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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει, πριν ένα χρόνο, στον τύπο, τον αρραβώνα της 
με τον Ι8χρονο σήμερα Β, από τη Ρουμανία, η οποία και του κάνει δώρο ένα 
χρυσό ρολόι αξίας €10.000. Αυτός της δωρίζει ένα αυτοκίνητο αξίας €10.000. 
Έκτοτε, άρχισαν να έχουν ερωτικές σχέσεις και να συγκατοικούν σε σπίτι αξίας 
€200.000, το οποίο αγόρασαν και εξόφλησαν από κοινού, ενώ τον οικιακό 
εξοπλισμό αξίας €20.000 τον αγόρασε ο Α. Πριν 4 μήνες, έπαυσαν να ζουν μαζί, 
γιατί ο Β άσκησε σωματική βία εναντίον της, προκαλώντας της σοβαρές 
σωματικές βλάβες και την έδιωξε από το σπίτι. Πριν τρεις μήνες, η Α τέλεσε 
θρησκευτικό γάμο με τον 60χρονο Γ και διαμένουν στο διαμέρισμα του αξίας 
€150.000, ενώ από το γάμο τους πήραν δώρα συνολικά €60.000. Η Α γέννησε 
πριν μία εβδομάδα τον Χ. Ο Γ απεβίωσε χθες σε θανατηφόρο αυτοκινητικό 
δυστύχημα. Η Α ήταν οικοκυρά καθ' όλους τους ουσιώδης χρόνους, ο Β είχε 
€5.000 το μήνα εισόδημα και ο Γ €10.000. Η Α βρίσκεται σε απόγνωση και θέλει 
να δώσει τον Χ για να υιοθετηθεί από το φιλικό της εικοσάχρονο ζευγάρι, τον Δ 
και την Ε. Σήμερα σας επισκέπτεται στο γραφείο σας και σας ζητά να τη 
συμβουλεύσετε με βάση τις περί Οικογενειακού Δικαίου διατάξεις. Πώς την 
συμβουλεύετε; 
 
Ποια θα ήταν η απάντηση σας, αν ο Β έχανε τη ζωή του στο ίδιο δυστύχημα με 
τον Γ; 
 
Αν επρόκειτο να συμβουλεύσετε τον Β και όχι την Α πώς θα τον συμβουλεύατε; 
 

(βαθμοί 25) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Η 18χρονη Α, από την Ουκρανία, τελεί πριν ένα μήνα γάμο με τον 80χρονο 
εργένη, άτεκνο, αλλά εκατομμυριούχο Β, του οποίου η υγεία είναι κλονισμένη 
και διάγει τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Χθες ο Β απεβίωσε. Σήμερα, ο Γ, 



αδελφός του Β, έρχεται στο γραφείο σας και σας λέει ότι θέλει να προσβάλει στο 
Οικογενειακό Δικαστήριο, την εγκυρότητα του γάμου της Α με τον Β για τους 
ακόλουθους λόγους:  
 
(α)    Η διαφορά ηλικίας τους αντιβαίνει προς την κείμενη νομοθεσία για τέλεση 
         Γάμου. 
(β)    Ο Β κατά την τέλεση του γάμου δεν είχε συνείδηση των πράξεων του.  
(γ)    Ο Β αναγκάστηκε να παντρευτεί την Α μετά που αυτή τον απείλησε ότι θα 
         Αυτοκτονούσε. 
(δ)    Η τελετή του γάμου έγινε χωρίς τη σχετική δήλωση που προβλέπεται στο 
         νόμο.  
(ε)    Ο γάμος δεν τελέστηκε από το Δήμαρχο, αλλά από τον Αντιδήμαρχο. 
(στ)   Γάμος τελέστηκε πριν την περίοδο των 15 ημερών από την ημερομηνία 
        επίδοσης της ειδοποίησης σύναψης γάμου.  
(ζ)   Ο  γάμος έγινε για να εξασφαλίσει η Α άδεια παραμονής στην Κύπρο. 
(η)   Ο Β πλανήθηκε αναφορικά με την ταυτότητα της Α, αφού πίστευε κατά την 
        τέλεση του γάμου του ότι παντρευόταν τη Γ, με την οποία διατηρούσε 
         μακροχρόνια ερωτική σχέση. 
(θ)   Η Α παντρεύτηκε τον Β, πριν λυθεί ο γάμος της που τέλεσε με τον ομοεθνή 
         της, τον Δ. 
 
