
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 
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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 Βάσω δίνουν αμοιβαία υπόσχεση γάμου τον Μάρτιο 2008 

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

αυτό ο Ανδρέας έχει ένα κατάστημα στη Λευκωσία αξίας τον Μάρτιο 2008 

€60.000. Παντρεύονται ένα χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο 2009. Κατά τη 

διάρκεια του γάμου ο Ανδρέας λαμβάνει ως δωρεά από τη μητέρα του ένα 

οικόπεδο στη Λάρνακα. Επίσης αγοράζει εξ’ ολοκλήρου με δάνειο από την 

Ελληνική Τράπεζα ένα διαμέρισμα στην Έγκωμη. Κατά τη διάρκεια του γάμου 

ο Ανδρέας δωρίζει στη Βάσω ένα αυτοκίνητο BMW. Το κατάστημα στη 

Λευκωσία το ενοικιάζει και το ενοίκιο το καταθέτει στο λογαριασμό του στην 

Τράπεζα Κύπρου. 

 

Σταδιακά παρουσιάζονται προβλήματα στη σχέση τους και τελικά ο γάμος 

τους καταρρέει τον Ιούνιο 2018 και η Βάσω φεύγει από το συζυγικό σπίτι. Ο 

γάμος τους λύνεται ένα χρόνο αργότερα τον Ιούνιο 2019 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 
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διάσταση από την οποία έχει κέρδος €30.000. Με τα χρήματα αυτά αγοράζει 

ένα χωράφι στου Εργάτες.  

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

αξία του καταστήματος στη Λευκωσία είναι €60.000, του οικοπέδου στη 

Λάρνακα είναι €90.000 και του διαμερίσματος στην Έγκωμη €180.000. Το 

χωράφι στους Εργάτες κατά τη λύση του γάμου αξίζει €30.000. Το υπόλοιπο 

του δανείου του Ανδρέα στην Ελληνική Τράπεζα τόσο κατά το χρόνο της 

διάστασης όσο και κατά το χρόνο λύσης του γάμου είναι €120.000. Στο 

λογαριασμό του Αντρέα όπου καταθέτει το ενοίκιο από την ενοικίαση του 

καταστήματος στη Λευκωσίας υπάρχουν τόσο κατά τη διάσταση όσο και κατά 

τη λύση του γάμου €90.000. Το αυτοκίνητο που δώρισε ο Ανδρέας στη Βάσω 

τόσο κατά το χρόνο της διάστασης όσο και κατά το χρόνο λύσης του γάμου 

αξίζει €30.000.  

 

Συμβουλέψετε τη Βάσω, 

α.  ως προς το κατά πόσο μπορεί να προβάλει οποιεσδήποτε διεκδικήσεις 

με βάση το άρθρο 14 του Ν.232/1991 σε σχέση με την περιουσία του 

Ανδρέα ή οποιοδήποτε μέρος της, 

β.  ως προς την έκταση της τυχόν διεκδίκησής της, και 

γ.  κατά πόσο η δωρεά του αυτοκινήτου προς την ίδια μπορεί να 

επηρεάσει την όποια διεκδίκησής της και αν ναι πως. 

                                                                                                    (25 μονάδες) 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 

Η Γεωργία είναι Ελληνίδα Χριστιανή Ορθόδοξη μέλος της Ελληνικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας και μόνιμη κάτοικος Κύπρου. Ο Ακόπ είναι Αρμένιος 

και κατάγεται από την Αρμενία όπου έχει τη διαμονή του. Γνωρίζονται σε ένα 

ταξίδι της Γεωργίας στην Αρμενία. 

 

Ο Ακόπ συστήνεται στη Γεωργία με το όνομα Μίκο και ισχυρίζεται ότι είναι 

γνωστός πιανίστας. Επίσης της λέει ότι λόγω της αντικαθεστωτικής πολιτικής 
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του δραστηριότητας έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή του 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 

Γεωργία προβληματίζεται γιατί γνωρίζει τον Ακόπ μόνο για λίγες εβδομάδες 

αλλά τελικά συγκατατίθεται να τον παντρευτεί διότι με τα όσα της έχει πει 

φοβάται για τη ζωή του. Ο γάμος τους τελείται στο Δημαρχείο Αγλαντζιάς. 

