
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

         Φεβρουάριος 2015 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερεις από τις έξι ερωτήσεις) 

 

(Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) ορθή απάντηση είναι μόνο μία) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Α. Η Α, η οποία είναι παντρεμένη με τον Β, αλλά βρίσκεται σε διάσταση από την 

1/1/13, γέννησε την 1/1/14 τον Χ που είναι καρπός της ερωτικής σχέσης που είχε 

με τον Γ ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Δ.  Την 1/2/2014 η Α έδωσε τη 

συγκατάθεσή της ενώπιον του Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου για 

να δοθεί ο Χ για υιοθεσία προς το 23χρονο άτεκνο ζευγάρι τον Κ και τη Λ. 

 

Σχολιάστε πώς ρυθμίζει η περί Οικογενειακού Δικαίου νομοθεσία τα θέματα που 

εγείρονται πιο πάνω. 

(μονάδες 20) 

 

Β. Η αυτόματη αύξηση της διατροφής, σύμφωνα με το σχετικό νόμο είναι (επιλέξετε 

το ορθό):  α) 10% κάθε χρόνο,  β) 10% κάθε δύο χρόνια,  γ) 10% κάθε τρία χρόνια,  

δ) 5% κάθε χρόνο,  ε) δεν υπάρχει σχετική διάταξη στο νόμο. 

 

         (μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Α. Την 1/1/10 ο Α αρραβωνιάστηκε τη Β, και άρχισαν να ανεγείρουν κατοικία για να 

διαμένουν επί οικοπέδου το οποίο αγόρασαν την 1/3/2010, αξίας €100.000.  Η 

κατοικία στοίχισε €150.000.  Μέχρι και την 31/12/13 είχε εξοφληθεί τόσο το 

οικόπεδο όσο και η κατοικία, ενώ η αξία του οικοπέδου ανήλθε στις €120.000 και 

της κατοικίας σε €180.000.  Την 1/1/14 τέλεσαν το γάμο τους.  Την 1/2/2015 

ήρθαν σε διάσταση μετά που ο Α έδιωξε τη Β από το συζυγικό σπίτι, ενώ η αξία 

του οικοπέδου ήταν €100.000 και της κατοικίας €150.000.  Καθ’ όλους τους 

ουσιώδεις χρόνους, η Β ήταν οικοκυρά και φρόντιζε τον Χ τον οποίο απέκτησαν 

την 1/1/2011 ενώ ο Α είχε εισοδήματα €20.000 το μήνα.  Ο Α προτίθεται να 

πωλήσει την κατοικία, ενώ ήδη μεταβίβασε στη μητέρα του μια εβδομάδα πριν τη 

διάσταση ένα αυτοκίνητο αξίας €30.000 το οποίο ο Α αγόρασε την 1/1/2015.   

 

Η Β σας ζητά να την πληροφορήσετε για τα δικαιώματά της που απορρέουν από 

την περί Οικογενειακού Δικαίου νομοθεσία.  Τι της λέτε; 

(μονάδες 20) 

 

Β. Η εκούσια αναγνώριση, σύμφωνα με το νόμο μπορεί να γίνει (επιλέξετε το 

λανθασμένο):  α) ενώπιον Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου,  β) ενώπιον του 
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Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου,  γ) με διαθήκη,  δ) ενώπιον των 

προξενικών αρχών της Δημοκρατίας. 

(μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Α. Η 16χρονη A, μετά από ερωτικές σχέσεις που είχε με τον Β, απέκτησε στις 

31/12/2013 τον Χ.  Την 1/1/14 τέλεσαν μεταξύ τους γάμο στο Δημαρχείο 

Λευκωσίας.  Χθες ο Β απεβίωσε.  Η  Α σε μια βδομάδα σκοπεύει να παντρευτεί 

τον Γ.  Σήμερα η Α έρχεται στο γραφείο σας και σας ζητά να τη συμβουλεύσετε 

για τα πιο κάτω: 

 

 α)  Αν ο Κ, πατέρας του Β, έχει οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις επί του Χ. 

 β)  Πώς θα λυθεί ο γάμος της; 

 γ)  Σε ποιόν θα σταλεί η γνωστοποίηση για τη λύση του γάμου. 

