο μεταξύ τους και την 1/11/2012 η Α γεννά την Ψ.  Στις 2/11/2012 

έρχονται σε διάσταση αφού ο B εγκατέλειψε το ιδιόκτητο σπίτι τους γιατί 

δημιούργησε εξωσυζυγική σχέση με την Γ, η οποία είναι παντρεμένη με τον 

Δ και έχουν ένα παιδί, την Ρ.  Την 31/12/2012 η Γ γεννά την Κ.  

       Απαντήστε σύμφωνα με το νόμο, τα ερωτήματα ξεχωριστά το καθένα. 

α) Πώς διέπει ο νόμος, το γάμο της Α και του Β;  β) Ποια τα δικαιώματα της Α 

σύμφωνα με τη νομοθεσία του Οικογενειακού Δικαίου; γ) Ποια τα δικαιώματα 

του Β σύμφωνα με τη νομοθεσία του Οικογενειακού Δικαίου;  δ) Αν 

μελλοντικά, ο Χ παντρευόταν την Κ, ο γάμος τους θα ήταν ελαττωματικός; 

Δικαιολογήστε την απάντηση.                                                     (μονάδες 20) 
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Β. Σύμφωνα με το νόμο, το Δικαστήριο είναι δυνατό να μειώσει το ποσό που 

δικαιούται ο ενάγοντας σε αίτηση περιουσιακών διαφορών, αν αυτός έχει 

καταδικαστεί (επιλέξτε το λανθασμένο):  α) για ανθρωποκτονία του άλλου 

συζύγου β)  για φόνο του άλλου συζύγου γ) για πρόκληση σωματικής βλάβης 

στο τέκνο του άλλου συζύγου δ) για ανήθικη συμπεριφορά στο τέκνο του 

άλλου συζύγου ε) για φόνο του τέκνου του άλλου συζύγου. 

 (μονάδες 5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Α. Ο Α και η Β αρραβωνιάζονται την 1/1/2000.  Την 1/2/2000 αγοράζουν από 

κοινού το συζυγικό τους σπίτι καταβάλλοντας ο καθένας από €50.000 και 

εγκαθίστανται σ’  αυτό.  Το σπίτι εγγράφεται στο όνομα του Α.  Την 1/1/2005 

ο Α κληρονομεί από τον παππού του ένα διαμέρισμα αξίας €80.000 το οποίο 

ενοικιάζει προς €500 το μήνα ενώ ο πατέρας της Β της κάνει δώρο ένα 

αυτοκίνητο αξίας €20.000.  Την 1/1/2008 ο Α κάνει δώρο στη Β ένα 

μαργαριταρένιο κολιέ αξίας €20.000 ενόψει του γάμου τους ο οποίος έγινε την 

1/7/2009.  Την 1/10/2009 έρχονται σε διάσταση αφού ο Α χειροδικεί εναντίον 

της Β, της προκαλεί βαριά σωματική βλάβη και την εγκαταλείπει.  Καθ’  όλους 

τους ουσιώδεις χρόνους ο Α ήταν επιχειρηματίας με εισόδημα €10.000 το 

μήνα, ενώ η Β ήταν οικοκυρά. 

α)  Ποια συμβουλή θα δύναται στην Β αναφορικά με την επίλυση των 

περιουσιακών της διαφορών με τον Α;  β)  Ποια συμβουλή θα δίνατε στον Α, 

αν ενεργούσατε γι’  αυτόν;  γ) Ποια διαδικασία θα ακολουθούσατε στο 

Δικαστήριο εκ μέρους της Β για τον εντοπισμό μεγάλου ποσού χρημάτων που 

ο Α κατάθεσε σε διάφορες τράπεζες του εσωτερικού και εξωτερικού και πώς 

θα ενεργούσατε για τη μη αποξένωσή τους από τον Α;    δ) Πώς θα είχαν τα 

πράγματα αν το διαζύγιο τους εκδιδόταν την 1/1/2010; 

(μονάδες 20) 

 

Β. Σύμφωνα με το σχετικό νόμο, η αυτόματη αύξηση στη διατροφή είναι 

(επιλέξετε το λανθασμένο): α) 10% κάθε 12 μήνες β) 10% κάθε 18 μήνες 

γ) 10% κάθε 24 μήνες δ) 5% κάθε 12 μήνες ε) 15% κάθε 24 μήνες. 

 (μονάδες 5) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Α. Σύμφωνα με το σχετικό νόμο, πώς καθορίζεται η καθ’ ύλην και η κατά τόπο 

δικαιοδοσία του Οικογενειακού Δικαστηρίου σε υποθέσεις α) υιοθεσίας β)  

υποθέσεις αναγνώρισης και εγγραφής αλλοδαπών αποφάσεων;                       

(μονάδες 10) 

Β. Πώς ρυθμίζει ο Νόμος που αφορά στη διατροφή συζύγου, την έκδοση 

διατάγματος αποκοπής απολαβών από τον υπόχρεο της διατροφής και πώς 

την ανάληψη του ποσού της διατροφής από τραπεζικό λογαριασμό; 

 (μονάδες 8) 

