
                                       ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
[Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου] 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

[Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις]  
[Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις] 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
Α. Τόσο ο Α, όσο και η Β, νόμιμοι σύζυγοι με θρησκευτικό γάμο, βρίσκονται σε 
διάσταση και θέλουν διακαώς να χωρίσουν. Ποια διαδικασία μπορούν να 
ακολουθήσουν για να εκδοθεί το διαζύγιο τους το συντομότερο;    

                                                            (7Μονάδες) 
Β. Με βάση το σχετικό Νόμο, ενώπιον ποιου προσώπου είναι δυνατό να δοθεί η 
συναίνεση προς υιοθεσία;          

           (5 Μονάδες) 
Γ. Πώς μπορεί το Δικαστήριο να πληροφορηθεί τις απόψεις του ανήλικου σε 
αίτηση γονικής μέριμνας, σε θέματα που τον αφορούν;    

                                                                                               [3 Μονάδες] 
Δ. Ποιοι λόγοι διαζυγίου, που μπορούν να τύχουν εφαρμογής με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία, είναι δυνατό να προσβληθούν ως αντισυνταγματικοί και 
γιατί;                       

                         [5 Μονάδες] 
Ε. Οι σύζυγοι, μετά την τέλεση γάμου μεταξύ τους, καθίστανται (επιλέξετε το 
ορθό): α) συγγενείς εξ αίματος α' βαθμού, β) συγγενείς εξ αίματος β' βαθμού, γ) 
συγγενείς εξ αγχιστείας α' βαθμού, δ) συγγενείς εξ αγχιστείας β' βαθμού, ε) δεν 
έχουν καμιά συγγένεια.                                                                                      

 (5 Μονάδες) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
Α. Με βάση το Νόμο, πώς καθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα του 
Οικογενειακού Δικαστηρίου;                                        

(7 Μονάδες) 
Β. Ποια είναι η προθεσμία για την καταχώρηση έφεσης εναντίον απόφασης για 
διατροφή τέκνου και ποια για απαγωγή τέκνου με βάση τη Σύμβαση για τις 
Αστικές πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Τέκνου;                                                                               

{5 Μονάδες] 
Γ. Υπάρχουν περιπτώσεις, σύμφωνα με την νομοθεσία του οικογενειακού 
δικαίου, όπου το τέκνο μπορεί να στραφεί δικαστικά εναντίον των γονέων του;  

                                                       (3 Μονάδες ) 
Δ. Ποιες ασφαλιστικές δικλίδες υπάρχουν στον περί Γάμου Νόμο, οι οποίες 
αποτρέπουν κατά προληπτικό τρόπο και ελαχιστοποιούν την πιθανότητα 
τέλεσης ελαττωματικού γάμου;                  

( 5 Μονάδες) 
 



Ε. Η εκούσια αναγνώριση τέκνου από το βιολογικό του πατέρα, παραγράφεται 
(επιλέξετε το ορθό): α) τρία χρόνια από την ενηλικίωση του τέκνου, β) τρία 
χρόνια από τη γέννηση του τέκνου, γ) δεν παραγράφεται, δ) πέντε χρόνια από τη 
γέννηση του τέκνου, ε) πέντε χρόνια από την ενηλικίωση του τέκνου.      

              (5 Μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
Α. Πώς είναι δυνατό ένα διάταγμα διατροφής, το οποίο εκδόθηκε, αλλά 
ουδέποτε τροποποιήθηκε ή ακυρώθηκε από το Δικαστήριο, να παύσει να έχει 
οποιαδήποτε ισχύ;   

                                   (7 Μονάδες] 
Β. Ο θάνατος ενός συζύγου-γονέα τι επιπτώσεις μπορεί να επιφέρει σε θέματα 
που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο;       

                  [8 Μονάδες) 
Γ. Κατά κανόνα οι έννομες σχέσεις των συζύγων αρχίζουν από την τέλεση του 
γάμου τους. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να επέλθει έννομη επίπτωση σ' αυτούς πριν 
την τέλεση του γάμου τους, η οποία ρυθμίζεται από τη νομοθεσία του 
οικογενειακού δικαίου. Ποια είναι αυτή η εξαίρεση;    

                                                        (5 Μονάδες) 
Δ. Συγγένεια είναι δυνατό να δημιουργηθεί με (επιλέξετε το ορθό): α) μνηστεία, 
β) υιοθεσία, γ) βάπτισμα, δ) σύμβαση, ε) ελεύθερη συμβίωση, στ) επιτροπεία.     