 δ)  Θα είναι νομικά ορθό να παντρευτεί τον Γ; 

 

Με βάση την περί Οικογενειακού Δικαίου νομοθεσία, πώς τη συμβουλεύετε; 

 

(μονάδες 20) 

 

Β. Σύμφωνα με το νόμο, το κρίσιμο διάστημα σύλληψης του τέκνου θεωρείται το 

χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μεταξύ (επιλέξετε το ορθό):  α) της 161ης 

και 202ης ημέρας  β) της 151ης και 252ης ημέρας  γ) της 201ης και 302ης ημέρας  δ) 

της 181ης και 302ης ε) της 200ης και 300ης  

ημέρας πριν από τον τοκετό.   

(μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Α. Η Αμερικανίδα η Α, η οποία ζει στις ΗΠΑ, σας τηλεφωνεί και σας λέει να της 

δώσετε νομική συμβουλή για το λόγο ότι ο Ελληνοκύπριος σύζυγός της, ο Β, με 

τον οποίο τελούσε σε διάσταση, με τη δικαιολογία ότι θα έρθει στην Κύπρο για 

διακοπές για ένα μήνα μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, τον Χ ηλικίας 15 και την Ψ 

ηλικίας 17 χρόνων αντίστοιχα, κατακρατεί στην Κύπρο τα παιδιά πέραν των δύο 

μηνών και αρνείται να τα επιστρέψει πίσω στις ΗΠΑ, τόπο διαμονής τους.  Πώς τη 

συμβουλεύετε;  Σκιαγραφήστε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. 

 

(μονάδες 20) 

 

Β. Τι προβλέπει ο σχετικός Νόμος για τη δυνατότητα μη εφαρμογής της αυτόματης 

αύξησης επί του επιδικασθέντος ποσού διατροφής; 

(μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Α. Η Ουκρανέζα Α, σας τηλεφωνεί από την Ουκρανία και σας ζητά να της δώσετε 

νομική συμβουλή αναφορικά με την είσπραξη του ποσού των €5.000 το οποίο της 

οφείλει ο εν διαστάσει σύζυγός της, ο Β, ο οποίος εγκαταστάθηκε πριν ένα μήνα 
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στη Λεμεσό, ως αποτέλεσμα διατάγματος διατροφής το οποίο εκδόθηκε προς 

όφελός της από Δικαστήριο της Ουκρανίας.  Πώς τη συμβουλεύετε;  

Σκιαγραφήστε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. Σύμφωνα με το σχετικό νόμο, η γονική μέριμνα παύει (επιλέξετε το λανθασμένο): 

α)  με την ενηλικίωση του τέκνου,  β) με την αφάνεια του τέκνου,  γ) με το θάνατο 

των γονέων,  δ) με το γάμο του τέκνου. 

(μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Α. Ποια τα κωλύματα τέλεσης θρησκευτικού γάμου σύμφωνα με το νέο Καταστατικό 

Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου; 

(μονάδες 12) 

 

Β. Η κομμώτρια η Λούση, ενώ έλουζε τα μαλλιά της πελάτιδάς σας, της Α, της 

ανάφερε ότι στο Οικογενειακό Δίκαιο ισχύουν τα πιο κάτω: 

 

 α)  Τους Δικαστές του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου διορίζει ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

 β)  Οι Δικαστές του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου είναι 3. 

 γ)  Οι γονείς μπορούν να στραφούν δικαστικά κατά των ενήλικων τέκνων τους για 

διατροφή. 

 δ) Το ποσό που δικαιούται ο ενάγοντας σε αίτηση περιουσιακών διαφορών μπορεί 

να μειωθεί από το Δικαστήριο στην περίπτωση που αυτός παρέλειψε να συντηρεί 

τον εναγόμενο σύζυγο. 

 ε)  Ότι η αξίωση για συμμετοχή στην περιουσία στις περιουσιακές σχέσεις των 

συζύγων, δεν εκχωρείται. 

 

Ποια ή ποιες από τις πιο πάνω θέσεις της Λούσης είναι ορθές; 

(μονάδες 8) 

 

Γ. Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, ο εικονικός γάμος είναι (επιλέξετε το ορθό):            

α) άκυρος,  β) ακυρώσιμος,  γ) ανυπόστατος,  δ) λευκός. 

(μονάδες 5) 