Ποια είναι η συμβουλή σας, σύμφωνα με το Νόμο, αναφορικά με τις πιο πάνω 
θέσεις του Γ; Θα ήταν διαφορετική η συμβουλή σας, αν η προσβολή της 
εγκυρότητας του γάμου γινόταν από τον Χ, εξώγαμο αλλά αναγνωρισμένο τέκνο 
του Β ή από την Κυπριακή Δημοκρατία; 
 

(βαθμοί 25) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Α. Είσαστε έτοιμος να δηλώσετε ενώπιον του Δικαστηρίου διάταγμα για 
διατροφή της πελάτιδός σας για το ποσό των €500 το μήνα. Τι εισηγήσεις 
μπορείτε να κάνετε στο Δικαστήριο, οι οποίες μπορούν, αν γίνουν αποδεκτές, να 
αποβούν προς όφελος της πελάτιδάς σας και αφορούν α) στις δόσεις που ο Καθ' 
ου η αίτηση θα καταβάλλει, β) στο χρόνο έναρξης του διατάγματος και γ) στον 
ασφαλή τρόπο είσπραξης του ποσού;         
     

(βαθμοί 10) 
 

Β. Ο 15χρονος Α, αφήνει έγκυο τη συνομήλικη του Β και θέλουν να παντρευτούν. 
Ο Δήμαρχος αρνείται να τελέσει το γάμο. Έρχονται στο γραφείο σας και ζητούν 
νομική συμβουλή. Πώς τους συμβουλεύετε; 
 

(βαθμοί 7) 



Γ. Σύμφωνα με το Νόμο, τα Οικογενειακά Δικαστήρια των Θρησκευτικών 
Ομάδων συγκροτούνται από (επιλέξετε το ορθό):  
 
α) τρεις Επαρχιακούς Δικαστές  
β) Πρόεδρο και δύο Επαρχιακούς Δικαστές  
γ) Πρόεδρο Ε.Δ., ένα επαρχιακό Δικαστή και ένα μέλος που είναι εκπρόσωπος 
της Θρησκευτικής Ομάδας στην οποία ανήκουν οι διάδικοι  
δ) Πρόεδρο Ε.Δ. και δύο μέλη, εκπροσώπους της Θρησκευτικής Ομάδας στην 
οποία ανήκουν οι διάδικοι  
ε) τρεις δικαστές, μέλη εκπροσώπων της Θρησκευτικής Ομάδας στην οποία 
ανήκουν οι διάδικοι  
στ) δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

(βαθμοί 5) 
 

Δ. Τι συνέπειες — επιπτώσεις μπορεί να επιφέρει ο θάνατος συζύγου στο 
Οικογενειακό Δίκαιο; 
 

(βαθμοί 3) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
Α. Καλείστε να υπερασπιστείτε αίτηση, με βάση τη Σύμβαση για Αστικές Πτυχές 
της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών, η οποία καταχωρήθηκε εναντίον του πελάτη 
σας Α, ο οποίος αρνείται να επιτρέψει την μεταφορά του ανήλικου τέκνου του Β, 
στη Βουλγαρία, για να έχει επικοινωνία με τη μητέρα του, η οποία εγκατέλειψε 
το παιδί και έφυγε στη Βουλγαρία πριν 2 χρόνια και έκτοτε μένει εκεί.   Ποιες 
πιθανές υπερασπίσεις μπορείτε να προβάλετε; 
 

(βαθμοί 8) 
 

Β. Πώς ρυθμίζει ο νόμος τη χρήση των κινητών τα οποία ανήκουν και στους δύο 
συζύγους και πώς ρυθμίζονται αυτά στη διαδικασία των περιουσιακών 
διαφορών. 
 

(βαθμοί 7) 
 

Γ. Τα Οικογενειακά Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για (επιλέξετε το 
λανθασμένο)
 

:  

α) λύση γάμου που έγινε σύμφωνα με τα δόγματα των Καθολικών Χριστιανών  
β) λύση γάμου με λόγο διαζυγίου τη λέπρα  
γ) διεθνή απαγωγή παιδιών  
δ) αναγνώριση απόφασης διαζυγίου Γαλλικού Δικαστηρίου  



ε) περιουσιακές διαφορές όταν το ακίνητο βρίσκεται στην Κύπρο και οι διάδικοι 
ζουν στο εξωτερικό  
στ) διατροφή γονέων από τα ενήλικα τέκνα τους. 

(βαθμοί 5) 
 

Δ. Αν ο Α είναι 1% υπεύθυνος για την πρόκληση της κατάρρευσης του γάμου και 
η Β 99%, μπορεί να πετύχει η αίτηση της Β για λύση του γάμου της με λόγο 
διαζυγίου τον ισχυρό κλονισμό της έγγαμης σχέσης; Δικαιολογήστε την 
απάντηση σας. 

