
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

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 Ανδρέας και η Βάσω παντρεύονται με θρησκευτικό γάμο στην Ελληνική Ορθόδοξη 

Εκκλησία στην οποία και οι δύο ανήκουν. Ο Ανδρέας έχει προβλήματα στη δουλειά, 

είναι συνέχεια εκνευρισμένος και πολλές φορές φωνάζει στη Βάσω χωρίς λόγο. Τον 

Φεβρουάριο 2015, κατά τη διάρκεια κάποιου επεισοδίου που προκαλεί ο Ανδρέας, ο 

Ανδρέας βρίζει χυδαία τη Βάσω οπότε η Βάσω τον χαστουκίζει. Μετά το επεισόδιο η 

Βάσω λέει στον Ανδρέα ότι θέλει να χωρίσουν, φεύγει από το συζυγικό υπνοδωμάτιο 

και κοιμάται στον καναπέ του καθιστικού. Συνεχίζει όμως να κάνει τις δουλειές του 

σπιτιού και να πλένει και να σιδερώνει τα ρούχα του Ανδρέα και ο Ανδρέας συνεχίζει να 

πληρώνει τους λογαριασμούς του σπιτιού. Τον Ιούλιο 2015 η Βάσω φεύγει οριστικά από 

το σπίτι. Ένα χρόνο αργότερα η Βάσω γνωρίζει τον Γιώργο και δημιουργούν δεσμό 

οπότε αρχίζουν να συζούν ως ζευγάρι. 
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(α) Αναλύστε τον λόγο του ισχυρού κλονισμού και εξηγήστε αν μπορεί να τον 

επικαλεστεί (ι) ο Ανδρέας και (ιι) η Βάσω για να πάρουν διαζύγιο. 

(11 μονάδες) 

(β) Μπορούν (ι) ο Ανδρέας και (ιι) η Βάσω να επικαλεστεί οποιοδήποτε άλλο λόγο 

διαζυγίου για να πάρει διαζύγιο με βάση τον περί Γάμου Νόμο 2003 και αν ναι ποιον ή 

ποιους και γιατί; 

(7 μονάδες) 

(γ) Μπορούν (ι) ο Ανδρέας και (ιι) η Βάσω να επικαλεστεί οποιοδήποτε άλλο λόγο 

διαζυγίου για να πάρει διαζύγιο με βάση τον Καταστατικό Χάρτη της Ελληνικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας και αν ναι ποιόν ή ποιούς και γιατί; 

                                                                                                                (7 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Η Βίβιαν είναι Ελληνίδα Χριστιανή Ορθόδοξη μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας και μόνιμη κάτοικος Κύπρου. Ο Άρα είναι Αρμένιος και κατάγεται από την 

Αρμενία όπου έχει τη διαμονή του. Γνωρίζονται σε ένα ταξίδι του Άρα στην Κύπρο και 

δημιουργούν δεσμό. 

 

Ο Άρα λέει στη Βίβιαν ότι είναι γνωστός αντικαθεστωτικός στην Αρμενία με το όνομα 

Χάιγκ και διώκεται από το κράτος. Της λέει ότι υπάρχει κίνδυνος να τον συλλάβουν ή 

ακόμα να τον σκοτώσουν αν επιστρέψει στη χώρα του. Της ζητά να τον παντρευτεί 

ώστε να μπορέσουν να εγκατασταθούν μαζί στην Κύπρο. Η Βίβιαν προβληματίζεται 

γιατί γνωρίζει τον Άρα μόνο για λίγες εβδομάδες αλλά τελικά συγκατατίθεται να τον 
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παντρευτεί διότι με τα όσα της έχει πει φοβάται για τη ζωή του αλλά επίσης διότι είναι 

ερωτευμένη μαζί του. Ο γάμος τους τελείται στο Δημαρχείο Έγκωμης. Τρεις μήνες μετά, 

ο Άρα αποκαλύπτει στη Βίβιαν το πραγματικό του όνομα, της λέει ότι ποτέ δεν ήταν 

αντικαθεστωτικός και ότι της είχε πει ψέματα για να πάρει άδεια παραμονής στην 

Κύπρο. Της λέει επίσης ότι όταν παντρεύτηκαν ήταν ήδη παντρεμένος στην Αρμενία με 

τη Σάρα αλλά ήταν σε διαδικασία διαζυγίου και ότι το διαζύγιό τους εκδόθηκε λίγες 

μέρες προηγουμένως. Αμέσως μετά εγκαταλείπει τη Βίβιαν. 