Κατά την τέλεση του γάμου η Γεωργία είναι ακόμα 17,5 ετών αλλά ο γάμος 

γίνεται χωρίς να δοθεί συγκατάθεση από τους γονείς της. Μετά το γάμο 

κατοικούν μαζί στην Κύπρο σε σπίτι που ενοικιάζει ο Ακόπ. Την ημέρα των 

18ων γενεθλίων της ο Ακόπ αποκαλύπτει στη Γεωργία ότι δεν ήταν ποτέ 

πιανίστας ότι δεν είχε δεχτεί ποτέ καμιά απειλή και ότι όταν τη γνώρισε ήταν 

ήδη παντρεμένος στην Αρμενία με άλλη κοπέλα και βρίσκονταν στη 

διαδικασία του διαζυγίου. Έτσι της αναφέρει ότι την παντρεύτηκε για να 

μπορέσει να εισέλθει και παραμείνει στην Κύπρο. Το διαζύγιο από την πρώτη 

του γυναίκα εκδόθηκε δυο μήνες μετά το γάμο του με την Γεωργία. 

 

Συμβουλέψετε τη Γεωργία αν μπορεί να προσβάλει με οποιοδήποτε τρόπο το 

κύρος του γάμου ως άκυρο, ακυρώσιμο ή ανυπόστατο καθώς και τις 

προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να ενεργήσει. 

                                                                                                   (25 μονάδες) 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 

Ο Κώστας και η Ιωάννα παντρεύονται με θρησκευτικό γάμο στην Ελληνική 

Ορθόδοξη Εκκλησία στην οποία και οι δυο ανήκουν. Τον Μάρτιο 2017 ο 

Κώστας κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου χαστουκίζει την Ιωάννα, οπότε η 

Ιωάννα λέει στον Κώστα ότι θέλει να χωρίσει και από τότε κοιμάται στον 

καναπέ του σαλονιού. Η Ιωάννα όμως συνεχίζει να μαγειρεύει και για τους 

δυο και πραγματοποιούν και κάποιες κοινές επισκέψεις στους γονείς τους που 

δεν γνωρίζουν για τα προβλήματα του γάμου. Τελικά τον Νοέμβριο 2017 η 

Ιωάννα φεύγει από το σπίτι και εγκαθίσταται στο σπίτι των γονιών της. Λίγες 

εβδομάδες αργότερα ο Κώστας διαπιστώνει ότι η Ιωάννα από τα τέλη του 

2012 διατηρούσε δεσμό με τον Μάριο με τον οποίο έχει αρχίσει να συζεί.  
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Παραθέστε και αναλύστε όλους τους πιθανούς λόγους διαζυγίου που θα 

μπορούσε να επικαλεστεί (α) η Ιωάννα και (β) ο Κώστας με βάση τα γεγονότα 

της ερώτησης για να πετύχουν τη λύση του γάμου τους. Εξηγήστε συνοπτικά 

γιατί θεωρείται ότι εφαρμόζεται ο κάθε λόγος διαζυγίου που επικαλείστε. 

                                                                                                      (25 μονάδες) 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4  

(α) Σε διαδικασία γονικής μέριμνας ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου 

ποιος είναι ο ρόλος του Γραφείου Ευημερίας; Υπάρχει νόμος ή κανονισμός 

που τον ρυθμίζει; Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου  είναι διερευνητική η 

αντιπαραθετική;  

                                                                                               (5 μονάδες) 

(β) Σε περίπτωση κακής άσκησης της γονικής μέριμνας από τους γονείς, τι 

επιλογές προσφέρει ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος Ν. 216/1990 

στη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας; 

                                                                                               (4 μονάδες) 

(γ) Πότε λαμβάνεται υπόψη η γνώμη ανηλίκου σε διαδικασία γονικής μέριμνας 

και πώς αυτή λαμβάνεται; 

                                                                                               (4 μονάδες) 

(δ) Ποια είναι η κατά τόπο αρμοδιότητα του Οικογενειακού Δικαστηρίου 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου του 

1990; Το δικαστήριο αν δεν είναι κατά τόπο αρμόδιο τι μπορεί να πράξει;  

                                                                                               (4 μονάδες) 

(ε) Σε μία διαδικασία γονικής μέριμνας ενώπιον του Δικαστηρίου τι 

προδικαστικές ενστάσεις μπορεί να εγείρει ο εναγόμενος; Μπορεί να εγερθεί 

και ανταπαίτηση από τον εναγόμενο; 

