
 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 
 
                                                                                                                     ΙΟΥΝΙΟΣ 2010  
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο τους την 01/01/2003 και παρόλο που 
βρίσκονται σε διάσταση από την 01/01/2007 και την 01/03/2007 εκδόθηκε το 
διαζύγιο τους, συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι. Χθες επιδόθηκαν στον Α, πελάτη 
σας, οι ακόλουθες αιτήσεις, τις οποίες καταχώρησε στο Οικογενειακό Δικαστήριο 
πριν ένα μήνα η Β, εναντίον του: 
 
α) για επίλυση των περιουσιακών τους διαφορών, 
β)  για να της αποδοθεί η αποκλειστική χρήση του σπιτιού που διαμένουν,  
γ)  για διατροφή της, 
δ) για διατροφή των δύο ανήλικων παιδιών τους, του Γ και του Δ,  
ε)  για διατροφή του ενήλικα παιδιού τους, του Ε,  
στ) για τη γονική μέριμνα του ενήλικα παιδιού του, του Ε,  
ζ)  για να προσβάλει την πατρότητα του μικρότερου παιδιού τους, του Ζ, το 
οποίο γεννήθηκε την 01/01/2005,  
η) για αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες που της προκάλεσε μετά από 
ξυλοδαρμό της, την 01/02/2007,  
θ) για να ανακληθεί η εκούσια αναγνώριση του ανήλικου Η, το οποίο η Β 
απέκτησε πριν το γάμο τους και το οποίο ο Α εκούσια αναγνώρισε ως δικό του 
τέκνο,  
ι)   για να αναγνωρίσει ως δικό του παιδί τον Θ, τον οποίο απέκτησε την 
01/01/2008,  
ια) για να την απαλλάξει από εγγυήτρια στο  δάνειο που  έκανε ο  Α την 
01/12/2006, για την αγορά αυτοκινήτου,  
ιβ) για να ακυρωθεί η υιοθεσία του Ι, παιδί της Β από προηγούμενο γάμο, το 
οποίο ο Α υιοθέτησε την 01/01/2005. 
 Σας ζητά να τον υπερασπιστείτε.  Με βάση αυτά τα γεγονότα, ποια ουσιαστική 
υπεράσπιση   ή  υπερασπίσεις,   μπορείτε  να  προβάλετε   σε   κάθε  περίπτωση 
ξεχωριστά; 
 

(μονάδες 25) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 



 
Α. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καταχώρησε αίτηση εναντίον 
του πελάτη σας, του Α, με βάση τις διατάξεις του περί της Σύμβασης για τις 
Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών Νόμου, καθότι κατακρατεί 
στην Κύπρο το ανήλικο τέκνο του, τον Χ, μετά από καταγγελία της Αγγλίδας 
συζύγου του, της Β, με την οποία διέμενε το ανήλικο στην Αγγλία πριν τη 
μεταφορά του και κατακράτηση του στην Κύπρο. Παίρνετε οδηγίες για να 
υπερασπίσετε τον Α. 
 
 
α)  Ποιος ο τύπος των δικογράφων που καταχωρούνται σε τέτοιες περιπτώσεις; 
β) Πώς διεξάγεται η ακρόαση τέτοιων αιτήσεων; 
γ)   Ποιες υπερασπίσεις μπορείτε να προβάλετε; 
δ)  Πώς καθορίζεται η κατά τόπον δικαιοδοσία; 
ε)   Εντός πόσων ημερών μπορείτε να ασκήσετε έφεση εναντίον της απόφασης 
του Οικογενειακού Δικαστηρίου;  
στ) Ενώπιον ποιου Δικαστηρίου θα εφεσιβάλετε την πρωτόδικη απόφαση και 
ποιες εξουσίες έχει το Δικαστήριο αυτό κατά την ακρόαση και διάγνωση της 
έφεσης; 
 

(μονάδες 15) 
 
Β. Ποιος από τα πιο κάτω δεν αποτελεί λόγο διαζυγίου, με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία: (επιλέξετε το ορθό) α) αλλαγή φύλου, β) υβριστική συμπεριφορά, γ) 
μοιχεία, δ) αλλαγή θρησκείας, ε) αφάνεια, στ) η παρεμπόδιση τεκνογονίας. 
 

