
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Φεβρουάριος 2022 

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 Βίκη δίνουν αμοιβαία υπόσχεση γάμου τον Μάρτιο 2008 και 

αρχίζουν να συζούν με την προοπτική του γάμου τους. Ο Ανδρέας κατά το 

χρόνο αυτό είναι ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου στη Λευκωσία το οποίο είχε 

αποκτήσει πολλά χρόνια προηγουμένως. Τον Σεπτέμβριο 2009, ο Ανδρέας 

αγοράζει ένα διαμέρισμα στη Λάρνακα με δάνειο από την Ελληνική Τράπεζα. 

Ο Ανδρέας και η Βίκη παντρεύονται τον Μάρτιο 2010. Κατά τη διάρκεια του 

γάμου ο Ανδρέας λαμβάνει ως κληρονομιά από μια θεία του €210.000 με τις 

οποίες αγοράζει ένα κατάστημα στη Λεμεσό. Το κατάστημα αυτό ο Ανδρέας 

το ενοικιάζει και τα ενοίκια τα καταθέτει σε ένα λογαριασμό στην Τράπεζα 

Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του γάμου ο Ανδρέας δωρίζει στην Βίκη ένα 

αυτοκίνητο Mercedes. Σταδιακά παρουσιάζονται προβλήματα στη σχέση τους 

και τελικά ο γάμος τους καταρρέει τον Ιανουάριο 2019 και η Βίκη φεύγει από 

το συζυγικό σπίτι. Ο γάμος τους λύεται δύο χρόνια αργότερα τον Ιανουάριο 

2021 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 και με την αμοιβή από την εργασία αυτή 

αγοράζει ένα χωράφι στους Καπέδες.  
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Τόσο κατά το χρόνο της διάστασης όσο και κατά το χρόνο λύσης του γάμου η 

αξία του οικοπέδου στη Λευκωσία είναι €120.000, του διαμερίσματος στη 

Λάρνακα είναι €150.000 και του καταστήματος στη Λεμεσό €210.000. 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. 

Το χωράφι στους Καπέδες αξίζει κατά το χρόνο λύσης του γάμου €60.000. Το 

υπόλοιπο του λογαριασμού στην Τράπεζα Κύπρου όπου ο Ανδρέας κατάθετε 

τα ενοίκια από την ενοικίαση του καταστήματος στη Λεμεσό ήταν τόσο κατά το 

χρόνο της διάστασης όσο και κατά το χρόνο λύσης του γάμου €90.000. Το 

αυτοκίνητο Mercedes που δώρισε ο Ανδρέας στη Βίκη τόσο κατά το χρόνο 

της διάστασης όσο και κατά το χρόνο λύσης του γάμου αξίζει €30.000.  

 

Συμβουλέψετε τη Βίκη ως προς την αξίωσή της έναντι του Ανδρέα με βάση το 

άρθρο 14 του Νόμου 232/1991. 

                                                                                            (25 μονάδες) 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 
Η Άντρια και ο Βασίλης παντρεύονται τον Μάιο 2012. Οι σχέσεις τους αρχικά 

