
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Φεβρουάριος 2020  

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 Μαρία παντρεύονται το Μάρτιο 2010 με πολιτικό γάμο. Είναι και οι δύο 

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

Ανδρέας πάσχει από χρόνια νευρική πάθηση. Η κατάσταση της υγείας του σταδιακά 

επιδεινώνεται με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η σχέση του με τη Μαρία και η Μαρία να 

αποφασίσει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει μαζί του. Τον Ιούλιο 2015, η Μαρία 

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

Ανδρέας να τη χαστουκίσει. Μετά το επεισόδιο αυτό ο Ανδρέας αρχίζει να κοιμάται στο 

δωμάτιο των ξένων, συνεχίζει όμως να τρώει μεσημεριανό μαζί με τη Μαρία και η Μαρία 

συνεχίζει να καθαρίζει το σπίτι. Τελικά το Μάρτιο 2016, η Μαρία μετακομίζει σε 

ενοικιαζόμενο διαμέρισμα. 

Μπορεί η Μαρία να επικαλεστεί το λόγο του Ισχυρού Κλονισμού για να πάρει διαζύγιο 

και γιατί; Υπάρχουν οποιοιδήποτε άλλοι λόγοι που θα μπορούσε να επικαλεστεί; 

(25 μονάδες ) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2  

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

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

κατάγεται από την Αυστραλία. Του λέει ότι είναι γνωστή ηθοποιός. Αμέσως 

δημιουργούν δεσμό. Το πραγματικό της όνομα όμως είναι Έλενα και δεν ήταν ποτέ 

ηθοποιός. Λίγο μετά η Έλενα λέει στον Χρίστο ότι έχει λήξει η άδεια παραμονής της και 

ότι θα πρέπει να επιστρέψει στην Αυστραλία. Του λέει ψέματα ότι στην Αυστραλία η 

οικογένεια της είναι μπλεγμένη στον υπόκοσμο και ότι αν επιστρέψει στην Αυστραλία 

υπάρχει κίνδυνος να τη σκοτώσουν Του ζητά να παντρευτούν ώστε να μπορέσει να 

πάρει άδεια παραμονής στην Κύπρο. Ο Χρίστος ούτως ή άλλως είχε σκοπό να της κάνει 

πρόταση γάμου και έτσι συμφωνά να παντρευτούν. Ο γάμος τελείται στο Δημαρχείο 

Αγλαντζιάς. Λίγους μήνες μετά το γάμο η Έλενα αποκαλύπτει στον Χρίστο την 

πραγματική της ταυτότητα και το λόγο που τον παντρεύτηκε και μετά τον εγκαταλείπει. 

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

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

νομοθεσίας. 

(25 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3  

Ο Κώστας και η Χριστίνα αρραβωνιάστηκαν και άρχισαν να ζουν μαζί με την προοπτική 

του γάμου τους τον Ιανουάριο 2010. Την ημερομηνία αυτή ο Κώστας είναι ήδη 

ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου στη Λεμεσό αξίας κατά το χρόνο του αρραβώνα €90.000. Η 

Χριστίνα δεν έχει περιουσία. Ο Κώστας και η Χριστίνα παντρεύονται τον Μάιο 2011. 

Μετά το γάμο, ο Κώστας κληρονομεί από μια θεία του ένα ποσό €120.000. Με τα 

χρήματα αυτά ο Κώστας αγοράζει ένα διαμέρισμα στο Στρόβολο αξίας €120.000. 

Επίσης κατά τη διάρκεια του γάμου ο Κώστας αγοράζει ένα εξοχικό στη Λάρνακα για 

€180.000. Επίσης δωρίζει στη Χριστίνα διάφορα κοσμήματα αξίας €30.000. Ο γάμος 

τους παρουσιάζει προβλήματα με αποτέλεσμα τον Ιούνιο 2018 ο Κώστας να φύγει από 

το σπίτι και να ξεκινήσει διαδικασία διαζυγίου. Μετά τη διάσταση (αλλά πριν τη λύση του 
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γάμου) ο Κώστας κερδίζει από μια εργασία του €30.000, με τα οποία αγοράζει ένα 

αυτοκίνητο BMW. Ο γάμος τους λύεται ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο 2019, με απόφαση 

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

του γάμου, η αξία του οικοπέδου στη Λεμεσό παραμένει €90.000 και η αξία της 

υπόλοιπης περιουσίας του Κώστα και της Χριστίνας 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 Κώστας έχει ένα χρέος €60.000 που δημιούργησε κατά τη διάρκεια του 

γάμου. 

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

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

δικαστικά. 