 
(βαθμοί 5) 

ΕΡΏΤΗΣΗ 5 
Α. Ο πελάτης σας ο Α, εναγόμενος στη διαδικασία περιουσιακών διαφορών που 
καταχώρησε η σύζυγος του, η Β, εναντίον του, σας λέει ότι διαπίστωσε ότι αυτή 
είχε σε κρυφούς λογαριασμούς διάφορα χρηματικά ποσά στην Κύπρο και 
ορισμένα ποσά μετά την καταχώρηση της αίτησης τα μετάφερε σε τράπεζες του 
εξωτερικού, αλλά δεν γνωρίζει ούτε το ύψος αυτών των ποσών^ ούτε τους 
ακριβείς αριθμούς λογαριασμών, ούτε και σε ποια τράπεζα τα μετάφερε και 
αρνείται να του τα αποκαλύψει. Με βάση αυτά που σας είπε, σε ποιες ενέργειες 
μπορείτε να προβείτε προς όφελος του πελάτη σας; 
 

(βαθμοί 9) 
 

Β. Είναι δυνατή η προσβολή της εκούσιας αναγνώρισης για το λόγο ότι, αυτός 
που δηλώθηκε ως πατέρας δεν είναι ο βιολογικός πατέρας; Εξηγήστε. 
 

(βαθμοί 6) 
 

Γ. Στις διατάξεις του Νόμου που αφορούν στη λύση του γάμου μπορεί να τύχει 
εφαρμογής (επιλέξετε το λανθασμένο)
 

:  

α) το συναινετικό διαζύγιο  
β) το διαζύγιο με λόγο διαζυγίου την αφάνεια  
γ) το διαζύγιο με λόγο διαζυγίου την αλλαγή φύλου του εναγόμενου συζύγου  
δ) η αρχή του αμάχητου τεκμηρίου κλονισμού του γάμου όταν η διάσταση 
υπερβαίνει τα 4 χρόνια  
ε) ότι η μοιχεία μπορεί να δημιουργήσει μαχητό τεκμήριο κλονισμού του γάμου. 
 

(βαθμοί 5) 
 

Δ. Στις διατάξεις του Νόμου που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, 
μπορεί να τύχει εφαρμογής (επιλέξετε το ορθό):  
α) το σύστημα κοινοκτημοσύνης  



β) η απόδοση της κοινόκτητης περιουσίας κατά το 'Λ στον κάθε σύζυγο  
γ) το τεκμήριο για συνεισφορά του  1/3 της περιουσίας που έχει αποκτηθεί  
δ) το αγώγιμο δικαίωμα παραγράφεται 4 χρόνια μετά το διαζύγιο  
ε) το δικαίωμα επιζώντος συζύγου εναντίον των κληρονόμων του αποβιώσαντος, 
ως συνεισφορά στην αύξηση της περιουσίας του, 
 

(βαθμοί 5) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Α. Πως αντιλαμβάνεστε, στα πλαίσια του Οικογενειακού Δικαίου, τις έννοιες:  
 
(α)   τεκμήριο καταγωγής από το γάμο 
(β)    τεκμήριο συνεισφοράς στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων  
(γ)    τεκμήριο κλονισμού του γάμου  
(δ)    προσκόμιση τεκμηρίων στη δικαστική διαδικασία 

(βαθμοί 8) 
 

Β. Αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο, τεκμήριο κλονισμού του γάμου (επιλέξετε το 
ορθό):  
 
α) η άσκηση βίας εναντίον του ενάγοντα από την εναγόμενο  
β) η υβριστική συμπεριφορά  
γ) η ανικανότητα προς συνουσία 
δ) η πέραν των 4 ετών φυλάκιση του εναγομένου  
ε) η προσφυγή του εναγομένου στο εκκλησιαστικό Δικαστήριο για λύση του 
γάμου τους. 
 

(βαθμοί 5) 
 

Γ. Σύμφωνα με το Νόμο, σε περίπτωση θανάτου του ενός γονέα, η γονική 
μέριμνα τέκνου ασκείται από (επιλέξετε το ορθό):  
 
α) τους γονείς του αποβιώσαντα (πατρική πλευρά)  
β) γονείς της αποβιώσασας (μητρική πλευρά)  
γ) τον επιζώντα γονέα  
δ) το Διευθυντή του Γραφείου Ευημερίας ε) επίτροπο 
 

(βαθμοί 5) 
 

Δ. Αναφέρετε κατά πόσο είναι ορθό ή λάθος ότι στο Κυπριακό Οικογενειακό      
     Δίκαιο μπορεί να τύχουν εφαρμογής τα πιο κάτω: 
 
(α)    η υποχρέωση για διατροφή συζύγου μετά το διαζύγιο  



(β)    το συμφωνητικό έγγαμης συμβίωσης  
(γ)    η υποχρέωση διατροφής εγγονών από τους παππούδες τους  
(δ)    ο θεσμός της παρένθετης μητέρας  
(ε)    υιοθεσία ενήλικου τέκνου 

(βαθμοί 5) 
 

Ε. Σύμφωνα με τον περί Γάμου Νόμο επιτρέπεται η σύναψη 4ου γάμου; 
(βαθμοί 2) 


