
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

                  Ιούνιος 2015 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερεις από τις έξι ερωτήσεις) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Α. Η 17χρονη μαθήτρια Α, συνάπτει ερωτικές σχέσεις με τον πλούσιο Β και την 1/4/2015 αποκτά 

τον Χ και διαμένουν στην οικία του B αξίας δύο εκατομμυρίων ευρώ.  Χθες (4/6/15), ο Β 

εκδίωξε την Α από το σπίτι επειδή η Α του είπε ότι θα δώσει στο Χ το όνομα του πατέρα της ο 

οποίος απεβίωσε την 1/4/2014 και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα δώσει τον Χ στο 23χρονο 

άτεκνο φιλικό της ζευγάρι για να το υιοθετήσουν.  Δεν ξέρει τι να κάνει και σας ζητά να της 

εξηγήσετε τα δικαιώματά της που απορρέουν από την περί Οικογενειακού Δικαίου Νομοθεσία 

με βάση το ιστορικό που σας δίνεται.  Τι της λέτε; 

 

(μονάδες 20) 

 

Β. Η νυχού η Βιολεττού, ενώ έβαζε το τζελ στα νύχια της Α τής είπε ότι στο Οικογενειακό Δίκαιο 

ισχύουν τα ακόλουθα:  α) ότι το άρθρο 111 του Συντάγματος καταργήθηκε από το Ν.95/89,      

β) ότι ο περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόμος στην έκταση που αφορά ανηλίκους 

έχει καταργηθεί,  γ) ότι ο περί Εξωγάμων Τέκνων Νόμος έχει καταργηθεί,  δ) ότι το άρθρο 40 

του περί Δικαστηρίων Νόμου που αφορά στη διατροφή, έχει καταργηθεί,  ε) ότι ο περί 

Υιοθεσίας Νόμος, Κεφ. 274 έχει καταργηθεί. 

 

 Σε ποια ή ποιες περιπτώσεις συμφωνείτε με τη νυχού; 

 

          (μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Α. Οι 16χρονοι συμμαθητές, η Α και ο Β συνάπτουν ερωτικές σχέσεις με αποτέλεσμα η Α να 

καταστεί έγκυος εδώ και πέντε μήνες.  Έρχονται κρυφά από τους γονείς τους και σας λένε ότι 

αγαπιούνται και θέλουν να παντρευτούν το συντομότερο.   

 

Τι τους λέτε αναφορικά με τα της τέλεσης του γάμου και πώς ρυθμίζει η περί Οικογενειακού 

Δικαίου νομοθεσία τα δικαιώματα ενός εκάστου εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των 

δικαιωμάτων του τέκνου που θα γεννηθεί; 

 

(μονάδες 20) 

 

Β. Ο μπαρμπέρης ο Γιαννής, ενώ κουρεύει τον Αναστάση του λέει:  α) ότι ο περί Γάμου Νόμος 

Κεφ. 279 έχει καταργηθεί,  β) ότι ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του 1990 έχει καταργηθεί,      

γ) ότι καταργήθηκε ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου του 1979, δ) ότι 

καταργήθηκε η γαμική δικαιοδοσία του Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου, ε) ότι 

καταργήθηκαν οι περί Γαμικών Διαφορών Κανονισμοί. 

 

 Σε ποια ή ποιες περιπτώσεις συμφωνείτε με τον μπαρμπέρη;  

(μονάδες 5) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Α. Η 35χρονη Α και ο 18χρονος Β οι οποίοι διατηρούν ερωτικές σχέσεις, αποκτούν την 31/1/2012 

τον Χ και τελούν το γάμο τους την 1/1/2013 στο εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία στον Πρωταρά 

και εγκαθίστανται στη Λευκωσία.  Την 1/1/14 η Α γεννά την Ψ.  Χθες (4/6/15) η Α έφερε στον 

κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι που φέρει το όνομα Ρ, όμως ο Β πιστεύει ότι το παιδί αυτό είναι 

καρπός της ερωτικής σχέσης που είχε η Α με τον Κ, γι’ αυτό φεύγει από το σπίτι και θέλει να 

χωρίσει την Α. Καθ’ όλους τους ουσιώδεις χρόνους η Α ήταν γιατρός και εργαζόταν στη 

Λευκωσία με εισοδήματα €10.000 το μήνα ενώ ο Β εκτελούσε τη στρατιωτική του θητεία, σε 

μονάδα της Λεμεσού.   

