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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Επιδίδεται αίτηση η οποία καταχωρήθηκε εκ μέρους της Κεντρικής Αρχής της 

Δημοκρατίας εναντίον του πελάτη σας, του Α, με την οποία ζητείται η επιστροφή 

του ανήλικου τέκνου του Χ, στην Αγγλία, το οποίο ο ίδιος μετάφερε και 

κατακρατεί στην Κύπρο χωρίς τη συγκατάθεση της εν διαστάσει συζύγου του, της 

Β.  Συντάξετε νομότυπο δικόγραφο εκ μέρους του πελάτη σας, με υποθετικά 

γεγονότα για απόρριψη της αίτησης, δικαιολογώντας τη μεταφορά και 

κατακράτηση του Χ ως μη παράνομη.  (Δείξετε ότι γνωρίζετε τον ορθό τύπο του 

δικογράφου, το καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο, τους διαδίκους, τις 

υπερασπίσεις, το νόμο, κανονισμό κ.λ.π.). 

(μονάδες 25) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Η Α, εθισμένη από ναρκωτικά, άρχισε να συζεί με τον Β από την 1/1/2000 που 

τέλεσαν τον αρραβώνα τους και απέκτησε τον Χ την 1/1/2005.  Διέμεναν σε σπίτι, 

το οποίο αγόρασε με τον Β αξίας €100.000 καταβάλλοντας ο καθένας τους από 

€50.000, αλλά γράφτηκε στο όνομα του Β.  Η σχέση τους δεν πήγε καλά και την 

1/1/2007 διακόπτουν τη συμβίωση τους.  Στις 2/1/2007 η Β συνάπτει σχέση με 

τον Γ, αποκτά την 1/7/2007 την Ψ και αγοράζουν ένα κτήμα €90.000,  το οποίο 

γράφηκε στο όνομα του Γ.  Στις 2/7/2007 τελεί γάμο με τον Γ.  Η σχέση της Α με 

τον Γ δεν πάει καλά και από την 1/1/2008 βρίσκονται σε διάσταση, αφού η Α 

εγκατέλειψε το σπίτι μετά από βίαιη συμπεριφορά του Γ.  Η Α σας ζητά να τη 

συμβουλεύσετε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 

το Οικογενειακό Δίκαιο.  Καθ’  όλους τους ουσιώδεις χρόνους η Α ήταν οικοκυρά 

και ο Β και ο Γ ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες με εισοδήματα €10.000 το μήνα.  

Πώς τη συμβουλεύετε;  Πώς θα συμβουλεύατε τον Β και τον Γ ξεχωριστά, αν 

ενεργούσατε ως δικηγόρος τους; 

(μονάδες 25) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
Σχολιάστε, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Οικογενειακού Δικαίου, κατά πόσο οι 
πιο κάτω ενέργειες του 17χρονου Α μπορούν να θεωρηθούν ως νόμιμες και 
έγκυρες ή όχι. (Η κάθε περίπτωση να εξετάζεται ξεχωριστά και ανεξάρτητα από 
τις άλλες): 
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α) Συγκατάθεσή του για λήψη γενετικού υλικού με σκοπό τη διενέργεια 
γενετικών εξετάσεων για  τη διαπίστωση της πατρότητάς του. 

β) Άρνησή του να συνεργαστεί με το Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία 
σχετικής έκθεσης σε υπόθεση που αφορά αίτηση για Αστική Απαγωγή του 
αφού ο πατέρας του τον μετάφερε παράνομα από την Αγγλία στην Κύπρο. 

γ) Διεκδίκηση από μέρους του της γονικής μέριμνας του τέκνου του, του Χ, το 
οποίο  απέκτησε με τη συνομήλική του την Β. 

δ) Επιμονή του να παντρευτεί τη συνομήλική του την Ζ. 

ε) Επιθυμία του να υιοθετήσει μαζί με τη συνομήλικη σύζυγό του, την Δ, τον 
ανήλικο Ρ. 

στ) Άρνησή του να συναινέσει στην υιοθεσία του από τον Γ, νέο σύζυγο της 
μητέρας του. 

ζ) Επιμονή του στο να καταχωρήσει αίτηση με την οποία να ζητά διάταγμα 
με το οποίο να αναγνωρίζεται ότι ο Κ είναι ο βιολογικός του πατέρας.  

(μονάδες 25) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Α. Αναφέρετε τα όσα διαλαμβάνονται στο σχετικό Νόμο και αφορούν στην 

καταχώρηση στοιχείων υιοθεσίας. 

