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Παρακαλώ να απαντηθούν οποιεσδήποτε 2 από τις ερωτήσεις του Μέρους Α δηλαδή 

από τις ερωτήσεις 1, 2 και 3 ΚΑΙ επίσης να απαντηθούν οποιεσδήποτε 2 από τις 

ερωτήσεις του Μέρους Β δηλαδή από τις ερωτήσεις 4, 5 και 6. Οι απαντήσεις να είναι 

αιτιολογημένες.  

 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Ο Χρίστος και η Ιωάννα παντρεύονται τον Ιανουάριο 2012 με πολιτικό γάμο. Είναι και οι 

δυο μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και έχουν τη διαμονή τους στην Κύπρο. 

Ο Χρίστος πάσχει από διπολική διαταραχή. Η ψυχολογική του κατάσταση σταδιακά 

επιδεινώνεται με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η σχέση του με την Ιωάννα και η Ιωάννα να 

αποφασίσει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει μαζί του. Τον Ιούλιο 2013, η Ιωάννα 

ενημερώνει τον Χρίστο ότι θέλει να χωρίσουν με αποτέλεσμα να λογομαχήσουν και ο 

Χρίστος να την σπρώξει βίαια. Μετά το επεισόδιο αυτό η Ιωάννα αρχίζει να κοιμάται στο 

δωμάτιο της υπηρεσίας, συνεχίζει όμως να πλένει τα ρούχα του Χρίστου και να 

καθαρίζει το σπίτι. Τελικά τον Δεκέμβριο 2013, η Ιωάννα μετακομίζει στο σπίτι των 

γονέων της. 

Συμβουλέψετε την Ιωάννα η οποία επιθυμεί να λάβει διαζύγιο ως προς ΟΛΟΥΣ τους 

πιθανούς λόγους για τους οποίους να μπορεί να λύσει το γάμο της με το Χρίστο με 

αναφορά στα σχετικά άρθρα της νομοθεσίας και στη σχετική νομολογία αν υπάρχει. 

                                                                                                                   (25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Ο Κώστας ο οποίος είναι μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και έχει τη 

διαμονή του στην Κύπρο γνωρίζει μια κοπέλα που του συστήνεται σαν Όλγα, η οποία 

κατάγεται από την Ουκρανία. Αμέσως δημιουργούν δεσμό. Το πραγματικό της όνομα 

όμως είναι Ολένα. Λίγο μετά η Ολένα λέει στον Κώστα ότι έχει λήξει η άδεια παραμονής 

της και ότι θα πρέπει να επιστρέψει στην Ουκρανία. Του λέει ψέματα ότι είναι γνωστή 

αντικαθεστωτικός και ότι αν επιστρέψει στην Ουκρανία κινδυνεύει να φυλακιστεί και να 

εκτελεστεί. Του ζητά να παντρευτούν ώστε να μπορέσει να πάρει άδεια παραμονής 

στην Κύπρο. Ο Κώστας ούτως ή άλλως είχε σκοπό να της κάνει πρόταση γάμου και 

έτσι συμφωνά να παντρευτούν. Ο γάμος τελείται στο Δημαρχείο Λευκωσίας. Λίγους 

μήνες μετά το γάμο η Ολένα αποκαλύπτει στον Κώστα την πραγματική της ταυτότητα 

και το λόγο που τον παντρεύτηκε και μετά τον εγκαταλείπει. 

 

Συμβουλέψετε τον Κώστα ως προς ΟΛΟΥΣ τους πιθανούς λόγους για τους οποίους να 

μπορεί να προσβάλει το κύρος του γάμου του με αναφορά στα σχετικά άρθρα της 

νομοθεσίας. 

