ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

IOYNIΟΣ 2009

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Α. Συντάξετε αίτηση εκ μέρους της πελάτιδός σας Α, εναντίον του συζύγου της Β, η
οπο αί να είναι νο μό τυπη και με την ο πο αί να ζητείτε να της αποδο θεί η
αποκλειστική χρήση της συζυγικής οικίας, για να την καταχωρήσετε αύριο στο
Δικαστήριο.
(βαθμοί 12)

Β. Σύμφωνα με το Νόμο, ποιο το κύρος του γάμου όταν κάποιος εξαναγκαστεί να
τελέσει γάμο μετά από απειλή; Υπάρχει περίπτωση ο γάμος αυτός να θεραπευτεί;
(βαθμοί 4)

Γ. Σύμφωνα με το Νόμο, ποια είναι τα αποτελέσματα της αναγνώρισης τέκνου;

(βαθμοί 4)

Δ. Σύμφωνα με την περί Υιοθεσίας Νομοθεσία για την υιοθεσία τέκνου, απαιτείται
όπως η ηλικία του υιοθετούντος υπερβαίνει την ηλικία του υιοθετουμένου
(επιλέξετε το ορθό): α) κατά 18 χρόνια β) κατά 23 χρόνια γ) κατά 25 χρόνια δ)
κατά 30 χρόνια ε) δεν υπάρχει σχετική διάταξη στο Νόμο.
(βαθμοί 5)

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Α. Ο Α και η Β έγγαμο άτεκνο ζευγάρι, προσπαθούν τα τελευταία δέκα χρόνια να
τεκνοποιήσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Γυναικολόγος από τον οποίο ζήτησαν
βοήθεια, γονιμοποιεί το ωάριο της Β με το σπερματοζωάριο του Α, και το
εμφυτεύει στη μήτρα της Γ, με τη δική τους συγκατάθεση. Μετά από εννέα
μήνες, η Γ γεννά τη Δ. Σχολιάστε τη νομική πτυχή του θέματος αναφορικά με τις
ισχύουσες διατάξεις του περί Οικογενειακού Δικαίου και αναφέρετε κατά πόσο ο
Α και η Β έχο υν ή θα μπο ρο ύσαν να αποκτήσουν οποιαδήποτε δικαιώματα επί
της Δ.
(βαθμοί 8)

Β. Την 01/04/2009 η Α δίνει τη συγκατάθεσή της, ενώπιον του Πρωτοκολλητή του
Οικογενειακού Δικαστηρίου, για να δοθεί για υιοθεσία το δύο μηνών εξώγαμο
τέκνο της, τη Β, στο άτεκνο ζευγάρι Γ και Δ. Στις 02/04/2009 καταχωρείτε
αίτηση υιοθεσίας της Β, εκ μέρους των πελατών σας Γ και Δ. Την 01/06/2009,
που η αίτηση ήταν ορισμένη στο Δικαστήριο, ο Δικαστής αρνείται να
προχωρήσει στην έκδοση διατάγματος υιοθεσίας, αφού διαπιστώνει κάποιες
σοβαρές παραλήψεις. Ποιες είναι αυτές;
(βαθμοί 6)
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Γ. Ποιοι μπορεί να φέρονται ως διάδικοι σε αίτηση για δικαστική αναγνώριση;

(βαθμοί 6)

Δ. Η περί Οικογενειακού Δικαίου Νομοθεσία προστατεύει δικαιώματα (επιλέξετε το
λανθασμένο): α) εμβρύων β) ανήλικων τέκνων γ) ενήλικων τέκνων δ) γονέων ε)
παππούδων στ) γιαγιάδων.
(βαθμοί 5)

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Α. Ο Χ, εκδότης της εφημερίδας Ψ, σας ζητά να γράψετε ένα άρθρο που να αφορά
τη νέα τροποποιητική νομοθεσία (του 2008), περί διατροφής τέκνων.
Σκιαγραφείστε συνοπτικά τι προβλέπεται στη νομοθεσία και σχολιάστε την.
(βαθμοί 8)

Β. Αναφέρετε δύο ουσιαστικές υπερασπίσεις που μπορεί να προβάλει ο
«απαγωγέας» γονέας σε αίτηση για απαγωγή τέκνου, σύμφωνα με τη σχετική
Σύμβαση για τη Διεθνή Απαγωγή Τέκνων.
(βαθμοί 6)

