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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 Ελένη δίνουν αμοιβαία υπόσχεση γάμου τον Ιανουάριο 2008 

και αρχίζουν να συζούν με την προοπτική του γάμου τους. Κατά το χρόνο 

αυτό ο Ανδρέας είναι ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου στη Δευτερά. Παντρεύονται 

ένα χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο 2009. Κατά τη διάρκεια του γάμου ο 

Ανδρέας λαμβάνει ως δωρεά από τη μητέρα του €120.000 τα οποία 

χρησιμοποιεί για να αγοράσει ένα κατάστημα στη Λάρνακα. Το κατάστημα 

αυτό το ενοικιάζει και τα χρήματα που παίρνει από το ενοίκιο τα καταθέτει σε 

λογαριασμό στην Τράπεζα Αττικής. Επίσης αγοράζει εξ’ ολοκλήρου με δάνειο 

από την Τράπεζα Ελλάδος ένα σπίτι στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια του 

γάμου ο Ανδρέας δωρίζει στην Ελένη ένα χωράφι στους Καπέδες.  

 

Σταδιακά παρουσιάζονται προβλήματα στη σχέση τους και τελικά ο γάμος 

τους καταρρέει τον Ιανουάριο 2018 και η Ελένη φεύγει από το συζυγικό σπίτι. 

Ο γάμος τους λύεται δυο χρόνια αργότερα τον Ιανουάριο 2020 με απόφαση 

του Οικογενειακού Δικαστηρίου. Στο μεταξύ, μετά τη διάσταση και λίγο πριν το 

διαζύγιο, ο Ανδρέας ολοκληρώνει μια εργασία που είχε ξεκινήσει λίγο μετά τη 

διάσταση από την οποία έχει κέρδος 30.000 €. Με τα χρήματα αυτά αγοράζει 

ένα αυτοκίνητο ΒΜW.  
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Τόσο κατά το χρόνο της διάστασης όσο και κατά το χρόνο λύσης του γάμου η 

αξία του οικοπέδου στη Δευτερά είναι €150.000, του καταστήματος στη 

Λάρνακα είναι €120.000 και του σπιτιού στη Λευκωσία €360.000. Το 

υπόλοιπο του δανείου του Μιχάλη στην Τράπεζα Ελλάδος τόσο κατά το 

χρόνο της διάστασης όσο και κατά το χρόνο λύσης του γάμου είναι €180.000. 

Το αυτοκίνητο BMW αξίζει κατά το χρόνο λύσης του γάμου €30.000. Το 

υπόλοιπο του λογαριασμού στην Τράπεζα Αττικής που κατάθετε τα χρήματα 

από το ενοίκιο του καταστήματος στη Λάρνακα ανέρχεται σε €90.000 τόσο 

κατά τη διάσταση όσο και κατά το χρόνο της λύσης του γάμου. Το χωράφι 

στους Καπέδες που δώρισε ο Ανδρέας στην Ελένη τόσο κατά το χρόνο της 

διάστασης όσο και κατά το χρόνο λύσης του γάμου αξίζει €60.000.  

 

Συμβουλέψετε την Ελένη ως προς την αξίωση της με βάση το 14 του 

Ν.232/1991              (25 μονάδες). 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Η Βίκυ είναι Ελληνίδα Χριστιανή Ορθόδοξη μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας και μόνιμη κάτοικος Κύπρου. Ο Χάιγκ είναι Αρμένιος και κατάγεται 

από την Αρμενία όπου έχει τη διαμονή του. Γνωρίζονται στην Κύπρο όπου ο 

Χάιγκ είχε έρθει για διακοπές. 

 

Ο Χάιγκ συστήνεται στη Βίκυ με το όνομα Γκάρι και ισχυρίζεται ότι είναι 

γνωστός ποδοσφαιριστής. Επίσης της λέει ότι λόγω της πολιτικής του 

δραστηριότητας έχει δεχτεί απειλές από κυβερνητική παραστρατιωτική ομάδα 

και ότι αν δεν μπορέσει να φύγει σύντομα από τη χώρα θα τον σκοτώσουν. 

Της ζητά να τον παντρευτεί ώστε να μπορέσουν να εγκατασταθούν μαζί στην 

Κύπρο. Η Βίκυ συγκατατίθεται γιατί παρά το γεγονός ότι τον Χάιγκ τον 

γνωρίζει μόνο για λίγο καιρό, είναι ερωτευμένη μαζί του. Παντρεύονται με 

πολιτικό γάμο στη Λευκωσία. Μετά το γάμο κατοικούν μαζί στη Λευκωσία. 