Γ. Πριν δύο χρόνια, η Β, εξασφάλισε από τον εν διαστάσει σύζυγό της τον Α, 

διάταγμα για διατροφή του ανήλικου τέκνου τους του Γ, για το ποσό των €200 

τον μήνα.  Ο πελάτης σας, ο Α, σας τηλεφωνεί και σας πληροφορεί ότι η Β 

ζήτησε την καταβολή από αυτόν του ποσού των €240 το μήνα ως αυτόματη 

αύξηση σύμφωνα με το νόμο, ότι αδυνατεί να καταβάλλει το επιπλέον ποσό 

των €40  και ζητά να τον πληροφορήσετε για τα δικαιώματά του.  Τί του λέτε; 

 (μονάδες 7) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Α. Ποιο είναι το καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο για να λύσει το 

γάμο α) του Α και της Β,  Ε/Κ πολιτών, Χριστιανών Ορθόδοξων ο οποίος έγινε 

στην εκκλησία της Φανερωμένης στη Λευκωσία, η συζυγική κατοικία 

βρίσκεται στη Λάρνακα και μετά τη διάσταση ο Α διαμένει στην Πάφο και η Β 

στη Λεμεσό;  Και ποιο β) στην περίπτωση που ο Α και η Β ήταν Ε/Κ και 

ανήκαν στη Θρησκευτική Ομάδα των Μαρωνιτών και τελούσαν πολιτικό γάμο 

στο Παραλίμνι; 

(μονάδες 6) 

Β. Πώς θα αντιμετωπίσει το Οικογενειακό Δικαστήριο αίτηση για λύση 

θρησκευτικού γάμου χωρίς την αποστολή της προβλεπόμενης από το νόμο 

γνωστοποίησης στον αρμόδιο Επίσκοπο και ποιο το κύρος της απόφασης για 

λύση θρησκευτικού γάμου αν ο Επίσκοπος αρνηθεί να προβεί στην 

πνευματική λύση του γάμου; 

(μονάδες 5) 

Γ. Σύμφωνα με το σχετικό νόμο (Ν. 22/90) πότε θεωρείται ότι απέτυχε η 

προσπάθεια συνδιαλλαγής;                                                            (μονάδες 4) 
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Δ. Σύμφωνα με το νόμο, αίτηση για υιοθεσία μπορούν να υποβάλουν (επιλέξτε 

το σωστό):  α) οι δύο σύζυγοι από κοινού β)  το τέκνο γ) ο φυσικός πατέρας 

με τη σύζυγό του δ) ο σύζυγος της μητέρας ε) η σύζυγος του πατέρα του 

υιοθετούμενου. 

 (μονάδες 5) 

Ε. Σύμφωνα με το Νόμο, άκυρος είναι ο γάμος ο οποίος τελέστηκε (επιλέξετε το 

ορθό):  α) χωρίς την ελεύθερη συναίνεση των μελλονύμφων β) όταν οι 

μελλόνυμφοι ήταν και οι δύο 17 χρονών γ) ήταν εικονικός δ) δεν τελέστηκε 

από λειτουργό τέλεσης γάμων ε) προτού ακυρωθεί προϋπάρχων γάμος. 

(μονάδες 5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Α. Ο Α, από το γάμο του με την Ουκρανή Β, απέκτησαν την 1/1/1996 τον Χ και 

την 1/12/2012 την Ψ. Την 1/1/2013 η Β με τη συγκατάθεση του Α μεταβαίνει 

με τα παιδιά τους στην πατρίδα της για μια εβδομάδα, αλλά επεκτείνει την 

παραμονή της για ένα μήνα οπόταν του τηλεφωνεί και τον πληροφορεί ότι δεν 

πρόκειται να επιστρέψει ποτέ στην Κύπρο και θα παραμείνει μόνιμα στην 

Ουκρανία. 

 α) Ο Α σας ζητά νομική συμβουλή για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του 

αναφορικά με τα δύο ανήλικα παιδιά του.  Τί του λέτε; 

β) Αν η Β προγραμματίζει σε λίγες μέρες να βαφτίσει την Ψ, και να την 

εγγράψει με Ουκρανικό όνομα στο οποίο ο Α  αντιτίθεται, πώς τον 

συμβουλεύετε; 

γ) Αν η πρόθεση της Β είναι να δώσει την Ψ για να υιοθετηθεί από την 

20χρονη αδελφή της τη Ζ, πώς ρυθμίζει το θέμα ο νόμος; 

δ) Τί θα συμβουλεύατε τον Α να πράξει στην περίπτωση που ο ίδιος από την 

αρχή αντιτίθετο να μεταβεί η Β με τα παιδιά τους στην πατρίδα της; 

 (μονάδες 20) 

Β. Σύμφωνα με το νόμο, η συναίνεση προς υιοθεσία δίνεται ενώπιον (επιλέξετε 

το ορθό):  α) των προξενικών αρχών β) του πρωτοκολλητή του Οικογενειακού 

Δικαστηρίου γ) Πρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου δ) του ληξιάρχου ε) 

πιστοποιούντος υπαλλήλου; 

 (μονάδες 5) 

 


