
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

       Οκτώβριος 2014 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερεις από τις έξι ερωτήσεις) 

 

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

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
Με μεταγενέστερο, από τη θέσπιση του αρχικού Νόμου που αφορά τη ρύθμιση των 

περιουσιακών Σχέσεων και Συζύγων, Νόμο, εισήχθηκαν στον αρχικό Νόμο 

διατάξεις που αφορούν στην αποκάλυψη περιουσιακών στοιχείων των συζύγων και 
άλλα συναφή θέματα.  Τι αναφέρεται σ’ αυτές τις τροποποιητικές διατάξεις; 

(μονάδες 25) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Ο μελαχρινός και άσχημος Κύπριος o A παντρεύεται στην Ουκρανία την 

πανέμορφη Β την 1/1/2010 και αποκτούν από το γάμο τους την Κ.  Η Κ είναι 
ολόξανθη, μπαίνουν ψύλλοι στ’ αυτιά του Α ότι μπορεί να μην είναι δικό του παιδί 

και φεύγει την 1/1/2011 από το συζυγικό σπίτι και διαμένει σε ενοικιαζόμενο 

διαμέρισμα κοντά στη συζυγική στέγη, στην Ουκρανία.  Η Β εξασφάλισε την 
1/6/2011 διάταγμα διατροφής από Δικαστήριο της Ουκρανίας για €500 το μήνα για 

διατροφή της Κ.  Ο Α εγκαταλείπει την Ουκρανία την 1/10/2014 και εγκαθίσταται 

στην Πάφο, ενώ οφείλει καθυστερημένες διατροφές €5.000.  Η Β σας τηλεφωνεί και 

σας ζητά να την ενημερώσετε τι προνοεί ο σχετικός Νόμος για να υποχρεωθεί ο Α 
να της καταβάλει το οφειλόμενο ποσό.  Τι της λέτε; 

(μονάδες 25) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Α. Η Ρουμάνα Α όταν ήταν 20 χρονών τέλεσε νόμιμο γάμο την 1/1/2010 με τον Β από 
τη Συρία και εγκαθίστανται στη Λάρνακα.  Την 1/1/11 αποκτούν τον Χ.  Την 

1/1/2013 ο Β μεταβαίνει στην πατρίδα του για να επισκεφθεί τους συγγενείς του, 

όπου και διαμένει έκτοτε.  Την 1/10/2014 η Α γεννά την Ψ χωρίς να το γνωρίζει ο Β 
και πιστεύει ότι το παιδί είναι καρπός εφήμερης σχέσης που είχε με τον Κ.  Η Α 

πληροφορείται ότι ο Β εντάχθηκε στις τάξεις της «τζιχάντ» είναι πλέον 

«τζιχαντιστής» και θέλει να απαλλαγεί την Ψ πριν επιστρέψει ο Β στην Κύπρο.  Γι’ 

αυτό δίνει την Ψ να υιοθετηθεί από το άτεκνο και φιλικό της ζευγάρι από τη 
Ρουμανία, τους Γ και Δ ενώ όταν το πληροφορείται αυτό ο Κ ο οποίος είναι 

παντρεμένος με τη Ρ θέλει να «καταστήσει» δικό του παιδί την Ψ.   

 
 Σχολιάστε πώς ρυθμίζει η περί Οικογενειακού Δικαίου νομοθεσία τα θέματα που 

εγείρονται στα πιο πάνω γεγονότα. 

(μονάδες 20) 

 
Β. Τα Οικογενειακά Δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία να επιβάλουν ποινές σχετικά 

με την παραβίαση διαταγμάτων που αφορούν στο Νόμο (επιλέξετε το ορθό):  α) Για 

τη βία στην οικογένεια  β)  Για τη γονική μέριμνα  γ)  Για τη διατροφή συζύγου  δ)  
Για τη διατροφή ενήλικα  ε)  Για την αποκλειστική χρήση συζυγικής στέγης. 

(μονάδες 5) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
Α. Ο 50χρονος επιχειρηματίας Α, συνάπτει ερωτικές σχέσεις με τη 17χρονη μαθήτρια 

Λυκείου τη Β η οποία την 1/10/2014 και πριν ακόμα ενηλικιωθεί γεννά τον Ψ και 

εγκαθίστανται σε διαμέρισμα του Α.  Η Β θέλει να παντρευτεί τον Α αλλά οι γονείς 

της αντιδρούν.  Ο Α απειλεί τη Β πως αν δεν τον παντρευτεί, θα πάρει τον Ψ και θα 
τη διώξει από το διαμέρισμα στο οποίο διαμένουν μαζί ενώ χρησιμοποίησε το ποσό 

των €50.000 που ανήκει στη Β, χρήματα που της άφησε στη διαθήκη ο παππούς της 

και εξόφλησε το διαμέρισμά του συνολικής αξίας €100.000.  Παράλληλα ο Α ασκεί 
έντονη ψυχολογική πίεση και δημιουργεί σκηνές ζηλοτυπίας σε βάρος της Β αφού 

πληροφορήθηκε ότι η Β είχε ερωτικές σχέσεις και με το συμμαθητή της τον Κ. 

 
 Η Β έρχεται στο γραφείο σας και σας ζητά να την πληροφορήσετε σχετικά με τα 

δικαιώματά της που απορρέουν από τη νομοθεσία του Οικογενειακού Δικαίου.  Τι 

της λέτε; 

 

(μονάδες 20) 

 

Β. Το σύνολο των Δικαστών των Οικογενειακών Δικαστηρίων σε ολόκληρη την 
Κύπρο είναι (επιλέξετε το ορθό):  α) 2 Πρόεδροι και 7 Δικαστές  β) 3 Πρόεδροι και 

7 Δικαστές  γ)  4 Πρόεδροι και 6 Δικαστές  δ)  1 Πρόεδρος και 9 Δικαστές  ε) 2 

Πρόεδροι και 8 Δικαστές. 
 

(μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
Α. Αναφέρετε τα όσα αφορούν στην τέλεση γάμου και διαλαμβάνονται στο σχετικό 

Νόμο. 

 

 (μονάδες 20) 

 

Β. Αναφέρετε 5 προϋποθέσεις για να μπορεί να στοιχειοθετηθεί αξίωση διατροφής της 

πελάτιδός σας της Α εναντίον του συζύγου της του Β. 

(μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
Α. Ποια τα κωλύματα γάμου σύμφωνα με το νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας 

της Κύπρου; 

(μονάδες 8) 
 

Β. Αναφέρετε 4 προϋποθέσεις που απορρέουν από το Νόμο που αφορά στις Αστικές 

Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών που πρέπει να πληρούνται για να διαταχθεί 

η επιστροφή του «απαχθέντος» τέκνου. 

(μονάδες 7) 

 

Γ. Διατροφή στο Οικογενειακό Δίκαιο:  Αναφέρετε ποιοι μπορεί να ενάγουν και 
εναντίον ποιών. 

(μονάδες 5) 
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Δ. Το δικαίωμα των εκ πατρός παππούδων να ζητήσουν τη δικαστική αναγνώριση 
τέκνου παραγράφεται (επιλέξετε το ορθό): α) ένα χρόνο β) δύο χρόνια  γ) τρία 

χρόνια  δ) πέντε χρόνια  ε) δεν παραγράφεται. 

(μονάδες 5) 

 
------------------------ 

 