είναι καλές. Οι σχέσεις τους αρχίζουν όμως σταδιακά να παρουσιάζουν 

προβλήματα και ο Βασίλης αρχίζει να απουσιάζει πολλές ώρες από το σπίτι 

και συχνά επιστρέφει αργά το βράδυ. Η Άντρια υποψιάζεται ότι ο Βασίλης έχει 

δημιουργήσει δεσμό με άλλη γυναίκα αφού δεν δικαιολογούνται διαφορετικά 

οι τόσο συχνές απουσίες του. Πολλές φορές όταν επιστρέφει πολύ αργά το 

βράδυ ο Βασίλης, η Άντρια αρχίζει να ζητά έντονα εξηγήσεις και ακολουθούν 

καυγάδες. Τελικά τον Ιούνιο 2017 ο Βασίλης ανακοινώνει στην Άντρια ότι δεν 

μπορεί να ζήσει άλλο μαζί της λόγω των καυγάδων που προκαλεί και της λέει 

ότι θέλει να χωρίσουν. Το ίδιο βράδυ αρχίζει να κοιμάται στο δωμάτιο των 

ξένων. Συνεχίζει όμως να δίνει ένα ποσό στην Άντρια για τα ψώνια για το 

σπίτι και η Άντρια συνεχίζει να μαγειρεύει για τον Βασίλη και να του πλένει τα 

ρούχα. Τον Μάρτιο 2018, ο Βασίλης φεύγει εντελώς από το σπίτι. Λίγες μέρες 

μετά ο Βασίλης επιστρέφει στο σπίτι για να πάρει κάποια προσωπικά του 
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αντικείμενα. Ακολουθεί μια έντονη συζήτηση οπότε η Άντρια δίνει στον Βασίλη 

ένα χαστούκι.  

 

(α) Αναλύστε το λόγο του ισχυρού κλονισμού του γάμου και εξηγήσετε αν (ι) η 

Άντρια και (ιι) ο Βασίλης θα μπορέσουν να πετύχουν την έκδοση διαζυγίου για 

το λόγο αυτό. 

                                                                                            (12,5 μονάδες) 
 
(β) Αναλύστε όλους τους υπόλοιπους πιθανούς λόγους διαζυγίου που είτε η 

Άντρια είτε ο Βασίλης θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν με βάση τα 

γεγονότα του πρακτικού ώστε να εξασφαλίσουν διαζύγιο. 

                                                                                            (12,5 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3  

 

Η Χριστίνα είναι Κύπρια και διαμένει από τη γέννησή της στην Κύπρο. 

Γνωρίζεται με το Μαρκ ο οποίος κατάγεται από τη Ναμίμπια ενώ ο τελευταίος 

βρίσκεται στην Κύπρο για διακοπές. Η Χριστίνα ερωτεύεται το Μαρκ και 

αρχίζει να ζει μαζί του στο διαμέρισμα που διατηρεί στην Αγία Νάπα. Ο Μαρκ 

δεν έχει άδεια παραμονής οπότε οι Αρχές κινούν διαδικασία απέλασής του. Ο 

Μαρκ λέει στη Χριστίνα ότι το πραγματικό του όνομα είναι Τζον Έρικ και ότι 

είναι γιος του γνωστού αντικαθεστωτικού από τη Ναμίμπια, Μπιλ Έρικ ο 

οποίος βρίσκεται στη φυλακή και ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αν επιστρέψει 

στη Ναμίμπια να συλληφθεί και αυτός και να εκτελεστεί ή φυλακιστεί. Έτσι η 

Χριστίνα αποφασίζει να παντρευτεί το Μαρκ αφού με αυτό τον τρόπο θα 

μπορέσει να πάρει άδεια παραμονής στην Κύπρο. Παντρεύονται με πολιτικό 

γάμο στο Δημαρχείο Αγίας Νάπας. Χωρίς να το γνωρίζει η Χριστίνα, ο Μαρκ 

ήταν ήδη παντρεμένος στη Ναμίμπια και βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου. 

Το διαζύγιό του όμως εκδίδεται λίγες μέρες μετά την τέλεση του γάμου του με 

τη Χριστίνα. Κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου η Χριστίνα ήταν δεκαεπτά ετών 

αλλά για σκοπούς τέλεσης του γάμου παρουσιάζει πλαστό πιστοποιητικό 

γέννησης ώστε να φαίνεται ότι είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη αφού δεν θέλει να 

μάθουν οι γονείς της για το γάμο. Λίγο μετά το γάμο η Χριστίνα μαθαίνει ότι ο 

Μαρκ δεν έχει καμιά σχέση με τον Μπιλ Έρικ, ούτε και ο ίδιος ονομάζεται Τζον 
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Έρικ, δεν είχε ποτέ προβλήματα με το καθεστώς στη Ναμίμπια ενώ ο μόνος 

λόγος που την παντρεύτηκε είναι γιατί θέλει να μείνει στην Κύπρο, να πάρει 

Κυπριακή υπηκοότητα και στη συνέχεια να εγκατασταθεί μόνος του στην 

Αγγλία. 