(25 μονάδες) 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Η Μαίρη και ο Πέτρος είναι ζευγάρι χωρίς γάμο και έχουν ένα παιδί τον Γιάννη που είναι 

12 χρόνων. Ζουν μόνιμα στο Βέλγιο, η Μαίρη εργάζεται εκεί και ο Πέτρος εργάζεται στο 

Λουξεμβούργο αλλά τα σαββατοκύριακα μένει στο Βέλγιο με την οικογένειά του. Ο 

Γιάννης έρχεται στην Κύπρο για διακοπές με τη μητέρα του για δεκαπέντε μέρες με τη 

συγκατάθεση του πατέρα του. Κατά την παραμονή τους εδώ η Μαίρη βρίσκει δουλειά 

στη Λεμεσό και αποφασίζει να μείνουν στη Λεμεσό. Ειδοποιεί τον Πέτρο ότι αποφάσισε 

να μην επιστρέψει στο Βέλγιο, ότι θέλει να χωρίσουν και ότι θα μείνει στην Κύπρο 

μόνιμα με το παιδί τους. Ο Πέτρος διαφωνεί αφού έδωσε συγκατάθεση μόνο για τις 

διακοπές και θέλει το παιδί τους να επιστρέψει πίσω στη χώρα της συνήθους διαμονής 

τους στο Βέλγιο. 
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(α) Τι μπορεί να κάνει ο πατέρας για να επιστρέψει το παιδί του στο Βέλγιο με βάση 

τις πρόνοιες της Σύμβασης της Χάγης για τη Διεθνή Απαγωγή Παιδιών που 

κυρώθηκε με το Νόμο 11(ΙΙΙ)/1994; 

(5 μονάδες) 

(β) Παρακαλώ περιγράψετε τον τρόπο που θα υποβάλει το αίτημα του ο πατέρας 

προς την Κυπριακή Δημοκρατία, για επιστροφή του παιδιού και τη διαδικασία 

που μπορεί να ακολουθήσει στο Δικαστήριο και ενώπιον ποιου Δικαστηρίου και 

ποιας Επαρχίας. 

(5 μονάδες) 

(γ) Παρακαλώ αναφέρετε ποιες είναι οι υπερασπίσεις της Σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 13 του Κυρωτικού Νόμου της Σύμβασης Ν.11(ΙΙΙ)/1994. Τι μπορεί να 

επικαλεστεί η Μαίρη για άρνηση της επιστροφής του ανήλικου; 

(5 μονάδες) 

(δ) Θα απασχολήσει το Δικαστήριο πριν εκδώσει απόφαση επιστροφής το γεγονός 

ότι ο Πέτρος εργάζεται σε άλλη χώρα από τη συνήθη διαμονή του παιδιού; 

(5 μονάδες) 

(ε) Το Δικαστήριο στην Κύπρο μπορεί να επιληφθεί αίτημα γονικής μέριμνας της 

μητέρας ενώ εκκρεμεί η διαδικασία απαγωγής; Υπάρχει χρονικό περιθώριο στο 

νόμο εντός του οποίου πρέπει να εκδικαστεί το αίτημα επιστροφής; 

(5 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

Η Ντόρα που κατάγεται από την Αγγλία και ο Κώστας ήταν παντρεμένοι για δεκαπέντε 

χρόνια, ζούσαν στη Λευκωσία και έχουν τρία παιδιά από το γάμο τους ηλικίας 16, 15 και 

5. Εδώ και λίγο καιρό είναι σε διάσταση αφού είχαν πολλά προβλήματα και ο Κώστας 

εγκατέλειψε το σπίτι της οικογένειας και μένει μόνος του.  
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(α) Τι επιλογές έχει ο Κώστας για να βλέπει τα παιδιά του; Σε ποιο Δικαστήριο μπορεί 

να αποταθεί και τι θεραπεία μπορεί να ζητήσει και στη βάση ποιου Νόμου; 

                                                                                                                     (5 μονάδες) 

(β) Τι πρέπει να λάβει υπόψη του το Δικαστήριο πριν εκδώσει την απόφασή του; Θα 

ακούσει και κάποιο τρίτο πρόσωπο; 

                                                                                                                     (5 μονάδες) 

(γ) Τι μπορεί η Ντόρα να κάνει για να πάρει τα παιδιά και να πάει να ζήσει στην Αγγλία 

μόνιμα;                                                             

                                                                                                                      (5 μονάδες) 

(δ) Η γνώμη των παιδιών μπορεί να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο κατά τις 

ενώπιόν του διαδικασίες και εάν ναι πώς αυτή θα ακουστεί πριν τη λήψη της 

απόφασης; 

                                                                                                     (5 μονάδες) 

(ε) Το Δικαστήριο μπορεί να χωρίσει τα παιδιά; Τι παράγοντες θα λάβει υπόψη του 

στην απόφασή του;  

                                                                           (5 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

(α)  Από ποια άτομα απαιτείται συναίνεση για την υιοθεσία με βάση το Νόμο περί 

Υιοθεσίας Ν. 19(Ι)/95 και πώς αυτή δίδεται; Υπάρχει κάποια διαφορά για τη 

συναίνεση του πατέρα ή της μητέρας; 

(5 μονάδες)  
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(β) Σε ποιες περιπτώσεις το Δικαστήριο μπορεί να μην απαιτήσει συναίνεση για 

υιοθεσία;  

(5 μονάδες)  

(γ) Τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται ως προς τον αιτητή για την υποβολή 

αιτήματος υιοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 3(3) του περί Υιοθεσίας Νόμου του 

1995; 

(5 μονάδες)  

(δ) Ποιος ο ρόλος του Γραφείου Ευημερίας στη διαδικασία της υιοθεσίας ενώπιον 

του Δικαστηρίου; 

(5 μονάδες) 

(ε)  Είναι δυνατό να εκδοθεί διάταγμα υιοθεσίας ενήλικα προσώπου ή προσώπου 

που έχει ήδη υιοθετηθεί; Εάν ναι σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει αυτό; 

Μπορεί να υποβληθεί αίτηση υιοθεσίας από ένα πρόσωπο; 

(5 μονάδες) 