(μονάδες 5) 
 
Γ.  Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, η εκούσια αναγνώριση τέκνου από τον πατέρα 
του μπορεί να γίνει: (επιλέξετε το ορθό) α) με διαθήκη, β) με ένορκη δήλωση 
ενώπιον Δικαστή,   γ)   ενώπιον   προξενικών   αρχών   της   Δημοκρατίας,   δ)   
ενώπιον συμβολαιογράφου, ε) ενώπιον Επισκόπου. 
 

(μονάδες 5) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3                                                                                                          
Α. Σήμερα το απόγευμα έχετε ραντεβού με τον πελάτη σας, τον Α, για να σας 
δώσει οδηγίες για να καταχωρήσετε αύριο εναντίον της συζύγου του, της Β, 
αίτηση στο Οικογενειακό Δικαστήριο για επίλυση των περιουσιακών τους 
διαφορών. Συντάξετε ερωτηματολόγιο (όχι πέραν της μίας σελίδας), για τις 
ερωτήσεις που θα του υποβάλετε, ώστε με τις πληροφορίες που θα σας δώσει να 
ετοιμάσετε την αίτηση, κατά νομότυπο τρόπο. 
 

(μονάδες 15) 



Β. Τα Οικογενειακά Δικαστήρια έχουν εξουσία να επιλαμβάνονται υποθέσεις: 
(επιλέξετε το λανθασιιένο)

 

 α) διατροφής ενηλίκων τέκνων, β) διατροφής γονέων 
από ενήλικα τέκνα, γ) βίας στην οικογένεια, με βάση το σχετικό Νόμο, δ) 
περιουσιακών διαφορών πέραν των 10 εκατομμυρίων ευρώ, ε) ακύρωσης γάμου. 

(μονάδες 5) 
 
Γ.  Αναφέρετε τρεις περιπτώσεις που η Κυπριακή Βουλή  εισήγαγε στο Νόμο 
(Ν.95/89),   ο   οποίος   τροποποίησε   το   άρθρο   111   του   Συντάγματος,   που 
καταδεικνύουν την προσπάθεια της να κατευνάσει τις αντιδράσεις της 
Εκκλησίας στην τροποποίηση αυτή, επιχειρώντας τον εξευμενισμό της. 
 

(μονάδες 5) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
Α. Σας έχει ανατεθεί να παρουσιαστείτε αύριο το πρωί στο Οικογενειακό 
Δικαστήριο και να αποδείξετε αίτηση διαζυγίου, την οποία καταχώρισε η 
πελάτισσα σας, η Α, εναντίον του συζύγου της, του Β. Συντάξετε ερωτηματολόγιο 
(όχι πέραν της μίας σελίδας), με ερωτήσεις που θα της υποβάλετε, ώστε να πείσετε 
το Δικαστήριο να προχωρήσει στην έκδοση του διαζυγίου. 

 
(μονάδες 15) 

 
                                                           
Β. Ο Ιόχρονος Α θέλει να προβεί σε εκούσια αναγνώριση του Χ, ως δικό του 
παιδί που απέκτησε με την 25χρονη Β πριν μία βδομάδα και ζητά τη νομική σας 
συμβουλή. Πώς τον συμβουλεύετε; 
 

(μονάδες 5) 
 
Γ. Έφεση εναντίον απόφασης Οικογενειακού Δικαστηρίου, για εγγραφή 
αλλοδαπής απόφασης διαζυγίου, εκδικάζεται από: (επιλέξετε το ορθό) α) 
τριμελές Οικογενειακό Δικαστήριο, β) τριμελές Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό 
Δικαστήριο, γ) τριμελές Εφετείο, δ) πενταμελές Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό 
Δικαστήριο, ε) Ολομέλεια Ανωτάτου Δικαστηρίου. 
 