 

Συμβουλέψετε τη Χριστίνα ως προς τους λόγους για τους οποίους θα 

μπορούσε να ζητήσει την ακύρωση του γάμου της ή την κήρυξη του γάμου 

της ως άκυρου ή την αναγνώριση του γάμου της ως ανυπόστατου καθώς και 

τις σχετικές προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να ενεργήσει. 

(25 μονάδες) 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4  

 

(α)  Πώς και από ποιους προσδιορίζεται το επώνυμο του παιδιού σύμφωνα με 

τον περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμο του 1990, Ν.216/1990. Τι 

επώνυμο παίρνει ένα παιδί που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του; 

                                                                                           (5 μονάδες) 

(β)  Πότε αρχίζει και πότε παύει η γονική μέριμνα ως προς τον ένα γονέα και 

ως προς του δύο γονείς, σύμφωνα με τον περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων 

Νόμο του 1990 Ν. 216/1990; Τι γίνεται σε περίπτωση θανάτου και των δύο 

γονέων ως προς τη γονική μέριμνα του παιδιού; 

                                                                                           (5 μονάδες) 

(γ)  Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή άκυρου γάμου και 

εφόσον ζουν και οι δυο γονείς, πώς μπορεί να γίνει ρύθμιση της άσκησης της 

γονικής μέριμνας για τα παιδιά που γεννήθηκαν στο γάμο και τι λαμβάνεται 

υπόψη για την απόφαση αυτή; Αυτή η απόφαση μπορεί να τροποποιηθεί ή 

δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα από το νόμο; 

                                                                                           (5 μονάδες) 
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(δ)  Τί επιλογές παρέχει ο Νόμος περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων του 1990, 

Ν.216/1990 σε σχέση με τη γονική μέριμνα των παιδιών στην περίπτωση που 

οι γονείς δεν την ασκούν ορθά ή την ασκούν καταχρηστικά; Ποιο είναι το 

σχετικό άρθρο του Νόμου και ποια η πιο γνωστή απόφαση του Δικαστηρίου; 

                                                                                           (5 μονάδες) 

 

(ε) Ποιο είναι το μέτρο (πώς προσδιορίζεται) και το περιεχόμενο της 

διατροφής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου; Το Δικαστήριο μπορεί να 

τροποποιήσει την απόφασή του ή και να διατάξει τον τερματισμό της 

διατροφής;  

                                                                                           (5 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Ο Σώτος και η Λίζα είναι παντρεμένοι και έχουν δύο παιδιά 7, 10 και ένα παιδί 

η Λίζα από προηγούμενο γάμο, 17 χρονών. Ο πρώτος της άνδρας απεβίωσε. 

Μένουν μόνιμα στη Νέα Υόρκη όπου εργάζονται και τα παιδιά φοιτούν σε 

σχολεία εκεί. Τον τελευταίο καιρό παρουσιάστηκαν προβλήματα στη σχέση 

τους και η Λίζα υποψιάζεται ότι ο Σώτος έχει σχέση με άλλη γυναίκα. Αρχίζουν 

έντονες αντιπαραθέσεις και ο Σώτος έτυχε να χαστουκίσει τη Λίζα ένα βράδυ 

μπροστά στα παιδιά. Η κατάσταση χειροτερεύει και η Λίζα του λέει ότι θέλει να 

πάει στην Κύπρο διακοπές για να σκεφτεί τη σχέση τους και ότι θα πάει με τα 

παιδιά στην Κύπρο για διακοπές ένα μήνα και ο Σώτος συμφωνεί. Η 

ημερομηνία επιστροφής τους στη Νέα Υόρκη ορίστηκε η 31 Ιουλίου 2020. Η 

Λίζα έρχεται στην Κύπρο και επηρεαζόμενη από το περιβάλλον της, 

αποφασίζει να του πει να χωρίσουν και ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει στη Νέα 

Υόρκη. Συνεχίζει να παραμένει με τα παιδιά στο πατρικό της στη Λάρνακα. 

