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

(Να απαντηθούν τέσσερεις από τις έξι ερωτήσεις) 
(Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) ορθή απάντηση είναι μόνο μία) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Α. Τι δικαιώματα παρέχει στους ανιόντες α) ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων 

Νόμος του 1990 και β) ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμος 

του 1991; 

(μονάδες 20) 

 

Β. Δικαιοδοσία για εκδίκαση υπόθεσης διατροφής συζύγων οι οποίοι τέλεσαν 

θρησκευτικό γάμο σύμφωνα με τα δόγματα της Αρμένικης Εκκλησίας, είναι 

Ελληνοκύπριοι και ανήκουν σ’ αυτή τη Θρησκευτική Ομάδα, έχουν (επιλέξετε το 

ορθό): α) τα Οικογενειακά Δικαστήρια β) τα Οικογενειακά Δικαστήρια 

Θρησκευτικών Ομάδων γ) τα Επαρχιακά Δικαστήρια δ) το Δευτεροβάθμιο 

Οικογενειακό Δικαστήριο ε) τα Κοινοτικά Δικαστήρια. 

(μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Α. Πώς ρυθμίζει η νομοθεσία του Οικογενειακού Δικαίου:  

 

α)  την τέλεση γάμου από ανήλικο πρόσωπο 

β)  την άσκηση επιμέλειας προσώπου από ανήλικο πρόσωπο 

γ)  τη συναίνεση ανήλικης στην αναγνώριση του τέκνου της 

δ)  τη συναίνεση ανήλικης για υιοθέτηση του τέκνου της. 

(μονάδες 15) 

 

Β. Ο περί Γάμου Νόμος καθιστά το γάμο ο οποίος τελέστηκε υπό απειλή, ως 

ακυρώσιμο.  Ποια έννοια αποδίδεται στη λέξη «απειλή» από τον ίδιο το Νόμο; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. Ο Νόμος ο οποίος δεν έχει καταργηθεί και βρίσκεται σε ισχύ είναι (επιλέξετε το 

ορθό): α) ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του 1990 β) ο περί Απόπειρας 

Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμος του 1990 γ) ο περί 

Εξωγάμων Τέκνων Νόμος, Κεφ. 278  δ)  ο περί Γάμου Νόμος, Κεφ. 279  ε) ο περί 

Υιοθεσίας Νόμος, Κεφ. 274  στ) ο περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων 

Νόμος στην έκταση που αφορά ανήλικους. 

(μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Α. Ενώ εκκρεμεί η αίτηση της Α για έκδοση διαζυγίου με το σύζυγό της τον Β με 

τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση εδώ και δέκα μήνες, συνάπτει ερωτικές σχέσεις 

με τον Γ, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Ρ.  Πριν από μια βδομάδα εκδόθηκε 
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το διαζύγιο της Α.  Χθες η Α γέννησε τον Χ και ο Γ την ίδια μέρα τον 

αναγνώρισε ως δικό του παιδί.  Σήμερα ο Γ και η Α έρχονται στο γραφείο σας και 

σας πληροφορούν ότι την ερχόμενη βδομάδα θα τελέσουν το γάμο τους και ότι 

θα δώσουν τον Χ για να υιοθετηθεί από τον 60χρονο αδελφό του Γ, τον Κ. 

 

Σχολιάστε πώς ρυθμίζει η περί Οικογενειακού Δικαίου Νομοθεσία τα θέματα που 

αναφύονται από το πιο πάνω πρόβλημα. 

(μονάδες 15) 

 

Β. Σε ποιες περιπτώσεις το Δικαστήριο είναι δυνατό να μη διατάξει την επιστροφή 

τέκνου στο τόπο της συνήθους διαμονής του, όταν επιλαμβάνεται αίτησης για 

παράνομη μετακίνησή του με βάση τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης για τις 

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. Σύμφωνα με την περί του Οικογενειακού Δικαίου νομοθεσία, δεν είναι 

απαραίτητη η σύνταξη έκθεσης από το Γραφείο Ευημερίας στην περίπτωση 

(επιλέξετε το ορθό): α) Διεθνούς απαγωγής παιδιών β) γονικής μέριμνας              

γ) υιοθεσίας δ) δικαστικής αναγνώρισης ανηλίκου. 

(μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Α. Η 17χρονη Α, από την Ουκρανία η οποία διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με το 

συνομήλικο και ομοεθνή της Κ, σύναψε πολιτικό γάμο με τον 60χρονο Β στο 

Δημαρχείο Λύσης την 1/1/2010.  Την 2/1/10 γέννησε τον Χ.  Την 1/6/2014 ο Β 

άσκησε βία εναντίον της Α γιατί την άκουσε να μιλά στο τηλέφωνο ερωτικά με 

τον Κ.  Η Α δεν θέλει πλέον τον Β και προτίθεται μάλιστα να φύγει με τον Χ 

στην πατρίδα της για να μείνει μόνιμα χωρίς να το αναφέρει στον Β.   

