
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

                  Φεβρουάριος 2014 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερεις από τις έξι ερωτήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Α. Συντάξετε αίτηση εκ μέρους του πελάτη σας του Α, η οποία να είναι νομότυπη και με 
την οποία να ζητείτε την τροποποίηση διατάγματος με σκοπό τη μείωση του ποσού 
της διατροφής το οποίο τον υποχρεώνει να καταβάλλει το ποσό των €500 το μήνα, στη 
Β, μητέρα του ανήλικου τέκνου τους του Χ, για τον ανήλικο, παραθέτοντας υποθετικά 
γεγονότα. 
 
          (μονάδες 20) 
 

Β. Το Μητρώο Υιοθετηθέντων τηρεί (επιλέξτε το ορθό): α) Ο Ληξίαρχος  β) Το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης γ) Το Υπουργείο Εσωτερικών δ) Ο Πρωτοκολλητής του Οικογενειακού 
Δικαστηρίου  ε) Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

             
           (μονάδες 5) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
Α. O Α από το Πακιστάν, με αποκλειστικό σκοπό την παραμονή του στην Κύπρο, 

συνάπτει την 1/10/2010 πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Λατσιών με την Ελληνοκύπρια Β 
και εγκαθίστανται στη Λάρνακα.  Την 1/1/2011 αποκτούν τον Χ.  Στις 2/1/2011 η Β 
πληροφορείται ότι ο Α είναι ήδη παντρεμένος στην πατρίδα του και έχει και ένα παιδί, 
τη 10χρονη Ψ, γι’ αυτό φεύγει από τη συζυγική στέγη και έρχονται σε διάσταση.  Την 
1/1/2012 η Β εξαναγκάστηκε να συνάψει γάμο με τον Γ, μετά από απειλές του ότι θα 
την καταγγείλει ότι διευκόλυνε τον Α να μείνει στην Κύπρο.  Την 1/1/13 η Β γεννά τον 
Κ. 

 
Σχολιάστε, με βάση τη νομοθεσία του Οικογενειακού Δικαίου, πώς ρυθμίζονται τα πιο 
πάνω θέματα και αναφέρετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κάθε προσώπου 
ξεχωριστά που αναφέρονται πιο πάνω. 
 

           (μονάδες 20) 
 
Β. Αρμόδιο όργανο-πρόσωπο για να εγγράψει μετά από σχετική αίτηση, νέους 

αναγνωρισμένους ιερείς οποιουδήποτε δόγματος ή θρησκείας, μετά από διαβεβαίωση 
του αναγνωρισμένου αρχηγού του δόγματος στο οποίο αυτοί ανήκουν είναι (επιλέξετε 
το ορθό): α)  Ο Υπουργός Εσωτερικών  β)  Ο Υπουργός Δικαιοσύνης  γ)  Η Βουλή  δ)  
Το Ανώτατο Δικαστήριο  ε)  Το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 
(μονάδες 5) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
Α. Η 17χρονη Α γεννά την 1/7/2013 τον Χ, μετά από ερωτική σχέση που είχε με το 

συνομήλικο και συμμαθητή της, τον Β.  Η Α θέλει να έχει μαζί της το παιδί για να το 
μεγαλώσει αφού ο Β θα καταταγεί σύντομα στο στρατό και δεν θέλει τη φύλαξή του.  Οι 
πλούσιοι γονείς του Β, ο Γ και η Δ και οι πτωχοί γονείς της Α, ο Ε και η Ζ ζητούν 
επίμονα να πάρουν αυτοί τη φύλαξη του Χ, παράλληλα δε οι Γ και Δ είναι έτοιμοι να 
δεχθούν διάταγμα για καταβολή του ποσού των €2.000 το μήνα ως διατροφή του Χ, 
νοουμένου ότι θα έχουν επικοινωνία με τον Χ, ενώ η Α, για τη συντήρηση του Χ, θέλει 
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να «σπάσει» το γραμμάτιο αξίας $20.000, το οποίο είναι στο όνομα του Χ από χρήματα 
που του έστειλε ο θείος του ο Ρ από την Αμερική. 

