
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Ιούνιος 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 Ελένη παντρεύονται με θρησκευτικό γάμο στην Ελληνική 

Ορθόδοξη Εκκλησία στην οποία και οι δυο ανήκουν. Αρχίζουν να 

παρουσιάζονται προβλήματα στο γάμο τους με αποτέλεσμα να τσακώνονται 

τακτικά. Τον Απρίλιο 2018 ο Ανδρέας κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου 

χαστουκίζει την Ελένη οπότε η Ελένη λέει στον Ανδρέα ότι θέλει να χωρίσει 

και από τότε κοιμάται στον καναπέ του σαλονιού. Η Ελένη 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 Δεκέμβριο 2018 η Ελένη φεύγει από το σπίτι και 

εγκαθίσταται στο σπίτι των γονιών της. Λίγες εβδομάδες αργότερα ο Ανδρέας 

διαπιστώνει ότι η Ελένη από τα τέλη του 2017 διατηρούσε δεσμό με τον 

Κώστα με τον οποίο έχει αρχίσει να συζεί. 

 

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

Ελένη και (ιι) ο Ανδρέας θα μπορέσουν να πετύχουν την έκδοση διαζυγίου για 

το λόγο αυτό.  

(13 μονάδες) 
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(β) Αναλύστε τον λόγο διαζυγίου της τετραετούς διάστασης και εξηγήστε αν η 

Ελένη θα μπορέσει να εξασφαλίσει διαζύγιο για το λόγο αυτό.  

(6 μονάδες) 

 

(γ) Αναλύστε τα τεκμήρια κλονισμού του γάμου και εξηγήστε αν η Ελένη θα 

μπορέσει να τα επικαλεστεί επιτυχώς για να εξασφαλίσει την έκδοση 

διαζυγίου.  

(6 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Η Μαρία είναι μια νεαρή κοπέλα 21 ετών. Γνωρίζει στη Λεμεσό ένα νεαρό ο 

οποίος της συστήνεται ως ο Τόνυ και της λέει ότι είναι γνωστός 

καλαθοσφαιριστής από τον Καναδά. Η Μαρία παρουσιάζει μια εκ γενετής 

εγκεφαλική πάθηση με αποτέλεσμα να έχει πνευματική ηλικία 15 ετών. 

Δημιουργεί αμέσως δεσμό με τον νεαρό. Λίγο μετά ο νεαρός της λέει ότι έχει 

λήξει η άδεια παραμονής του και ότι πρέπει να παντρευτούν αλλιώς θα 

απελαθεί και δεν θα μπορέσει να την ξαναδεί. Της λέει επίσης ότι στον 

Καναδά έχει προβλήματα με τον υπόκοσμο και ότι αν επιστρέψει είναι 

σίγουρο ότι θα τον σκοτώσουν. Η Μαρία είναι ερωτευμένη με τον νεαρό και 

τον παντρεύεται. Λίγο μετά το γάμο, ο νεαρός της ανακοινώνει ότι το 

πραγματικό του όνομα είναι Μπιλ και ότι της είχε πει ψέματα ότι ήταν γνωστός 

καλαθοσφαιριστής και ότι θα τον σκότωνε ο υπόκοσμος αν επέστρεφε στη 

χώρα του, γιατί ήθελε να παντρευτούν για να πάρει άδεια παραμονής στην 

Κύπρο. 

 

Συμβουλέψετε την Μαρία για όλους τους πιθανούς λόγους που θα μπορούσε 

να επικαλεστεί για να πετύχει την ακύρωση του γάμου ή την κήρυξη του 

γάμου ως άκυρου ή την αναγνώρισή του ως ανυπόστατου καθώς και τα 

χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία θα πρέπει να ενεργήσει.  