 (μονάδες 20) 

Β. Ποσό που οφείλεται δυνάμει διατάγματος διατροφής συζύγου για περίοδο 

μεγαλύτερη από (επιλέξετε το ορθό):  α) έξι μήνες   β) ένα χρόνο  γ) δύο 

χρόνια  δ) τρία χρόνια  ε) τέσσερα χρόνια,   δεν μπορεί να εισπραχθεί. 

 (μονάδες 5) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Α. Ο Α παντρεύεται την 1/1/2005 την Β μετά από απειλές του Γ, πατέρα της Β, 

ότι θα τον απολύσει από την εργασία στην οποία τον εργοδοτεί αν δεν 

παντρευτεί την Β, την οποία άφησε έγκυο.  Την 1/7/2005 η Β γεννά τον Χ.   

Την 1/1/2006 βρίσκονται σε διάσταση και η επιμέλεια του προσώπου του Χ 

ανατίθεται στη Β.  Ο Α απειλεί την Β ότι θα την χωρίσει αν δεν δώσει τον Χ 

για υιοθεσία στον εικοσάχρονο αδελφό του τον Ζ, ο οποίος είναι 

παντρεμένος με την Θ, άτεκνο ζευγάρι και έτσι η Β δίδει την σχετική 

συγκατάθεση για υιοθεσία ενώπιον του Πρωτοκολλητή.  Σχολιάστε με βάση 

τη νομοθεσία του Οικογενειακού Δικαίου τα θέματα που αναφύονται στο 

πρόβλημα. 

(μονάδες 12) 



3 
 

Β. Περιγράψετε τη διαδικασία που ακολουθείται, από την έκδοση ενός 

διατάγματος διατροφής μέχρι την εκτέλεσή του,  όταν ο υπόχρεος αρνείται 

στην καταβολή του ποσού της διατροφής. 

 (μονάδες 8) 

Γ. Σύμφωνα με το σχετικό νόμο, αν κάποιο πρόσωπο αρνηθεί να δώσει 
γενετικό υλικό για τη διαπίστωση της πατρότητας τέκνου παρά τις οδηγίες 
του Δικαστηρίου, το Δικαστήριο μπορεί (επιλέξετε το ορθό):  α) να τιμωρήσει 
το πρόσωπο αυτό  β) να εξάγει οποιοδήποτε συμπέρασμα το οποίο φαίνεται 
να είναι εύλογο υπό τις περιστάσεις  γ) να θεωρήσει ότι έχουν αποδειχθεί οι 
ισχυρισμοί του αντιδίκου του  δ) να προβεί σε μεσεγγύηση της περιουσίας 
του. 

                                       (μονάδες 5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Α. Η άγαμη Α γεννά την 1/1/2010 τον Χ και αμέσως μετά τον τοκετό η ίδια 
πεθαίνει, ενώ το παιδί ζει και τη γονική μέριμνα του ασκούν οι γονείς της, ο Ε 
και η Ζ.  Ο Β, ο οποίος είχε στο παρελθόν ερωτικές σχέσεις με την Α,  
προβαίνει στην εκούσια αναγνώριση του Χ την 1/1/2011.  Την 1/2/2011 
πληροφορείται ότι η Α είχε ερωτικές σχέσεις και με τον Γ και θέλει να παύσει 
να θεωρείται ο βιολογικός πατέρας του Χ,  αφού ο Γ με πειστικά στοιχεία 
αποδεικνύει ότι είναι αυτός ο βιολογικός πατέρας του Χ.  Σχολιάστε πώς 
ρυθμίζει ο σχετικός νόμος τα νομικά σημεία που αναφύονται από το 
πρόβλημα. 

                                       (μονάδες 12) 

Β. Σύμφωνα με τον περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Διαδικαστικό Κανονισμό, 
κατά την πρώτη εμφάνιση μιας αίτησης σε τί ενέργειες μπορεί να προβεί το 
Δικαστήριο; 

                            (μονάδες 4) 

Γ. Πώς, ο σχετικός νόμος, διαφυλάττει την ισότητα των γονέων στη ρύθμιση της 
γονικής  μέριμνας των τέκνων τους; 

                                       (μονάδες 4) 

Δ. Σύμφωνα με το Ν.121(Ι)/2000, η αίτηση για εγγραφή και εκτέλεση απόφασης 

αλλοδαπού Δικαστηρίου είναι (επιλέξετε το ορθό):   α) αίτηση του τύπου Ι    

β) αίτηση δια κλήσεως που συνοδεύεται από ένορκη δήλωση   γ) κλητήριο 

ένταλμα  δ) αίτηση δια κλήσεως χωρίς ένορκη δήλωση   ε) αίτηση δια 

εναρκτήριου κλήσεως. 

                                       (μονάδες 5) 