(α) Ποιό είναι το δίκαιο του γάμου του Άρα και της Βίβιαν και γιατί; 

(3 μονάδες) 

(β) Αναφέρτε όλα τα ελαττώματα που υπάρχουν στο γάμο που να τον καθιστούν άκυρο, 

ακυρώσιμο ή ανυπόστατο.  

(19 βαθμοί) 

(γ) Αναφέρετε τυχόν προθεσμίες που θα πρέπει να τηρηθούν στην περίπτωση που η 

Βίβιαν θελήσει να προσβάλει το κύρος του γάμου. 

                                                                                                    (3 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Ο Βίκτωρας και η Άννα δίνουν αμοιβαία υπόσχεση γάμου τον Ιανουάριο 2009 και 

αρχίζουν να συζούν με την προοπτική του γάμου τους. Κατά το χρόνο αυτό ο Βίκτωρας 

είναι ήδη ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου στη Λεμεσό το οποίο είχε αποκτήσει λίγα χρόνια 

προηγουμένως. Τον Ιούνιο 2009 ο Βίκτωρας αγοράζει ένα διαμέρισμα στη Λευκωσία με 

δάνειο. Παντρεύονται δυο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο 2011. Κατά τη διάρκεια του 

γάμου ο Βίκτωρας λαμβάνει ως δωρεά από τη μητέρα του ένα κατάστημα στη Λάρνακα. 

Κατά τη διάρκεια του γάμου ο Βίκτωρας δωρίζει στην Άννα ένα αυτοκίνητο. Σταδιακά 

παρουσιάζονται προβλήματα στη σχέση τους και τελικά ο γάμος τους καταρρέει τον 
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Ιανουάριο 2017 οπότε αρχίζουν να βρίσκονται σε οριστική διάσταση. Τον Ιανουάριο 

2018, ο Βίκτωρας αγοράζει ένα χωράφι στην Πάφο από χρήματα που κέρδισε τους 

προηγούμενους 6 μήνες από την εργασία του. 

 

Τόσο κατά το χρόνο της διάστασης όσο και κατά το χρόνο λύσης του γάμου η αξία του 

οικοπέδου στη Λεμεσό είναι €150.000, του διαμερίσματος στη Λευκωσία είναι €120.000, 

του καταστήματος στη Λάρνακα €90.000 και του χωραφιού στην Πάφο €60.000. Το 

υπόλοιπο του δανείου για την αγορά του διαμερίσματος τόσο κατά το χρόνο της 

διάστασης όσο και κατά το χρόνο λύσης του γάμου είναι €30.000. Το αυτοκίνητο που 

δώρισε ο Βίκτωρας στην Άννα τόσο κατά το χρόνο της διάστασης όσο και κατά το 

χρόνο λύσης του γάμου αξίζει €30.000. 

 

Συμβουλέψετε την Άννα: 

 

(α) ως προς το κατά πόσο μπορεί να προβάλει οποιεσδήποτε διεκδικήσεις με βάση το 

άρθρο 14 του Ν.232/1991 σε σχέση με το οικόπεδο στη Λεμεσό, το διαμέρισμα στη 

Λευκωσία, το κατάστημα στη Λάρνακα, και το χωράφι στην Πάφο, 

(15 μονάδες) 

(β) ως της την έκταση της τυχόν διεκδίκησής της, και 

(5 μονάδες) 

(γ) κατά πόσο η δωρεά του αυτοκινήτου προς την ίδια μπορεί να επηρεάσει την όποια 

διεκδίκησής της και αν ναι πως. 