(25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3  

Ο Χρίστος και η Βάσω δίνουν αμοιβαία υπόσχεση γάμου τον Μάρτιο 2010 και 

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

Χρίστος έχει ένα οικόπεδο στη Λάρνακα το οποίο είχε αποκτήσει πριν από 

αρκετά χρόνια. Το 2011, ο Χρίστος αγοράζει εξ’ ολοκλήρου με δάνειο από την 

Ελληνική Τράπεζα ένα διαμέρισμα στο Στρόβολο. Στη συνέχεια, τον Μάρτιο 

2012 ο Χρίστος και η Βάσω παντρεύονται. Κατά τη διάρκεια του γάμου ο 

Χρίστος λαμβάνει ως δωρεά από τη μητέρα του ένα κατάστημα στη Λευκωσία. 

Κατά τη διάρκεια του γάμου ο Χρίστος δωρίζει στη Βάσω ένα αυτοκίνητο 

BMW.  

 

Σταδιακά παρουσιάζονται προβλήματα στη σχέση τους και τελικά ο γάμος 

τους καταρρέει τον Ιανουάριο 2020 και η Βάσω φεύγει από το συζυγικό σπίτι. 

Ο γάμος τους λύεται δυο χρόνια αργότερα τον Ιανουάριο 2022 με απόφαση 

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

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

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

ένα χωράφι στη Λεμεσό.  

 

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

αξία του οικοπέδου στη Λάρνακα είναι €90.000, του διαμερίσματος στη 

Στρόβολο είναι €180.000 του καταστήματος στη Λευκωσία €150.000 και του 

αυτοκινήτου BMW €30.000. Το υπόλοιπο του δανείου του Χρίστου στην 

Ελληνική Τράπεζα τόσο κατά το χρόνο της διάστασης όσο και κατά το χρόνο 

λύσης του γάμου είναι €60.000. Το χωράφι στον Λεμεσό αξίζει κατά το χρόνο 

λύσης του γάμου €120.000. 

 

Συμβουλέψετε την Βάσω ως προς την αξίωση που μπορεί να προβάλει έναντι 

του Χρίστου με βάση το άρθρο 14 του Ν.232/91. 

                                                                                                      (25 μονάδες) 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4  

(α) Ποιος ή ποιοι μπορούν να προσδιορίσουν το επώνυμο του παιδιού και 

πώς; Αν ένα παιδί γεννηθεί χωρίς γάμο των γονιών του τι επώνυμο παίρνει; 

Εάν μετά παντρευτούν οι γονείς του παιδιού τι μπορεί να γίνει για το επώνυμο 

του ; 

                                                                                                    (5 μονάδες) 

(β) Η γονική μέριμνα ποιες λειτουργίες περιλαμβάνει; Η επιμέλεια του 

προσώπου του παιδιού τι περιλαμβάνει ; 

                                                                                                     (5 μονάδες) 

(γ) Τί γίνεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφωνία μεταξύ των γονέων για 

την άσκηση της γονικής μέριμνας; Υπάρχουν περιπτώσεις που ένας από τους 

γονείς μπορεί να επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενος στη γονική 

μέριμνα; 

                                                                                                      (5 μονάδες)  

(δ) Τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τη γονική μέριμνα των παιδιών σε 

περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου των μερών ή εκεί που o γάμος 

τους κρίνεται άκυρος σύμφωνα με το άρθρο 14 του περί Σχέσεων Γονέων και 

Τέκνων Νόμο του 1990, Ν.216/1990.  

                                                                                                     (5 μονάδες ) 

(ε) Τι εννοείται όταν λέγεται ότι η δικαστική διαδικασία γονικής μέριμνας 

ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου έχει εξεταστικό χαρακτήρα; Τι 

γνωρίζετε για την αρχή του συμφέροντος του παιδιού και πότε εφαρμόζεται; 

                                                                                                    (5 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(α) Από ποια άτομα απαιτείται συναίνεση για την έκδοση διατάγματος 

υιοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Υιοθεσίας Νόμου του 1995 και 

πώς δίδεται;  

                                                                                           (5 μονάδες) 
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(β) Η έκθεση καταλληλόλητας ή ακαταλληλότητας που ετοιμάζεται από το 

Γραφείο Ευημερίας στα πλαίσια αίτησης για υιοθεσίας, μπορεί να 

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

λαμβάνουν μέρος; 

                                                                                           (5 μονάδες) 