                                                                                               (4 μονάδες) 
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(στ) Πότε εφαρμόζεται η αρχή του συμφέροντος του παιδιού και τί αυτή 

περιλαμβάνει;  

                                                                                               (4 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5  

(α) Πότε μπορεί να αποκλειστεί η απαίτηση για συναίνεση σύμφωνα με το 

άρθρο 4(4) του περί Υιοθεσίας Νόμου του 1995, Ν.19(Ι)/1995; 

                                                                                              (5 μονάδες) 

(β) Υπάρχει ρύθμιση στο Νόμο περί Υιοθεσίας για υιοθεσία παιδιού από ένα 

πρόσωπο; Είναι δυνατό να εκδοθεί διάταγμα υιοθεσίας και αναφορικά με 

πρόσωπο που έχει ήδη υιοθετηθεί; 

                                                                                              (5 μονάδες) 

(γ) Παρακαλώ να περιγράψετε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13 του 

Νόμου περί Υιοθεσίας σχετικά με τη διαδικασία όταν υπάρχει πρόθεση για 

υιοθεσία.  

                                                                                            (5 μονάδες) 

(δ) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιήσουν το Δικαστήριο 

για την έκδοση διατάγματος υιοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί 

Υιοθεσίας Νόμου; 

                                                                                              (5 μονάδες) 

(ε) Τι γνωρίζετε για την υιοθεσία ενηλίκων προσώπων, είναι αυτή επιτρεπτή 

σύμφωνα με τον περί Υιοθεσίας Νόμο και πότε; Γνωρίζετε κάποια πρόσφατη 

εξέλιξη για το θέμα αυτό; 

(5 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

Η Μαίρη και ο Γιώργος είναι παντρεμένοι και μένουν μόνιμα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και εργάζονται και οι δύο εκεί. Έχουν δύο παιδιά από το γάμο τους 

τον Μάριο 5 χρόνων και τη Σοφία 12 χρονών οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν πολλά προβλήματα σαν ζευγάρι, υπάρχουν 
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έντονοι διαπληκτισμοί μεταξύ των γονέων για οικονομικούς λόγους και κάποτε 

βία από τον Γιώργο προς την Μαίρη στην παρουσία των παιδιών. Ο Γιώργος 

επιστρέφει μια μέρα από την εργασία του και δεν βρίσκει κανένα στο σπίτι. 

Μετά από κάποιες μέρες η Μαίρη επικοινωνεί μαζί του και τον πληροφορεί ότι 

βρίσκεται στην Κύπρο με τα δύο παιδιά, ενοικίασε σπίτι στο χωριό Ορόκλινη 

της επαρχίας Λάρνακας και εγκαταστάθηκε, έγγραψε τα δύο παιδιά στα 

σχολεία και δεν προτίθεται να επιστρέψει στο σπίτι τους στο Ηνωμένο 

Βασίλειο γατί δεν ανέχεται πλέον τη βία που ασκεί ο Γιώργος σε αυτήν. 

Καταχώρησε και αίτηση εναντίον του Γιώργου στο Οικογενειακό Δικαστήριο 

Λάρνακας για γονική μέριμνα των ανηλίκων και εκκρεμεί. 

(α) Τί θα συμβουλεύατε τον Γιώργο να πράξει σύμφωνα με τη Σύμβαση της 

Χάγης για τη Διεθνή Απαγωγή Παιδιών; 

(3 μονάδες) 

(β) Τί είδους αίτηση μπορεί να καταχωρηθεί και ενώπιον ποιου Δικαστηρίου 

και με ποιους διάδικους; 

(4 μονάδες) 

(γ) Τί θα γίνει η αίτηση γονικής μέριμνας που καταχώρησε η Μαίρη; 

(4 μονάδες) 

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

(3 μονάδες) 

(ε) Υπάρχει άλλη ενδιάμεση αίτηση που μπορεί να καταχωρηθεί στα πλαίσια 

της κυρίως αίτησης; 

(3 μονάδες) 

(στ) Αν είσαστε δικηγόρος της Μαίρης, τί θα την συμβουλεύατε να εγείρει στην 

ένστασή της; Υπάρχει χρονικό όριο για την καταχώρηση της ένστασης; 

(4 μονάδες) 

(ζ) Στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου τί ρόλο θα έχουν τα παιδιά; 

(4 μονάδες) 