 

 Σχολιάστε πώς κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω, 

ποιος ο αρμόδιος Επίσκοπος για την αποστολή της γνωστοποίησης για λύση του γάμου, και 

ποιο ή ποια Δικαστήρια είναι κατά τόπο αρμόδια για να επιληφθούν θεμάτων που έχουν σχέση 

με τα γεγονότα της υπόθεσης. 

 

(μονάδες 20) 

 

Β. Ποια από τα ακόλουθα είναι ορθά;  α) εκούσια αναγνώριση μπορεί να γίνει και με διαθήκη,  β) 

για την εξέταση ενόρκως δηλούντα για αποκάλυψη της περιουσίας του ο Καθ’ ου η αίτηση 

κλητεύεται ως μάρτυρας,  γ) το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε διαδικαστικό κανονισμό που 

αφορά στη διαδικασία για τη νομική υπόσταση τέκνου,  δ) ο Νόμος περί Βίας στην Οικογένεια 

εμπίπτει στον όρο «οικογενειακές σχέσεις» του Οικογενειακού Δικαίου, ε) υπάρχει νομοθετική 

διάταξη που ορίζει ότι οι δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου πρέπει να είναι ανωτάτου 

ηθικού επιπέδου. 

(μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Α. Την 1/1/2005 ο Α και η Β δίνουν υπόσχεση γάμου και αρχίζουν να ανεγείρουν κατοικία επί 

οικοπέδου που ανήκει στο Β, αξίας τότε €50.000.  Τελούν το γάμο τους την 1/1/2008 και 

αποκτούν τα δίδυμα Χ και Ψ.  Την 1/6/2012 η Β προκάλεσε βαριά σωματική βλάβη στον Α 

μετά από έντονο καυγά με αποτέλεσμα να φύγει από το συζυγικό οίκο και πριν μια βδομάδα 

εκδόθηκε σχετική καταδικαστική απόφαση εναντίον της.  Καθ’ όλους τους ουσιώδεις χρόνους 

η Β ήταν οικοκυρά και φρόντιζε τα παιδιά και το συζυγικό οίκο, ενώ ο Α ήταν ελεύθερος 

επαγγελματίας με εισόδημα €20.000 το μήνα.  Η κατοικία ολοκληρώθηκε πριν το γάμο και 

στοίχισε €100.000, ενώ σήμερα η αξία του οικοπέδου είναι €75.000 και της κατοικίας 

€225.000.  Χθες (4/6/15) καταχωρήθηκε από τη Β και επιδόθηκε στον πελάτη σας τον Α, 

αίτηση για διατροφή της Β από τον Α καθώς επίσης αίτηση περιουσιακών σχέσεων για 

διευθέτηση των περιουσιακών τους διαφορών.  Ζητά να τον συμβουλεύσετε για τα δικαιώματα 

των Α και Β.  Τι του λέτε; 

 

  (μονάδες 20) 

 

Β. Επιλέξετε το ορθό (ή ορθά), σύμφωνα με την περί Οικογενειακού Δικαίου νομοθεσία:   

 

α) Οι γονείς ευθύνονται αλληλέγγυα και προσωπικά για ζημιά που προκάλεσαν από κακή 

διαχείριση της περιουσίας του ανήλικου τέκνου τους,  β) η ανάθεση της επιτροπείας ανηλίκου 

γίνεται κατά προτίμηση σε συγγενικά πρόσωπα,  γ) το Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει 14η 

καταβολή δόσης διατροφής αν ο υπόχρεος λαμβάνει 14ο μισθό,  δ) το δικαίωμα προσβολής της 

πατρότητας παύει να υφίσταται μετά το θάνατο των προσώπων που έχουν αυτό το δικαίωμα,  
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ε) σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά στην υιοθεσία τέκνου, «κηδεμόνας» σημαίνει το 

πρόσωπο που έχει διοριστεί ως τέτοιος, δυνάμει διαθήκης. 

