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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 

 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

[Να απαντηθουν τέσσερις από τις εξι  ερωτήσεις] 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Α. Συντάξετε αίτηση με φανταστικά γεγονότα, με την οποία να ζητάτε την 

έκδοση διατάγματος τροποποίησης υφισταμένου διατάγματος γονικής 
μέριμνας ανηλίκου.                     

 [12 μονάδας] 
Β. Σύμφωνα με το Νόμο, ποιο το μέτρο και το περιεχόμενο της διατροφής 

ανηλίκου και ποιο της διατροφής συζύγου;  
[6 μονάδες] 

Γ. Αναφέρετε δύο από τα αποτελέσματα της έκδοσης διατάγματος υιοθεσίας 
ανηλίκου.                                                  

[4 μονάδες] 
Δ. Καταχωρείτε στο Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση διατροφής 

ανηλίκου, αλλά διαπιστώνετε ότι αρμόδιο κατά τόπο Δικαστήριο είναι αυτό 
της Πάφου, Δε θέλετε να αποσύρετε την αίτηση, γιατί θα δυσκολευτείτε να 
καταχωρίσετε νέα, αφού η πελάτισσα σας θα υποστεί αύριο σοβαρή 
χειρουργική επέμβαση. Τι ζητάτε από το Δικαστήριο;                               

[3 μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Α. Αναφέρετε όλα όσα γνωρίζετε για τη νέα τροποιητική νομοθεσία (2008), η 

οποία αφορά στη διατροφή συζύγου.      
[15 μονάδες] 

Β. Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, τι πρέπει να προηγηθεί για να απόκτησει, το 
τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, τη νομική κατάσταση και 
τα δικαιώματα τέκνου γεννημένου σε γάμο;                                                                            

[5 μονάδες] 
Γ.  Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο ο Επίσκοπος καταβάλλει προσπάθεια για 

συνδιαλλαγή των συζύγων μέσα σε προθεσμία (επιλέξτε το ορθό) α) 2, β) 3, γ) 
4, δ)5, ε) 6 μηνών από την επίδοση της γνωστοποίησης σ' αυτόν.                                      

[5 μανάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Α. Πως καθορίζεται η κατά τόπο δικαιοδοσία του οικογενειακού Δικαστηρίου σε 

αίτηση α) υιοθεσίας, β) περιουσιακών διαφορών, γ) δικαστικής αναγνώρισης 
τέκνου, δ) γονικής μέριμνας τέκνου, ε) προσβολής πατρότητας τέκνου, στ) 
τροποποίησης διατάγματος γονικής μέριμνας, ζ) διατροφής συζύγου, η) για 



επιστροφή απαχθέντος παιδιού μ& βάση τη σχετική Σύμβαση της Χάγης, θ) 
για αναγνώριση, εγγραφή και εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης;                                                               

[15 μονάδες] 
Β. Πως μπορεί να αποδειχθεί, σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, η αποστολή της 

γνωστοποίησης για συνδιαλλαγή στον αρμόδιο Επίσκοπο;                                                                   
[5 μονάδες] 

Γ.  Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τα Οικογενειακά Δικαστήρια σε δίκη για 
λύση θρησκευτικού γάμου συγκροτούνται από τρεις Δικαστές με Πρόεδρο 
αξιωματούχο κληρικό. Παρόλα ταύτα, σε τέτοιες αιτήσεις δεν παρακάθεται 
κληρικός στη σύνθεση του Δικαστηρίου. Γιατί;                                    

 [5 μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
Α. Ποιο το καθ' ύλη και κατά τόπο Δικαστήριο για λύση γάμου α) 

Ελληνορθόδοξων Ε/Κ που τέλεσαν θρησκευτικό γάμο σύμφωνα με αυτό το 
δόγμα, β) Ελληνορθόδοξων Ε/Κ που τέλεσαν πολιτικό γάμο, γ) Μελών των 
θρησκευτικών ομάδων που τέλεσαν θρησκευτικό γάμο σύμφωνα με τους 
θρησκευτικούς κανόνες της ομάδας τους;                                                       

 [9 μονάδες! 
Β. Αναφέρετε τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με το 

Νόμο για την έκδοση διατάγματος υιοθεσίας ανηλίκου;                                                                          
(7 μονάδες] 

Γ. Ποια είναι η «αρμόδια Αρχή» για την Κυπριακή Δημοκρατία, για την 
εφαρμογή της Σύμβασης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής 
Τέκνων και ποια για την αναγνώριση, εγγραφή και εκτέλεση αλλοδαπών 
αποφάσεων;                    

[4 μονάδες] 
Δ. Πότε παύει η γονική μέριμνα ως προς τον ένα γονέα και πως ως προς τους δυο 

γονείς;                                                
{5 μονάδες] 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
Α, Αναφέρετε ποιοι μηχανισμοί προσφέρονται στο σχετικό Νόμο για την 

αποκάλυψη των περιουσιακών στοιχείων συζύγου σε διαδικασία επίλυσης 
των περιουσιακών διαφορών των συζύγων; 

[8 μονάδες] 
Β, Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, πως επιτυγχάνεται η πνευματική λύση του 

γάμου;                                                        
(7 μονάδες] 

Γ.  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι δυνατόν να εκδοθεί διάταγμα 
υιοθεσίας μετά από αίτηση ενός μόνο προσώπου που δεν είναι έγγαμο; Και 
αν ναι, μπορεί το πρόσωπο αυτό να είναι άρρεν και το υιοθετούμενο να είναι 
θήλυ;                   

 [5 μονάδες] 



Δ. Έφεση εναντίον της απόφασης, με βάση τις διατάξεις της Σύμβασης για τις  
Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Τέκνων εκδικάζεται από (επιλέξτε το 
ορθό): α) Οικογενειακό Δικαστήριο, με τριμελή σύνθεση, β) Δευτεροβάθμιο 
Οικογενειακό Δικαστήριο, γ) Εφετείο με τριμελή σύνθεση, δ) Εφετείο με 
πενταμελή σύνθεση, ε) Ολομέλεια Ανώτατου Δικαστηρίου.            

[5 μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Α. Πως ρυθμίζει ο σχετικός Νόμος τη χρήση κινητών πραγμάτων σε περίπτωση 

διάστασης των συζύγων;                        
[8 μονάδες] 

Β. Στην επίλυση των περιουσιακών διαφορών των συζύγων, πως διέπει ο 
σχετικός Νόμος τις δωρεές από τρίτους προς τους συζύγους και πως τις 
δωρεές μεταξύ συζύγων;                

 [7 μονάδες] 
Γ.  Η μεγάλη διαφορά στην ηλικία του υιοθετούντος και υιοθετημένου από μόνη 

της μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την απόρριψη της 
αίτησης για υιοθεσία ανηλίκου;    

[5 μονάδες] 
Δ. Σύμφωνα με το σχετικά Διαδικαστικό Κανονισμό, οποιαδήποτε δικαστική 

διαδικασία που αφορά στις Αστικές Πτυχές της Απαγωγής Τέκνων, αρχίζει με 
την καταχώριση (επιλέξτε το ορθό): α) αίτησης σύμφωνα με τον Τόπο 1, β) 
αίτησης δια εναρκτήριου κλήσεως, γ) εναρκτήριας αίτησης δια κλήσεως που 
υποστηρίζεται από ένορκη δήλωση, δ) ενδιάμεσης αίτησης δια κλήσεως που 
υποστηρίζεται από ένορκη δήλωση, ε) κλητήριου εντάλματος.                                                                           

[5 μονάδες] 