Γ. Πώς μπορεί να επιτευχθεί η εκούσια αναγνώριση τέκνου, αν η μητέρα του έχει
πεθάνει και πώς αν ο βιολογικός του πατέρας έχει πεθάνει;
(βαθμοί 6)

Δ. Η κατά τόπον δικαιοδοσία του Δικαστηρίου για την επίλυση των περιουσιακών
διαφορών των συζύγων καθορίζεται από τον τόπο (επιλέξετε το ορθό): α) που
βρίσκεται το ακίνητο β) της εργασίας των διαδίκων γ) διαμονής των παιδιών τους
δ) τέλεσης του γάμου τους.
(βαθμοί 5)

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Α. Αναφέρετε τρεις υπερασπίσεις (σε κάθε περίπτωση), που μπορεί να προβάλει ο
εναγόμενος διάδικος σε αίτηση: α) διατροφής ανήλικου τέκνου β) περιουσιακών
διαφορών γ) διατροφής συζύγου δ) διατροφής ενήλικου τέκνου ε) αποκλειστικής
χρήσης της συζυγικής στέγης.
(βαθμοί 15)

Β. Πότε ένας γάμος χαρακτηρίζεται ως ανυπόστατος;

(βαθμοί 5)

Γ. Την ιδιότητα του τέκνου ως τέκνου γεννημένου σε γάμο, μπορούν να
προσβάλουν τα ακόλουθα πρόσωπα (επιλέξετε το λανθασμένο): α) ο σύζυγος της
μητέρας β) ο πατέρας του συζύγου, αν αυτός πέθανε χωρίς να έχει χάσει το
δικαίωμα προσβολής γ) το τέκνο δ) ο βιολογικός πατέρας του τέκνου ε) η μητέρα
του τέκνου.
(βαθμοί 5)

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Α. Ο Α, έγγαμος με τη Β με θρησκευτικό γάμο, εξασφάλισε την 01/01/2007 διαζύγιο
από το «Εκκλησιαστικό Δικαστήριο» και την 01/02/2007 τέλεσε γάμο με τη Γ.
Την 01/01/2008 αποκτούν τη Δ και τη 01/02/2008 υιοθετούν τον Ε. Στις
01/01/2009, η Γ γεννά την Ζ, καρπός εξώγαμης σχέσης που είχε με τον Χ. Ο
γάμος του Α με τη Γ δεν πάει καλά και ο Α θέλει να αποστασιοποιηθεί από τα
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«δεσμά του γάμου». Έρχεται στο γραφείο σας και ζητά να τον συμβουλέψετε.
Σχολιάστε τις νομικές καταστάσεις που δημιουργούνται από τις ενέργειες των
προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω.
(βαθμοί 12)

Β. Πότε παύει το διάταγμα διατροφής συζύγου και πότε του ανήλικου τέκνου;

(βαθμοί 8)

Γ. Σύμφωνα με το Νόμο, η συγγένεια κάποιου προσώπου με τον πατέρα του και
τους συγγενείς του (επιλέξετε το λανθασμένο): α) συνάγεται από το γάμο της
μητέρας του με τον πατέρα β) ιδρύεται με την εκούσια αναγνώριση γ) ιδρύεται με
τη δικαστική αναγνώριση δ) δημιουργείται με τη γέννησή του.
(βαθμοί 5)

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Α. Ποιες οι προϋποθέσεις για στοιχειοθέτηση αγώγιμου δικαιώματος: α) σε αίτηση
περιουσιακών διαφορών β) σε αίτηση διαζυγίου με λόγο τον ισχυρό κλονισμό γ)
σε αίτηση για τροποποίηση διατάγματος διατροφής τέκνου δ) σε αίτηση για
διατροφή πρώην συζύγου ε) σε αίτηση διατροφής ενήλικου τέκνου.
(βαθμοί 15)

Β. Είναι δυνατό, σύμφωνα με το Νόμο, να ζητηθεί από το Δικαστήριο να επιτρέψει
την τέλεση γάμου;
(βαθμοί 5)

Γ. Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, η συγγένεια κάποιου προσώπου με τη μητέρα του
και τους συγγενείς της δημιουργείται (επιλέξετε το ορθό): α) με τη γέννησή του
β) με τη σύναψη γάμο υ της μητέρας το υ γ) με την αναγνώρισή το υ από το
βιολογικό του πατέρα με εκούσια αναγνώριση δ) με την αναγνώρισή του με
δικαστική αναγνώριση ε) με την εκούσια αναγνώρισή του από τη μητέρα του.
(βαθμοί 5)