                                                                                                                    (25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Ο Μάριος και η Ιωάννα αρραβωνιάστηκαν και άρχισαν να ζουν μαζί με την προοπτική 

του γάμου τους τον Ιούνιο 2009. Την ημερομηνία αυτή ο Μάριος είναι ήδη ιδιοκτήτης 

ενός χωραφιού στη Λάρνακα αξίας κατά το χρόνο του αρραβώνα €100.000. Η Ιωάννα 

δεν έχει περιουσία. Ο Μάριος και η Ιωάννα παντρεύονται τον Ιανουάριο 2011. Μετά το 

γάμο, πεθαίνει η γιαγιά του Μάριου η οποία του αφήνει κληρονομιά €120.000. Με τα 

χρήματα αυτά ο Μάριος αγοράζει ένα διαμέρισμα. Επίσης κατά τη διάρκεια του γάμου ο 

Μάριος αγοράζει ένα εξοχικό στην Πάφο για €210.000. Επίσης δωρίζει στην Ιωάννα 

διάφορα έργα τέχνης αξίας €30.000. Ο γάμος τους παρουσιάζει προβλήματα με 

αποτέλεσμα τον Οκτώβριο 2013 ο Μάριος να φύγει από το σπίτι και να ξεκινήσει 
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διαδικασία διαζυγίου. Μετά τη διάσταση (αλλά πριν τη λύση του γάμου) ο Μάριος 

κερδίζει από μια εργασία του €30.000, με τα οποία αγοράζει ένα μικρό κατάστημα στη 

Λάρνακα. Ο γάμος τους λύεται ένα χρόνο μετά, τον Οκτώβριο 2014, με απόφαση του 

Δικαστηρίου. Τόσο κατά το χρόνο της διάστασης όσο και κατά το χρόνο της λύσης του 

γάμου, η αξία του καταστήματος στη Λάρνακα παραμένει €30.000 και η αξία της 

υπόλοιπης περιουσίας του Μάριου παραμένει η ίδια με αυτή που είχε όταν αποκτήθηκε. 

Τόσο κατά το χρόνο της διάστασης όσο και κατά το χρόνο της λύσης του γάμου ο 

Μάριος έχει ένα χρέος €60.000 που δημιούργησε κατά τη διάρκεια του γάμου. 

 

Συμβουλέψετε την Ιωάννα ως προς τα δικαιώματά της σε σχέση με την περιουσία του 

Μάριου με βάση το νόμο 232/1991 καθώς και την προθεσμία που έχει για να κινηθεί 

δικαστικά. 

                                                                                                                    (25 μονάδες) 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Η Στέλλα είναι 22 ετών και ο Τζόναθαν είναι 40 ετών και είναι παντρεμένοι εδώ και τρία 

χρόνια. Διαμένουν στη Λευκωσία. Ο Τζόναθαν κατάγεται από τη Μαλαισία και έχει ένα 

ενήλικο παιδί τον Τζον 19 χρονών από προηγούμενό του γάμο με την πρώτη του 

γυναίκα, η οποία απεβίωσε και ο οποίος ήρθε πρόσφατα για διακοπές από τη Μαλαισία 

και μένει μαζί τους. Δεν μπορούν να αποκτήσουν μαζί παιδί λόγω ιατρικών 

προβλημάτων. Αποφασίζουν να υιοθετήσουν βρέφος. 

(α) Ποια είναι η πρώτη διαδικασία που πρέπει να κάνουν; Πού πρέπει να αποταθούν; 

                                                                                                               (5 μονάδες) 
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(β) Υπάρχει κώλυμα λόγω ηλικίας κάποιου από τους δύο σύμφωνα με τον περί 

Υιοθεσίας Νόμο 19(Ι)/1995; 

                                                                                                              (3 μονάδες) 

(γ) Αν τελικά δεν θέλουν να υιοθετήσουν βρέφος, μπορούν να υιοθετήσουν τον Τζον; 

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για υιοθεσία ενήλικα με βάση τον περί Υιοθεσίας Νόμο; 

                                                                                                     (4 μονάδες) 

(δ) Τί πρέπει να πράξουν για να προχωρήσουν με την υιοθεσία του Τζον; 

                                                                                                      (4 μονάδες) 

(ε)  Ο Τζον θα λάβει μέρος στη διαδικασία της υιοθεσίας του? Μπορεί να ακουστεί από 

το Δικαστήριο;  

                                                                                                                     (4 μονάδες) 