(μονάδες 5) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
Α. Αναφέρετε, πως ρυθμίζονται, με βάση τους σχετικούς Νόμους, τα ακόλουθα: 
α) i) οι δωρεές μεταξύ συζύγων, ii) οι δωρεές προς τους συζύγους από τρίτους, iii) 
οι δωρεές από τρίτους προς ένα εκ των συζύγων, ϊν) οι δωρεές προς συζύγους 
από τρίτους, πριν καταστούν σύζυγοι, ν) οι δωρεές από τρίτους στον αρραβώνα 
τους, στα πλαίσια της επίλυσης των περιουσιακών τους διαφορών,  



β) οι δωρεές από την περιουσία τέκνου από τους γονείς του, στα πλαίσια της 
γονικής του μέριμνας,  
γ)   τα εισοδήματα από δωρεές που έκαναν οι γονείς προς τα ενήλικα τέκνα τους, 
αναφορικά με την υποχρέωση των τελευταίων για διατροφή των πρώτων. 
 

(μονάδες 15) 
 
Β. Ο διαζευγμένος Α παντρεύεται τη διαζευγμένη Β. Ο μεν Α απέκτησε από τον 
πρώτο του γάμο τον 18χρονο Χ, ενώ η Β από τον πρώτο της γάμο απέκτησε την 
25χρονη Ψ. Ο Χ και η Ψ ερωτεύονται μεταξύ τους και θέλουν να παντρευτούν. 
Ζητούν τη συμβουλή σας. Πώς τους συμβουλεύετε; 
 

(μονάδες 5) 
 
Γ. Κατά τόπο αρμόδιο Δικαστήριο σε αίτηση για πατρική αναγνώριση, έχει το 
Δικαστήριο της επαρχίας που έχει τη συνήθη διαμονή του: (επιλέξετε το ορθό) α) 
ο πατέρας, β) η μητέρα, γ) το παιδί, δ) ο πατέρας και το παιδί, ε) η μητέρα και το 
παιδί. 
 

(μονάδες 5) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Α. Πώς καθορίζεται η καθ' ύλην και η κατά τόπο δικαιοδοσία, με βάση το Νόμο 
περί Αναγνώρισης, Εγγραφής και Εκτέλεσης Αποφάσεων Αλλοδαπών 
Δικαστηρίων; 
 

(μονάδες 5) 
 
Β. Καθ' ύλην δικαιοδοσία για λύση πολιτικού γάμου, μελών που ανήκουν στην 
τουρκική κοινότητα και διαμένουν στην Κύπρο έχει: (επιλέξετε το ορθό) α) το 
Επαρχιακό Δικαστήριο, β) το Οικογενειακό Δικαστήριο, γ) το Οικογενειακό 
Δικαστήριο Θρησκευτικών Ομάδων, δ) το Ανώτατο Δικαστήριο. 
 

(μονάδες 5) 
 
Γ. Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, κατά τόπο δικαιοδοσία σε αίτηση υιοθεσίας 
ανήλικου τέκνου έχει το Οικογενειακό Δικαστήριο στην επαρχία που: (επιλέξετε 
το ορθό) α) διαμένουν οι Αιτητές,  β) διαμένει το τέκνο, γ) διαμένουν οι 
βιολογικοί γονείς, δ) έχει γεννηθεί το τέκνο, ε) έχουν γεννηθεί οι Αιτητές. 
 

(μονάδες 5) 
 
 



 
Δ. Αναφέρατε κατά πόσο είναι ορθό ή λάθος ότι σύμφωνα με το Νόμο: 
α) το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη,  στην κατανομή της γονικής  μέριμνας 
ανηλίκων, τους δεσμούς των τέκνων με τα αδέλφια του,  
β) υποχρέωση για διατροφή ανήλικου τέκνου έχουν και τα ενήλικα αδέλφια του, 
γ)  η υποχρέωση για διατροφή τέκνου παύει με την ενηλικίωση του,  
δ) υπάρχει υποχρέωση για διατροφή πρώην συζύγου, ε)  υπάρχει δικαίωμα των 
παππούδων για επικοινωνία με τα εγγόνια τους. 

 
(μονάδες 5) 

 
Ε. Σχέση που δημιουργεί συγγένεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι: 
(επιλέξετε το ορθό) α) η μνηστεία, β) το βάπτισμα, γ) η αναδοχή, δ) οι σύζυγοι, ε) 
οι σύγαμπροι, ε) η υιοθεσία. 
 

(μονάδες 5) 