 

(μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Α. Η Ουκρανέζα η Α, της οποίας ο Ελληνοκύπριος σύζυγός της ο Β υιοθέτησε τη 17χρονη κόρη 

της από προηγούμενο γάμο της και διέμεναν στη Λευκωσία, χθες (4/6/15) μετέβη στην πατρίδα 

της χωρίς την έγκρισή του και του τηλεφώνησε και του είπε ότι θα παραμείνει μόνιμα στην 

πατρίδα της και δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω στην Κύπρο.  Ο Β, έξαλλος έρχεται στο γραφείο 

σας και σας λέει ότι θέλει να ενεργοποιήσει τη Σύμβαση για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς 

Απαγωγής Τέκνων και σας ζητά να τον συμβουλεύσετε για όλα του τα δικαιώματα που 

πηγάζουν από την Κυπριακή περί Οικογενειακού Δικαίου Νομοθεσία.  Τι του λέτε; 

 

(μονάδες 20) 

 

Β. Επιλέξετε αυτό (ή αυτά) που ισχύει σύμφωνα με την περί Οικογενειακού Δικαίου Νομοθεσία: 

 

α) Τα παιδιά που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια γάμου που έχει κηρυχθεί ανυπόστατος 

διατηρούν την ιδιότητα παιδιού που γεννήθηκε σε γάμο,  β) γάμος που κηρύσσεται άκυρος 

παύει να έχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για την 

ακυρότητά του, γ) γάμος που αναγνωρίζεται ως ανυπόστατος με δικαστική απόφαση δεν      

έχει οποιαδήποτε αποτελέσματα εξ υπαρχής,  δ) για την ενεργοποίηση των διατάξεων της 

Σύμβασης που αφορά στη Διεθνή Απαγωγή Παιδιών είναι αναγκαία η ύπαρξη δικαστικής 

απόφασης που αφορά στη φύλαξη του ανηλίκου,  ε) είναι δυνατή η εγγραφή προσωρινού και 

όχι τελικού διατάγματος αλλοδαπού δικαστηρίου. 

 

(μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Α. Η 14χρονη άγαμη Α, μετά από ερωτικές σχέσεις που είχε με τον έγγαμο Β, παρά τις 

αντιρρήσεις των γονέων της, αποκτά την 1/1/15 τον Χ. Η υγεία της μετά τον τοκετό 

παρουσίασε προβλήματα και την 1/2/15 αποβίωσε.  Ο Β πέφτει σε κατάθλιψη ένεκα αυτού του 

γεγονότος και χθες (4/6/15) ανευρέθη από τους γονείς του λιπόθυμος όπου μεταφέρεται στο 

νοσοκομείο και οι γιατροί δίνουν 7 μέρες ζωής στον Β. 

 

 Σχολιάστε με βάση την περί Οικογενειακού Δικαίου νομοθεσία πώς ρυθμίζει ο Νόμος τα όσα 

αφορούν στη νομική υπόσταση του Χ. 

 

(μονάδες 12½) 

 

Β. Ο 35χρονος Α, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Ουκρανέζα Β, ερωτεύεται την 

17χρονη Γ, κόρη της Β και σας λέει ότι θέλει να την υιοθετήσει με σκοπό να καταστεί ο γάμος 

του μ’ αυτή (τη Γ) πιο εύκολος.  Με βάση τη σχετική νομοθεσία, τι του λέτε;  Τι θα του λέγατε 

αν η Γ ήταν 19 χρονών αντί 17; 

 

(μονάδες 12½) 

 