 
Αναφέρετε πώς ρυθμίζει ο νόμος τα πιο πάνω θέματα και παραθέσετε τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των πιο πάνω αναφερόμενων προσώπων, που πηγάζουν από το 
νόμο. 

 
(μονάδες 20) 

 
Β. Αναφέρετε ποιά από τα πιο κάτω συνιστούν λόγους διαζυγίου:  α) η φρενοβλάβεια του 

ενός συζύγου παρατεινόμενη αδιαλείπτως για δύο χρόνια καθιστώσα τη συμβίωση 
αφόρητη β) η ασυμφωνία χαρακτήρων  γ) η επίμονη παρεμπόδιση της τεκνογονίας 
παρά την αντίθετη επιθυμία του άλλου συζύγου  δ)  η συνεχής διάσταση των συζύγων 
για περίοδο πέραν των τριών ετών  ε)  η αλλαγή θρησκείας. 

 
(μονάδες 5) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Α. Την 1/1/10 ο 17χρονος Α τέλεσε με τη 16χρονη Β θρησκευτικό γάμο σύμφωνα με τα 
δόγματα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας 
στο Παραλίμνι.  Την 1/12/12 ο Α απέστειλε γνωστοποίηση στον αρμόδιο Επίσκοπο για 
την πρόθεσή του για λύση του γάμου τους.  Την 1/1/13 ήρθαν σε διάσταση και ο Α 
διαμένει στη Λευκωσία και εργάζεται στη Λάρνακα και η Β διαμένει στη Λεμεσό και 
εργάζεται στην Πάφο.  Την 1/2/13 ο Α καταχωρεί αίτηση διαζυγίου με λόγο διαζυγίου 
τη φρενοβλάβεια της Β, στην οποία επισυνάπτεται πιστοποιητικό γάμου και 
πιστοποιητικό πνευματικής λύσης του γάμου από την Αρμόδια Μητρόπολη, ότι ο 
γάμος έχει διαλυθεί από Πνευματικό Συμβούλιο την 31/1/2013. 

 
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις, την καθεμιά ξεχωριστά: 
α) Πώς καθορίζει ο Νόμος τον αρμόδιο Επίσκοπο για την αποστολή 
γνωστοποίησης για λύση του γάμου; 
β) Ποιό το αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο δικαστήριο για να λύσει το γάμο τους; 
γ) Ποιά ή ποιές «παρατυπίες» εντοπίζετε στο πιο πάνω ιστορικό; 
 

(μονάδες 20) 
 
Β. Ο Πρόεδρος του Οικογενειακού Δικαστηρίου Θρησκευτικών Ομάδων διορίζεται από 

(επιλέξτε το ορθό): α) Το Υπουργικό Συμβούλιο β) Το Ανώτατο Δικαστήριο γ) Τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης  δ)  Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ε)  Τον Επίσκοπο της 
Θρησκευτικής Ομάδας. 

 
(μονάδες 5) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Α. Ο Α και η Β έδωσαν την 1/1/2008 αμοιβαία υπόσχεση γάμου και άρχισαν να συζούν 
στη Λεμεσό, σε διαμέρισμα που αγόρασαν από κοινού καταβάλλοντας από €50.000 ο 
καθένας.  Την 1/1/2009 η Β γεννά τον Χ και ο πατέρας του Α «κάνει γραμμάτιο» στο 
όνομα του Χ για το ποσό των €30.000 ενώ ο Α κάνει δώρο στη Β ένα χρυσό ρολόι 
αξίας €20.000.  Στις 2/1/09 τελούν νόμιμο γάμο.  Ο Α ως επιχειρηματίας κερδίζει 
€15.000 το μήνα ενώ η Β είναι οικοκυρά.  Την 1/1/10 ο Α αγοράζει μια εξοχική κατοικία 
στην Πάφο αξίας €150.000 την οποία ενέγραψε στο όνομά του ενώ έχει καταθέσεις σε 
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τράπεζα της Λάρνακας €90.000.  Την 1/1/11 έρχονται σε διάσταση αφού η Β 
εγκαταλείπει τη συζυγική στέγη για να ζήσει με τον Ρ, με τον οποίο ήταν ερωτευμένη 
όταν φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο.  Ο Α διαμένει στο Παραλίμνι και η Β στη Λευκωσία.  
Ο Α προτίθεται να πωλήσει την εξοχική κατοικία, αρνείται να δώσει πληροφορίες στη Β 
αναφορικά με τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί στην Ελβετία και μεταβίβασε το 
αυτοκίνητό του αξίας €50.000 στον αδελφό του τον Σ που διαμένει στην Αθήνα καθώς 
επίσης έμβασε σε τραπεζικό λογαριασμό του Σ στην Αθήνα, €60.000.    

