
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

                Οκτωβρίου 2015 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερεις από τις έξι ερωτήσεις) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

A. Ο Α, πήρε τον ανήλικο γιό του Χ, τον οποίο απέκτησε με την Αγγλίδα  σύζυγό του Β, και 

τον μετέφερε από την Αγγλία για διακοπές στην Κύπρο την 1/8/15, για περίοδο 2 

βδομάδων, αλλά τον κατακρατεί και δεν τον επιστρέφει στην Αγγλία. Η  Β σας 

τηλεφωνά από την Αγγλία και σας ζητά να της αναφέρετε τη διαδικασία που θα πρέπει 

να ακολουθήσει για την επιστροφή του Χ στην Αγγλία. Επίσης αναφέρετε τις 

υπερασπίσεις που μπορεί να προβάλει ο Α. 

         (μονάδες 15) 

 

B. Ο πελάτης σας ο Α σας λέει ότι α) πριν το γάμο, επ’ ευκαιρία των αρραβώνων του με τη 

Β, της χάρισε ένα χρυσό ρολόι €20.000, β) κατά το γάμο τους εισέπραξαν από τους 

καλεσμένους (σε φακελάκια) το ποσό των €50.000, γ) μετά το γάμο του με τη Β, ο 

πατέρας του ο Χ του χάρισε ένα διαμέρισμα αξίας €100.000, δ) η Β του έκανε δώρο στα 

γενέθλιά του, ένα χρόνο μετά το γάμο τους, ένα αυτοκίνητο αξίας €10.000. 

   

 Ενόψει της διάστασης του Α με τη Β, σας ρωτά να του δώσετε νομική συμβουλή για το 

πώς θα ρυθμιστεί το θέμα των δωρεών αυτών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Τι του 

λέτε; 

(μονάδες 10) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Α. Η Α σας τηλεφωνεί από την Ουκρανία και σας λέει ότι ο Ελληνοκύπριος σύζυγός της ο 

Β, εναντίον του οποίου Ουκρανικό Δικαστήριο έκδωσε διάταγμα για διατροφή για την 

ίδια για το ποσό των €500 το μήνα και για το γιό της τον Χ για το ποσό των €300 το 

μήνα, εγκαταστάθηκε στην Πάφο και αρνείται να της εμβάσει καθυστερημένες 

διατροφές €2.000 για την ίδια και €1.200 για το Χ, ενώ ποινικό Δικαστήριο της 

Ουκρανίας επέβαλε στον Β ποινή φυλάκισης 5 μηνών αν δεν καταβάλει τα οφειλόμενα 

ποσά εντός ενός μηνός. Σας ζητά να τη συμβουλεύσετε για τη διαδικασία που θα πρέπει 

να ακολουθηθεί για την είσπραξη των οφειλόμενων διατροφών. Τι της λέτε; 

 

(μονάδες 13) 

 

Β. Η «αδικαιολόγητη εγκατάλειψη» συζύγου τι συνέπειες μπορεί να επιφέρει σε αίτηση     

α) για λύση του γάμου γενικά, β) διατροφής συζύγου, γ) διατροφής τέκνου,  δ) διατροφής 

ενήλικου τέκνου, ε) γονικής μέριμνας,  στ) περιουσιακών διαφορών, ζ) χρήση συζυγικής 

στέγης, η) για υιοθεσία, θ) για τροποποίηση διατάγματος διατροφής. 

 

(μονάδες 12) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Α. Την 1/10/2013 εκδόθηκε διάταγμα διατροφής της Α εναντίον του συζύγου της του Β για 

€400 το μήνα και του Χ, ανήλικου τέκνου της Α και του Β, για €500 το μήνα. Την 

1/10/15 εκδόθηκε το διαζύγιο του Α και της Β ενώ την ίδια μέρα ο Χ ενηλικιώθηκε ενώ 

φοιτά στην 7η τάξη ιδιωτικού σχολείου. Η Α και ο Χ έρχονται στο γραφείο σας και σας 

ζητούν τη νομική σας συμβουλή αναφορικά με την ισχύ των διαταγμάτων και την τυχόν 

υποχρέωση του Β να συνεχίσει να καταβάλλει σ’ αυτούς διατροφή. Τι θα τους λέγατε; 

 

(μονάδες 12) 

 

Β. Ο Α και η Β, μουσουλμάνοι σύζυγοι που τέλεσαν γάμο στη Συρία το 2010, λόγω του 

πολέμου στη Συρία έφθασαν στην Κύπρο πριν μια εβδομάδα μαζί με τα 4 ανήλικα τέκνα 

τους μέσω των κατεχομένων περιοχών και πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές χθες. 

Σήμερα η Β έρχεται στο γραφείο σας και σας ζητά να τη συμβουλεύσετε με βάση την 

περί Οικογενειακού Δικαίου Νομοθεσία πως μπορεί α) να λύσει το γάμο της διότι 

διαπίστωσε ότι ο Α είναι στρατευμένος στο Ισλαμικό κράτος (ISIS), β) να πάρει τη 

φύλαξη των παιδιών, γ) να ζητήσει την επιστροφή των παιδιών στη Συρία. Τι της λέτε; 

 

(μονάδες 8) 

 

Γ. Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, το σώμα που δύναται να εκδώσει διαδικαστικό κανονισμό 

για τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων που αφορούν την υιοθεσία είναι (επιλέξετε το 

ορθό): α) η Βουλή, β) το Ανώτατο Δικαστήριο, γ) το Υπουργικό Συμβούλιο, δ) ο Γενικός 

Εισαγγελέας, ε) το Νομικό Συμβούλιο. 

(μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Α. Ποιες οι προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση αγώγιμου δικαιώματος ανηλίκου σε αίτηση 

για α) διατροφή του, β) επιμέλεια του προσώπου τέκνου του, γ) για την αναγνώριση 

τέκνου του. 

 (μονάδες 10) 

 

Β. Πώς ρυθμίζει ο Νόμος την απευθείας τοποθέτηση ανηλίκου; 

(μονάδες 10) 

 

Γ. Συζητάτε με τον κ. Φαφλατίδη, μεγαλοδικηγόρο του γραφείου στο οποίο κάνετε την 

άσκησή σας και σας λέει ότι στο Οικογενειακό Δίκαιο ισχύουν τα ακόλουθα: α) ο 

εραστής της συζύγου μπορεί να προσβάλει το τεκμήριο καταγωγής από το γάμο, β) ότι ο 

βιολογικός πατέρας μπορεί να προσβάλει της εκούσια αναγνώριση τέκνου στην οποία 

προέβη άλλος άνδρας, γ) ότι το δικαίωμα εκούσας αναγνώρισης υπόκειται σε 

παραγραφή, δ) ότι η εκούσια αναγνώριση μπορεί να γίνει με διαθήκη, ε) ότι ο 

επιγενόμενος γάμος των γονέων επιφέρει αναδρομικά στο τέκνο τη νομική υπόσταση 

τέκνου γεννημένου σε γάμο. Ποιο ή ποια είναι τα ορθά; 

 

(μονάδες 5) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Α. Την 1/8/14 ο 17χρονος Ελληνοκύπριος ο Α, ενώ βρισκόταν για διακοπές στην Ουκρανία, 

γνωρίζει και ερωτεύεται παράφορα την 17χρονη Β από την Ουκρανία η οποία και τον 

ακολουθεί στην Κύπρο όπου την 1/9/14 της χορηγείται άδεια παραμονής για 10 ημέρες. 

Ο Α με απώτερο σκοπό την παραμονή της Β στην Κύπρο και με δεδομένο ότι η Β τον 

εκβιάζει ότι θα εγκαταλείψει την Κύπρο, τελεί γάμο μαζί της στις 2/9/14 και συμβιώνουν 

στη Λευκωσία. Την 1/7/15 η Β γεννά τον Χ ενώ την επόμενη μέρα ο Α διαπιστώνει ότι η 

Β είναι πρώτη ξαδέλφη του αλλά δεν το γνώριζε ούτε ο ίδιος ούτε η Β. Έρχονται στο 

γραφείο σας και σας ζητούν να τους πείτε πώς η περί Οικογενειακού Δικαίου Νομοθεσία 

αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά. Ποια θα ήταν η νομική συμβουλή σας; 

(μονάδες 13) 

 

Β. Τι αναφέρεται στο Νόμο σχετικά με την ειδοποίηση στο Λειτουργό Ευημερίας για την 

πρόθεση τοποθέτησης ανηλίκου για σκοπούς υιοθεσίας; 

(μονάδες 12) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Α. Ο Α και η Β και οι δύο δάσκαλοι συμβιώνουν από την 1/1/2010. Την 1/1/2011 η Β γεννά 

τον Χ και αναγκάζεται να σταματήσει να εργάζεται. Την 1/1/2012 ο Α αγοράζει ένα 

διαμέρισμα για να διαμένει η οικογένεια, για το ποσό των €100.000, το οποίο εγγράφει 

στο όνομα της Β. Την 1/10/15 η Β γεννά την Ψ. Ο Α διαπιστώνει ότι η Ψ δεν είναι δικό 

του παιδί αλλά του Ρ με τον οποίο η Β είχε συνάψει ερωτικές σχέσεις, γι’ αυτό χειροδικεί 

εναντίον της και τη διώχνει από το σπίτι ενώ ζητά από τη Β να δώσουν την Ψ για 

υιοθεσία στο άτεκνο 23χρονο φιλικό τους ζευγάρι τον Κ και τη Δ.  Η  Β σας ζητά να της 

πείτε τα δικαιώματά της που απορρέουν από την περί Οικογενειακού Δικαίου 

Νομοθεσία. Τι της λέτε; 

(μονάδες 10) 

 

Β. Ο Α, ο οποίος ανήκει στη Μαρωνίτικη Κοινότητα της Κύπρου, τελεί πολιτικό γάμο με 

την Ορθόδοξη Χριστιανή, τη Β, στο Δημαρχείο Παραλιμνίου την 1/1/2010. Από το γάμο 

τους αποκτούν τη συζυγική κατοικία που βρίσκεται στη Λάρνακα και ένα χωράφι στην 

Πάφο και 2 ανήλικα παιδιά. Ο γάμος δεν πάει καλά και έρχονται σε διάσταση. Ο Α 

διαμένει στη Λεμεσό και εργάζεται στη Λάρνακα ενώ η Β διαμένει με τα παιδιά στη 

Λευκωσία και εργάζεται στη Δερύνεια. Ποιο ή ποια Δικαστήρια είναι τα καθ’ ύλην και 

τα κατά τόπον αρμόδια για να επιληφθούν αιτήσεις για, α) το διαζύγιό τους, β) τις 

περιουσιακές διαφορές τους, γ) διατροφής συζύγου, δ) χρήση της συζυγικής στέγης, ε) 

γονικής μέριμνας των παιδιών. 

(μονάδες 10) 

 

Γ. Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, το σώμα που δύναται να εκδώσει Κανονισμούς για την 

καλύτερη εφαρμογή του περί Γάμου Νόμου είναι (επιλέξετε το ορθό): α) η Βουλή, β) το 

Υπουργείο Εσωτερικών, γ) το Υπουργικό Συμβούλιο, δ) ο Γενικός Εισαγγελέας, ε) το 

Νομικό Συμβούλιο. 

(μονάδες 5) 

 

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