Λίγο μετά το γάμο τους, ο Χάιγκ αποκαλύπτει στη Βίκυ ότι δεν είναι γνωστός 

ποδοσφαιριστής ότι δεν είχε δεχτεί ποτέ καμιά απειλή και ότι όταν τη γνώρισε 

ήταν ήδη παντρεμένος στην Κύπρο με άλλη κοπέλα και βρίσκονταν στη 
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διαδικασία του διαζυγίου. Έτσι της αναφέρει ότι την παντρεύτηκε για να 

μπορέσει να παραμείνει στην Κύπρο μετά το διαζύγιο από την πρώτη του 

γυναίκα το οποίο εκδόθηκε δυο μήνες μετά το γάμο του με την Βίκυ. 

 

Συμβουλέψετε τη Βίκυ για ΟΛΟΥΣ τους πιθανούς λόγους για τους οποίους 

μπορεί, με βάση τα γεγονότα της ερώτησης, να προσβάλει με οποιοδήποτε 

τρόπο το κύρος του γάμου ως άκυρο, ακυρώσιμο ή ανυπόστατο, καθώς και 

τις προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να ενεργήσει. Στην απάντηση σας θα 

πρέπει να κάνετε αναφορά στα σχετικά άρθρα της νομοθεσίας και στη σχετική 

νομολογία αν υπάρχει. 

                                                                                            ( 25 μονάδες)  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Η Άντρια και ο Βασίλης είναι και οι δύο Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι και 

μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Παντρεύονται τον Μάρτιο 2012 με θρησκευτικό 

γάμο στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Φανερωμένης στη Λευκωσία. Ο 

Βασίλης πάσχει από σοβαρή κληρονομική ασθένεια η οποία υποτροπιάζει με 

αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η κινητικότητα του. Η Άντρια 

αποφασίζει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με τον Βασίλη λόγω της 

ασθένειας του. Έτσι τον Μάρτιο 2017 του ανακοινώνει ότι θέλει να χωρίσουν. 

Ο Βασίλης εκνευρίζεται και την σπρώχνει βίαια. Η Άντρια φεύγει από το 

συζυγικό υπνοδωμάτιο και κοιμάται στο δωμάτιο των ξένων συνεχίζει όμως 

να μαγειρεύει για τον Βασίλη και να του πλένει και σιδερώνει τα ρούχα. Τελικά 

τον Ιούλιο 2017 η Άντρια φεύγει από το οικογενειακό σπίτι και εγκαθίσταται με 

τον Γιώργο με τον οποίο διατηρούσε δεσμό ήδη από το 2016. 

 

Α. Αναλύστε τον λόγο διαζυγίου του ισχυρού κλονισμού του γάμου.  

(10 μονάδες) 

Β. Η Άντρια μπορεί να επικαλεστεί τον ισχυρό κλονισμό του γάμου για να 

πετύχει λύση του γάμου της με τον Βασίλη;  

(5 μονάδες) 
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Γ. Συμβουλέψετε την Άντρια ως προς ΟΛΟΥΣ τους υπόλοιπου πιθανούς 

λόγους που στη βάση των γεγονότων της ερώτησης μπορεί να επικαλεστεί 

για να πετύχει λύση του γάμου της. 

 (10 μονάδες) 

Στην απάντηση σας θα πρέπει να κάνετε αναφορά στα σχετικά άρθρα της 

νομοθεσίας και στη σχετική νομολογία αν υπάρχει. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β  

ΕΡΩΤΗΣΗ 4  

 

Η Μαρία κύπρια πολίτης σπουδάζει στην Αμερική και γνωρίζει τον Τζων που 

είναι Αμερικάνος με τον οποίο αποφασίζουν να παντρευτούν. Με το τέλος των 

σπουδών τους παντρεύονται στην Κύπρο και επιστρέφουν στην Αμερική 

όπου εργοδοτούνται και οι δύο και αποκτούν  ένα παιδί τον Μαξ. Τα πρώτα 

χρόνια του γάμου τους όλα πήγαιναν καλά μεταξύ τους αλλά η Μαρία πάντοτε 

σκεφτόταν την Κύπρο και τους δικούς της και άρχισαν οι προστριβές τους 

ζεύγους. Ο Μαξ έγινε τριών χρονών και πήγαινε στο νηπιαγωγείο. Σε 

κάποιους καβγάδες ο Τζων χαστούκισε τη Μαρία αλλά δεν το κατάγγειλε στην 

Αστυνομία. Μια μέρα ο Τζων επέστρεψε από τη δουλειά και δεν βρήκε τη 

Μαρία ούτε τον Μάξ στο σπίτι. Άρχισε ενέργειες να τους εντοπίσει αλλά 

άκαρπες. Μετά από 13 μήνες τους εντόπισε στην Κύπρο ο ιδιωτικός ντετέκτιβ 

που τον βοηθούσε.  