Παίρνει τηλέφωνο τον Σώτο και του λέει ότι δεν θα επιστέψει πίσω και του 

ζητά να της στείλει τα πράγματά της και αυτά των παιδιών.   
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(α) Τί μπορεί να κάνει ο Σώτος σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης για τις 

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών που κυρώθηκε με το Νόμο 

11(ΙΙΙ)/1994 για να επιστρέψουν τα παιδιά στη Νέα Υόρκη; Ισχύει στην 

περίπτωση αυτή ο Κανονισμός της ΕΕ 2201/2003 ; 

                                                                                           (5 μονάδες) 

(β) Στην περίπτωση αυτή έγινε παράνομη μετακίνηση των παιδιών ή 

παράνομη κατακράτηση και από ποιόν και για ποιους; Ποια η διαφορά των 

δύο; Υπάρχει κάποια ημερομηνία που είναι καθοριστική για την απάντησή 

σας; 

                                                                                           (5 μονάδες) 

(γ) Τι είδους αίτηση θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο και από ποιόν; Ποια θα 

είναι η αιτούμενη θεραπεία τι θα ζητείται από το Δικαστήριο; Σε ποιο 

Δικαστήριο θα καταχωρηθεί η αίτηση και σε ποια επαρχία; Πώς μπορεί να 

διασφαλιστεί η παρουσία των παιδιών στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου μέχρι 

τη λήψη τελικής απόφασης από το Δικαστήριο; 

                                                                                            (5 μονάδες) 

(δ) Τα παιδιά θα ακουστούν στη δικαστική διαδικασία; Με ποιο τρόπο θα γίνει 

αυτό και τι θα εξετάσει το Δικαστήριο στην περίπτωση αυτή; 

                                                                                           (5 μονάδες) 

(ε) Ποια υπεράσπιση από αυτές που προβλέπει η Σύμβαση θα μπορούσατε 

να συμβουλέψετε τη Λίζα να χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει την αίτηση 

του Σώτου για επιστροφή των παιδιών στη Νέα Υόρκη; 

                                                                                           (5 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(α) Στον περί Υιοθεσίας Νόμο του 1995, υπάρχει μάξιμουμ όριο ηλικίας του 

υιοθετούντος; Υπάρχει κάποια σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου 

για το θέμα της ηλικίας; Πιστεύετε η ηλικία του υιοθετούντος θα έπρεπε να 

είναι κριτήριο για την υιοθεσία παιδιού και γιατί ; 

(5 μονάδες) 
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(β) Για την έκδοση διατάγματος υιοθεσίας από ποιους απαιτείται συναίνεση 

σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Υιοθεσίας Νόμου; Μπορεί η συναίνεση 

να δοθεί στο εξωτερικό για διαδικασία ενώπιον κυπριακού δικαστηρίου; 

(5 μονάδες) 

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

το άρθρο 5(1) του περί Υιοθεσίας Νόμου του 1995; Ο νόμος επιτρέπει την 

υιοθεσία ενήλικα προσώπου; Υπάρχει μάξιμουμ αριθμός διαφοράς ηλικίας 

μεταξύ υιοθετούμενου και υιοθετούντος; 

(5 μονάδες) 

(δ) 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 ποιοι 

λαμβάνουν μέρος; 

(5 μονάδες) 

(ε) Ποιο είναι το αποτέλεσμα του διατάγματος υιοθεσίας σύμφωνα με το 

άρθρο 22 του περί Υιοθεσίας Νόμου του 1995; Ποια είναι η νομική υπόσταση 

του παιδιού που έχει υιοθετηθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου περί 

Υιοθεσίας; Μπορεί το διάταγμα υιοθεσίας να τροποποιηθεί;  

(5 μονάδες) 

 

 