(στ) Ποιος θα είναι ο αιτητής/αιτητές στην αίτηση ενώπιον του Δικαστηρίου; Ποιας 

Επαρχίας; 

                                                                                                             (5 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5  

 

(α) Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατό να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα από τους γονείς 

ενός ανηλίκου; 

                                                                                                 (5 μονάδες) 

(β) Ποιος μπορεί να καταχωρήσει τέτοια αίτηση και με βάση πιο Νόμο; 

                                                                                                (5 μονάδες) 

(γ) Τι πρέπει να αποδείξει στο Δικαστήριο για να πετύχει η αίτησή του; 

                                                                                                (5 μονάδες) 
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(δ) Σε ποιο Δικαστήριο καταχωρείται η αίτηση και ποιος είναι ο Τύπος της αίτησης; Ποιοι 

είναι οι διάδικοι; 

                                                                                                (5 μονάδες) 

 

(ε) Όταν εκδοθεί διάταγμα αφαίρεσης γονικής μέριμνας μπορεί να τροποποιηθεί ή 

ακυρωθεί και πως; 

                                                                                                 (5 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

Ο Σταύρος και η Μαίρη είναι παντρεμένοι εδώ και δέκα χρόνια και έχουν δύο παιδιά τη 

Φλώρα 9 χρόνων και το Μάρκο πέντε χρόνων. Μένουν μόνιμα στο Λονδίνο και 

εργάζονται και οι δύο εκεί και τα παιδιά τους πηγαίνουν εκεί σχολείο. Το καλοκαίρι η 

Μαίρη ήθελε να έρθει διακοπές στην Κύπρο με τα δύο παιδιά αλλά ο Σταύρος δεν 

μπορούσε να τους συνοδεύσει. Ανάφερε στο Σταύρο την πρόθεσή της και ο Σταύρος 

συμφώνησε να έρθουν στην Κύπρο την 1ην Αυγούστου μέχρι τις 28 Αυγούστου. 

Αγόρασαν εισιτήρια με επιστροφή και ήρθαν στην Κύπρο οι τρεις τους και διέμειναν στη 

Λάρνακα. Στις 28 Αυγούστου ο Σταύρος τους περίμενε να επιστρέψουν αλλά δεν 

επέστρεψαν. Επικοινώνησε με τη Μαίρη και αυτή του ανάφερε ότι αποφάσισε να μείνει 

μόνιμα στην Κύπρο στη Λάρνακα με τα δύο τους παιδιά. Ο Σταύρος της θύμισε τη 

συμφωνία τους και ότι πήγαν στην Κύπρο μόνο για διακοπές και ότι δεν συμφωνούσε 

να παραμείνουν μόνιμα εκεί. Η Μαίρη αρνείται να επιστρέψει στο Λονδίνο και 

καταχώρησε και αίτηση στο Οικογενειακό Δικαστήριο για τη γονική μέριμνα των δύο 

παιδιών. 

(α) Τι μπορεί να πράξει ο Σταύρος με βάση τη Σύμβαση της Χάγης για τις Αστικές 

Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών για να επιστρέψουν τα παιδιά του στο Λονδίνο; 

                                                                                                               (4 μονάδες) 
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(β) Πού είναι η συνήθης διαμονή των παιδιών; 

                                                                                                                (3 μονάδες) 

(γ) Τι αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο Δικαστήριο και τι θα είναι το αιτητικό; Εναντίον 

ποιου θα στρέφεται; 

                                                                                                                (4 μονάδες) 

(δ) Ποιος θα υποβάλει την αίτηση και σε ποιο Δικαστήριο; Τι είδους αίτηση θα είναι δια 

κλήσεως ή εξ πάρτε; 

                                                                                                                  (4 μονάδες) 

(ε) Η αίτηση για γονική μέριμνα που καταχώρησε η Μαίρη θα συνεχίσει ή θα 

διακοπεί/ανασταλεί και γιατί; 

                                                                                                               (5 μονάδες) 

(στ) Μπορούν τα παιδιά να ακουστούν στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου; Πως 

ακούγονται; 

                                                                                                               (5 μονάδες) 

 

 

  