(α) Σε τι ενέργειες μπορεί να προβεί ο Τζων για την άμεση επιστροφή του Μαξ 

στην Αμερική σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης  για τις Αστικές Πτυχές της 

Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών που κυρώθηκε με το Νόμο 11(ΙΙΙ)/1994; 

                                                                                              ( 5 μονάδες) 

(β) Από ποιόν καταχωρείται η αίτηση στο Δικαστήριο, εναντίον ποιου θα 

στρέφεται και ποιος είναι ο τύπος της αίτησης και της ένστασης; Πώς 

επιλέγεται η  Επαρχία  του Δικαστηρίου που θα καταχωρηθεί η αίτηση;  

                                                                                              ( 5 μονάδες) 
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(γ) Τι υπεράσπιση/εις μπορεί να εγείρει η Μαρία  για να αντικρούσει την 

αίτηση επιστροφής του παιδιού; Η Μαρία μπορεί να εγείρει στην υπεράσπιση 

της τη βία που άσκησε ο Τζων εναντίον της; 

                                                                                              ( 5 μονάδες) 

(δ) Αποτελεί κώλυμα για την αίτηση επιστροφής το ότι μεσολάβησε ένας 

χρόνος από την μετακίνηση του παιδιού στην Κύπρο; Όταν μεσολαβήσει η 

πάροδος του ενός χρόνου ποια η διαφορά στον τρόπο αντιμετώπισης της 

αίτησης ο το Δικαστήριο;   

                                                                                              ( 5 μονάδες) 

(ε) Ο Μαξ που είναι τριών χρόνων θα ακουστεί από το Οικογενειακό 

Δικαστήριο στη δικαστική διαδικασία;   

                                                                                              ( 5 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(α) Ποιες τέσσερις λειτουργίες περιλαμβάνει η γονική μέριμνα σύμφωνα με το 

άρθρο 5 του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμο N.216/1990; 

                                                                                              ( 5 μονάδες) 

(β) Όταν οι γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνα για ένα παιδί  διαφωνούν για 

το κατά πόσον θα εμβολιαστεί το παιδί τους, τι μπορούν να πράξουν για 

επίλυση του θέματος  αυτού σύμφωνα με το Νόμο 216/1990;  

                                                                                              ( 5 μονάδες)  

(γ) Υπάρχουν περιπτώσεις που ο ένας γονέας από μόνος του μπορεί να 

επιχειρήσει πράξεις σχετιζόμενες με τη γονική μέριμνα, 

συμπεριλαμβανόμενης της επιμέλειας  ανηλίκου;  

                                                                                               ( 5 μονάδες)  

(δ) Ποια είναι η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των Οικογενειακών Δικαστηρίων 

σύμφωνα με τον άρθρο 11(2)(ε)(3) του Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων 

Νόμου  του 1990; 

                                                                                               ( 5 μονάδες)  
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(ε) Ποια είναι η έννοια του συμφέροντος του παιδιού και σε ποιες περιπτώσεις  

εφαρμόζεται; 

                                                                                           ( 5 μονάδες)  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(α) Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υιοθεσίας παιδιού σύμφωνα με το 

άρθρο 3(4) του περί Υιοθεσίας Νόμου; 

( 5 μονάδες) 

(β) Ποια ήταν η τελευταία τροποποίηση  του περί Υιοθεσίας Νόμου και τι 

ρύθμισε; 

( 5 μονάδες) 

(γ) Για την έκδοση διατάγματος υιοθεσίας από ποιους  απαιτείται συναίνεση 

σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Υιοθεσίας Νόμου και πού δίδεται; Μπορεί 

η συναίνεση  να δοθεί στο εξωτερικό για διαδικασία ενώπιον κυπριακού 

δικαστηρίου; 

( 5 μονάδες) 

(δ) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έκδοσης διατάγματος υιοθεσίας σύμφωνα με 

το άρθρο 5 (1)  του περί Υιοθεσίας Νόμου του 1995; 

( 5 μονάδες) 

(ε) Η έκθεση καταλληλόλητας ή ακαταλληλότητας που ετοιμάζεται από το 

Γραφείο Ευημερίας στα πλαίσια αίτησης για υιοθεσία, μπορεί να 

αμφισβητηθεί; Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Τι διαδικασία ακολουθείται και πoιοί 

λαμβάνουν μέρος; 

( 5 μονάδες) 

 

 