                                                                                                                (5 μονάδες) 
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ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4  

(α) Πότε εκδικάζεται υπόθεση υιοθεσίας από το Οικογενειακό Δικαστήριο και πότε από 

το Επαρχιακό Δικαστήριο; 

                                                                                                                 (3 μονάδες) 

(β) Είναι δυνατό να υιοθετηθεί ενήλικο πρόσωπο; Αν ναι σε ποιες περιπτώσεις αυτό 

γίνεται; 

                                                                                                                  (4 μονάδες) 

(γ) Τι προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούν πρόσωπο ή πρόσωπα για να υποβάλουν 

αίτηση για υιοθεσία σύμφωνα με ο άρθρο 3(3) του περί Υιοθεσίας Νόμου 19(Ι)/1995; 

                                                                                                                    (6 μονάδες) 

(δ) Τι απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Υιοθεσίας Νόμου 19(Ι) 95 για την 

έκδοση διατάγματος υιοθεσίας;  

                                                                                                                        (6 μονάδες) 

(ε) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα εξετάσει τα Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 

5(1) του περί Υιοθεσίας Νόμου 19(Ι)/1995 για να εκδώσει το διάταγμα υιοθεσίας; 

                                                                                                                        (6 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(α) Ποια είναι η κατά τόπον αρμοδιότητα του Οικογενειακού Δικαστηρίου σύμφωνα με το 

άρθρο 12(1) του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου Ν.23/1990; 

(5 μονάδες) 
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(β) Τι γίνεται όταν καταχωρηθεί μία αίτηση σε δικαστήριο που δεν είναι κατά τόπο 

αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 12(2) του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου 

Ν.23/1990; 

(5 μονάδες) 

(γ) Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια συμφέρον του ανηλίκου; 

(5 μονάδες) 

(δ) Πώς μπορεί το Δικαστήριο να ρυθμίσει την άσκηση της γονικής μέριμνας σε 

περίπτωση διαζυγίου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου περί Σχέσεων Γονέων και 

Τέκνων Ν.216/1990; 

(5 μονάδες) 

(ε) Πώς καθιερώνει την έννοια της Γονικής Μέριμνας το Άρθρο 5 του περί Σχέσεων 

Γονέων και Τέκνων Νόμου 1990 (Ν.216/1990); 

(5 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6  

 

Η Μαίρη είναι παντρεμένη με τον Άγγελο που είναι χρήστης ναρκωτικών και μένουν 

μόνιμα στο Βέλγιο. Έχουν δύο παιδιά από το γάμο τους τον Κώστα, 17 χρονών και τη 

Στέλλα, 12 χρονών οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία στο Βέλγιο. Εχουν πολλά προβλήματα 

σαν οικογένεια , υπάρχουν έντονοι διαπληκτισμοί μεταξύ των γονέων και κάποτε βία 

από τον Άγγελο προς την Μαίρη. Ο Άγγελος επιστρέφει μια μέρα από την εργασία του 

και δεν βρίσκει κανένα στο σπίτι από τους πιο πάνω. Μετά από κάποιες μέρες η Μαίρη 

επικοινωνεί μαζί του και τον πληροφορεί ότι βρίσκεται στην Κύπρο με τα δύο παιδιά, 

ενοικίασε σπίτι στην Λεμεσό και εγκαταστάθηκε, έγγραψε τα δύο παιδιά στα σχολεία και 

δεν προτίθεται να επιστρέψει στο σπίτι τους στο Βέλγιο γατί δεν ανέχεται πλέον τη βία 

που ασκεί ο Άγγελος σε αυτήν. Καταχώρησε και αίτηση εναντίον του για γονική μέριμνα 

των ανηλίκων ενώπιον του Δικαστηρίου. 
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(α) Τι θα συμβουλεύατε τον Άγγελο να πράξει;                                              (3 μονάδες) 

(β) Τι είδους αίτηση μπορεί να καταχωρηθεί και ενώπιον ποιού Δικαστηρίου και με 

ποιούς διάδικους;                                                                                            (4 μονάδες) 

(γ) Τι θα γίνει η αίτηση γονικής μέριμνας που καταχώρησε η Μαίρη;             (3 μονάδες) 

(δ) Ποια θα είναι η νομική βάση της αίτησης;                                                  (3 μονάδες) 

(ε) Υπάρχει άλλη ενδιάμεση αίτηση που μπορεί να καταχωρηθεί;                  (4 μονάδες) 

(στ) Αν είσασταν δικηγόρος της Μαίρης, τι θα τη συμβουλεύατε να εγείρει στην ένστασή 

της;                                                                                                                  (4 μονάδες) 

(ζ) Στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου θα ακουστούν τα παιδιά;          (4 μονάδες) 