 

Σχολιάστε με βάση την περί Οικογενειακού Δικαίου νομοθεσία πώς ρυθμίζονται 

τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των προσώπων που διαλαμβάνονται στο 

πρόβλημα. Αν τελικά εγκατασταθεί στην Ουκρανία και εξασφαλίσει από το 

Ουκρανικό Δικαστήριο διάταγμα για διατροφή του Χ, πώς θα μπορεί να 

εισπράξει το ποσό διατροφής; 

(μονάδες 15) 

 

Β. Συμβουλεύσετε τον πελάτη σας τον Α ποιες (υποθετικές) ενστάσεις – 

υπερασπίσεις μπορεί να προβάλει σε αίτηση της συζύγου του της Β, για 

αποκάλυψη της περιουσίας του, στα πλαίσια αίτησης για επίλυση των 

περιουσιακών τους διαφορών. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. Γάμος μεταξύ της Α, τέκνου της Ρ, που γεννήθηκε εκτός γάμου και του Β, ο 

οποίος είναι τέκνο του Σ, ο οποίος Σ αναγνώρισε την Α ως δικό του τέκνο, είναι 

(επιλέξετε το ορθό): α) άκυρος β) ακυρώσιμος γ) ανυπόστατος δ) εικονικός ε) 

λευκός. 

(μονάδες 5) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Α. Η Α από την Κερύνεια, η οποία τέλεσε θρησκευτικό γάμο με τον Β το 1973 στην 

εκκλησία της Παναγίας στην Παλλουριώτισσα, θέλει να λύσει το γάμο της.  Η 

τύχη του Β αγνοείται από την Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο.  Η ίδια διαμένει 

στη Λεμεσό και εργάζεται στην Πάφο. 

 

Η Α τηλεφωνά και σας ρωτά: 

 

α)  Σε ποιόν Επίσκοπο θα στείλει γνωστοποίηση για λύση του γάμου; 

β)  Ποιο λόγο διαζυγίου μπορεί να προωθήσει; 

γ)  Ποιο είναι αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο δικαστήριο για να καταχωρήσει 

την αίτηση; 

δ)  Ποιος ο τύπος της αίτησης που θα καταχωρηθεί; 

ε)  Πώς μπορεί να επέλθει η πνευματική λύση του γάμου; 

 

Τι της λέτε με βάση την ισχύουσα περί Οικογενειακού Δικαίου Νομοθεσία; 

(μονάδες 15) 

 

Β. Συμβουλεύσετε τον πελάτη σας τον Α τι να πράξει αφού έχει πληροφορηθεί ότι η 

σύζυγός του η Β ενώ εκκρεμεί αίτησή του για επίλυση των περιουσιακών τους 

διαφορών  α) προτίθεται να αποσύρει από τον κοινό τους πιστωτικό λογαριασμό 

το χρηματικό ποσό των €50.000  β) προτίθεται να πωλήσει ένα διαμέρισμα το 

οποίο είναι γραμμένο στο όνομά της και της δόθηκε από τον πατέρα της              

γ) αρνείται να του αποκαλύψει το υπόλοιπο τρεχούμενου πιστωτικού της 

λογαριασμού τον οποίο είχε ανοίξει πριν το γάμο τους. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου υπάρχει 

κώλυμα τέλεσης γάμου αν προϋπήρξαν (επιλέξετε το ορθό): α) δύο γάμοι           

β) τρείς γάμοι  γ) τέσσερεις γάμοι  δ) πέντε γάμοι  ε) δεν υπάρχει σχετικό 

κώλυμα. 

(μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Α. Τι αναφέρεται στον περί Γάμου Νόμο για το νομιζόμενο γάμο; 

(μονάδες 10) 

 

Β. Αναφέρετε, με γνώμονα τις διατάξεις του περί Υιοθεσίας Νόμου, πώς 

διασφαλίζεται το συμφέρον του τέκνου όταν αυτό θα υιοθετηθεί από τους θετούς 

γονείς; 

(μονάδες 10) 

 

Γ. Ο νόμος που ρυθμίζει θέματα διατροφής πρώην συζύγων τιτλοφορείται ως 

(επιλέξετε το ορθό): α) ο περί Διατροφής Συζύγων Νόμος  β) ο περί Διατροφής 

πρώην Συζύγων Νόμος  γ) ο περί Διατροφής Ανικάνων προσώπων Νόμος  δ) ο 

περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμος  ε) ο περί 

Γάμου Νόμος. 

(μονάδες 5) 