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

σύμφωνα με τον περί Υιοθεσίας Νόμο του 1995 και πότε; Γνωρίζετε κάποια 

πρόσφατη εξέλιξη για το θέμα αυτό σε σχέση με το νόμο; 

                                                                                           (5 μονάδες) 

(δ) Είναι δυνατό να εκδοθεί διάταγμα υιοθεσίας αναφορικά με πρόσωπο που 

έχει ήδη υιοθετηθεί; Μπορεί ένα άτομο να υποβάλει αίτηση για υιοθεσία 

παιδιού ή πρέπει να είναι ζευγάρι; Εάν πρόκειται για ζευγάρι πρέπει να είναι 

παντρεμένοι; 

                                                                                            (5 μονάδες) 

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

για να εκδώσει διάταγμα υιοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί 

Υιοθεσίας Νόμου του 1995; 

                                                                                            (5 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6  

Ο Αλέξης και η Μαίρη είναι κύπριοι, συζούν για χρόνια και μένουν μόνιμα στην 

Αθήνα όπου και εργάζονται. Μαζί τους μένουν και τα δύο παιδιά που 

απόκτησαν από τη σχέση τους ο Πάρης και η Σοφία οκτώ και πέντε χρόνων.  

Ο Πάρης φοιτά στο δημοτικό και η Σοφία στο νηπιαγωγείο. Ο Αλέξης τα έχει 

εκούσια αναγνωρίσει. Μαζί τους μένει και ο Γιάννης που είναι 15 χρονών από 

προηγούμενο γάμο της Μαίρης, Οι σχέσεις τους δεν είναι καθόλου καλές και 

υπάρχουν καθημερινοί καβγάδες μεταξύ του ζευγαριού γιατί η Μαίρη 

υποψιάζεται ότι ο Αλέξης έχει εξωσυζυγική σχέση. Πολλές φορές ο Αλέξης 

ασκεί βία κατά της Μαίρης, αλλά όχι κατά των παιδιών. Η Μαίρη θέλει να 

χωρίσουν αλλά ο Αλέξης δεν θέλει. Μία μέρα ο Αλέξης επιστρέφει από τη 
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δουλειά του και δεν βρίσκει κανένα στο σπίτι, βρίσκει μόνο ένα σημείωμα της 

Μαίρης ότι τον εγκαταλείπει και πάει στην Κύπρο για να ζήσει μόνιμα με τα 

τρία παιδιά στη Λάρνακα που είναι και οι γονείς της.    

(α) Τί μπορεί να κάνει ο Αλέξης 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 στην Αθήνα; Έχει κάποια σημασία 

ότι δεν είναι παντρεμένοι; 

                                                                                            (5 μονάδες) 

(β) Σε ποιο Δικαστήριο μπορεί να αποταθεί ο Αλέξης και τί είδους αίτηση 

μπορεί να καταχωρήσει για να εξασφαλίσει την επιστροφή των παιδιών και 

εναντίον ποιου; Η αίτηση θα αφορά όλα τα παιδιά;  Ποια θα είναι η νομική 

βάση της αίτησης; 

                                                                                            (5 μονάδες) 

(γ)  Υπάρχει και κάποια ενδιάμεση αίτηση που μπορεί να καταχωρηθεί μέχρι 

την εκδίκαση της κυρίως αίτησης; Υπάρχει χρονικός περιορισμός στην 

εκδίκαση της αίτησης απαγωγής 

                                                                                            (5 μονάδες) 

(δ) Ποιες είναι οι διαθέσιμες υπερασπίσεις του άρθρου 13 της Σύμβασης για 

την αντίκρουση της αίτησης επιστροφής; Τί υπεράσπιση μπορεί να 

επικαλεστεί η Μαίρη για να αντικρούσει την αίτηση; 

                                                                                            (5 μονάδες) 

(ε) Υπάρχει χρονικό όριο για την καταχώρηση της ένστασης; Στη διαδικασία 

ενώπιον του Δικαστηρίου τα παιδιά μπορούν να ακουστούν; Εάν ναι θα 

ακουστούν όλα; 

                                                                                            (5 μονάδες) 