 
Η Β ζητά τη συμβουλή σας αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
πηγάζουν από το πιο πάνω ιστορικό. 

 
Ποιό ή ποιά τα κατά τόπο αρμόδιο/α δικαστήριο/α για την καταχώρηση σχετικών 
αιτήσεων; 

 
(μονάδες 20) 

 
Β. Σύμφωνα με το νόμο, γάμος που τελείται μεταξύ τέκνου γεννηθέντος εκτός γάμου με 

συγγενή του πατέρα που το αναγνώρισε, είναι (επιλέξτε το ορθό): α) άκυρος  β) 
ακυρώσιμος  γ)  ανυπόστατος  δ)  λευκός  ε)  εικονικός. 

 
(μονάδες 5) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
Α. Η 20χρονη άγαμη Α αποκτά την 1/1/10 τον Χ.  Ο εργοδότης της ο Β, για να μην 

«διασυρθεί» το όνομά της στην εταιρεία, αναγνωρίζει εκούσια την 1/7/10 τον Χ ως δικό 
του παιδί.  Ο Γ, συνάδελφός της Α, παρόλο που γνωρίζει ότι το παιδί είναι δικό του και 
όχι του Β, δεν ενίσταται στην αναγνώριση.  Σήμερα, ο Β και ο Γ έρχονται στο γραφείο 
σας και σας ζητούν τη νομική σας συμβουλή, με βάση το σχετικό νόμο, αφού ο μεν 
πρώτος επιθυμεί να μην θεωρείται ο πατέρας του Χ και ο δεύτερος να καταστεί ο 
πατέρας του Χ.  Πώς τους συμβουλεύετε;  Ποιά θα ήταν η συμβουλή σας αν ο Β ήταν 
παντρεμένος με την Κ και ο Γ παντρεμένος με τη Ρ; 

 
(μονάδες 15) 

 
Β. Οι Δικαστές του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου διορίζονται από  

(επιλέξετε το ορθό):  α)  Το Υπουργικό Συμβούλιο  β)  Το Ανώτατο Δικαστήριο  γ) Τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης δ) Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  ε) Τον Επίσκοπο της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

 
(μονάδες 5) 
 

Γ. Αναφέρετε ποιά από τα πιο κάτω είναι ορθά (συνάδουν με το νόμο):  α) Το Δικαστήριο 
ελέγχει τον τρόπο και τα μέσα που χρησιμοποίησε ο Επίσκοπος κατά τη διαδικασία 
συνδιαλλαγής των συζύγων β) Στη διαδικασία Αστικής Απαγωγής Τέκνων, το 
Δικαστήριο μπορεί να αποφασίζει επί της ουσίας των δικαιωμάτων φύλαξης του 
απαχθέντος ανηλίκου γ) Στη διαδικασία εγγραφής απόφασης αλλοδαπών 
αποφάσεων, το Δικαστήριο μπορεί να προβεί σε αναγνώριση και εγγραφή και 
προσωρινού διατάγματος δ) Διάταγμα υιοθεσίας είναι δυνατό να εκδοθεί και 
αναφορικά με πρόσωπο που έχει ήδη υιοθετηθεί ε) Η διατροφή μπορεί να αποκλειστεί 
αν ο δικαιούχος σύζυγος προκάλεσε εκούσια την απορία του. 

(μονάδες 5) 