                                                  [5 Μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
Α. Ποια η σύνθεση του Δικαστηρίου στην εκδίκαση: α) αίτησης διαζυγίου μελών 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, οι οποίοι τέλεσαν γάμο σύμφωνα με τα 
δόγματα αυτής της θρησκείας, β) αίτησης διαζυγίου μελών των θρησκευτικών 
ομάδων, οι οποίοι τέλεσαν γάμο σύμφωνα με τα δόγματα της θρησκείας αυτής, 
γ) έφεσης κατά των αποφάσεων που αναφέρονται στο α) και β), δ) αίτησης 
περιουσιακών διαφορών με το αντικείμενο της διαφοράς να υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ, ε) αίτησης για αστική απαγωγή τέκνου;    

                                                                     (7 Μονάδες] 
Β. Με βάση το σχετικό Νόμο, πότε ένα παιδί τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα το 
σύζυγο της μητέρας του;     

                                   [5Μονάδες] 
Γ. Σε ποια περίπτωση, σύζυγος μπορεί να διεκδικήσει από συνεισφορά του/της 
στην αύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου, χωρίς ο ίδιος να έχει εργαστεί 
σε οποιαδήποτε εργασία; 

 [3 Μονάδες] 
Δ. Σας δίδονται οδηγίες να καταχωρήσετε: α) αίτηση για τροποποίηση 
διατάγματος διατροφής και β) αίτηση για τροποποίηση της υπεράσπισης σε 
αίτηση διατροφής. Ποιος ο τύπος της αίτησης που θα καταχωρήσετε σε κάθε 
περίπτωση; 

(5 Μονάδες) 



Ε. Με βάση τη Σύμβαση για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Τέκνων, 
πότε θεωρείται παράνομη η μετακίνηση ή κατακράτηση τέκνου;    

                                                                     (5 Μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
Α. Ποια η διαφορά στα αποτελέσματα της αναγνώρισης τέκνου και της 
υιοθεσίας;         

                                                            [ 7 Μονάδες] 
Β. Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, ποια η Κεντρική Αρχή για την Κυπριακή 
Δημοκρατία, για να ασκεί εξουσία, με βάση τη Σύμβαση για τις Αστικές Πτυχές 
της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών; 

[5 Μονάδες] 
Γ. Οι δεκαεξάχρονοι Α και Β, θέλουν να παντρευτούν και ζητούν τη συμβουλή 
σας. Πώς τους συμβουλεύετε;               

               (8 Μονάδες) 
Δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου, ποιο ή ποια άτομα 
μπορεί να είναι δικαιούχοι διατροφής και εναντίον ποιου ή ποιων προσώπων θα 
στρέφεται η σχετική αίτηση;             

   (5 Μονάδες] 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
Α. Ποια δικαιώματα κατοχυρώνει (αν κατοχυρώνει) η νομοθεσία που αφορά το 
οικογενειακό δίκαιο: α) στο κυοφορούμενο τέκνο, β) στο ανήλικο τέκνο, γ) στο 
ενήλικο τέκνο, δ) στους γονείς τέκνων, ε) στους παππούδες ανηλίκων, στ) στους 
παππούδες ενηλίκων, ζ) στα αδέλφια;         

                                                        (20 Μονάδες] 
Β. Σε ποιο μέρος του οικογενειακού δικαίου γίνεται αναφορά σε μόνιμη 
συμβίωση του συζύγου «με κάποιο άλλο πρόσωπο σε ελεύθερη ένωση»; 

                                                                     (5 Μονάδες) 
 


