
 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 τον περί Δικηγόρων Νόμου) 
 
                                                                                                               ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010  
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
(Η κάθε ερώτηση να απαντάται ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τις άλλες) 

 
Την   01/01/2008  η   Ι6χρονη   Α  παντρεύεται τον συνομήλικο  της  Β   και   οι  δύο  
Ελληνοκύπριοι, Ορθόδοξοι, στο Δημαρχείο Λάρνακας. Από το γάμο τους αποκτούν τον 
Χ την 01/01/2009 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Ποιο το κύρος του γάμου τους;    Αν είναι ελαττωματικός, πώς μπορούσε να; : . 
θεραπευτεί και πώς μπορούσε να αποφευχθεί ή τέλεση, ελαττωματικού γάμου; Σε 
περίπτωση που ο Λειτουργός τέλεσης γάμου αρνείται την τέλεση γάμου, ποια 
θεραπεία προσφέρεται στους μελλόνυμφους; Ποια η νομική υπόσταση του Χ;    
                      

(μονάδες 25) 
 
ΕΡΏΤΗΣΗ 2     
                                                       
Αν στις 15/01/2010 ήρθαν σε διάσταση και η Α θέλει να καταχωρήσει αίτηση α), 
για γονική μέριμνα του Χ και β), για διαζύγιο και η ίδια διαμένει στο Παραλίμνι 
ενώ ο Β διαμένει στη Λεμεσό και εργάζεται στην Πάφο," σε ποιο Δικαστήριο, σε 
κάθε περίπτωση, θα μπορούσε' να' καταχωρηθεί η αίτηση και σε ποιόν Επίσκοπο 
θα έπρεπε να είχε αποσταλεί η γνωστοποίηση για λύση του: γάμου; Τι γεγονότα 
μπορεί να επικαλεστεί η Α, τα οποία θεμελιώνουν λόγο διαζυγίου, ο οποίος 
θεσπίστηκε το 2009 και αποτελεί μαχητό τεκμήριο κλονισμού του γάμου; Ποιο θα 
ήταν το καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Δικαστήριο για τη λύση του γάμου 
τους, αν η Α και ο Β ήταν Κύπριοι και ανήκαν στη θρησκευτική ομάδα των 
Λατίνων;                       
Αν το μόνο ακίνητο που απόκτησαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους ήταν η 
συζυγική κατοικία στη Λευκωσία, ποιο Δικαστήριο θα είχε δικαιοδοσία να 
επιληφθεί αίτησης α) για περιουσιακές διαφορές και β) για αποκλειστική χρήση 
της συζυγικής στέγης; Ποια προϋπόθεση έπρεπε να πληρούται αν η Α και ο Β 
ήταν από την Ουκρανία και διέμεναν εκεί, για να έχουν τα Κυπριακά 
Δικαστήρια δικαιοδοσία για λύση του γάμου και για επίλυση των περιουσιακών 
τους διαφορών; 
 

(μονάδες 25) 



ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
Σε αίτηση της Α για να της αποδοθεί η επιμέλεια του προσώπου του Χ,ποιες 
υποθετικές υπερασπίσεις μπορεί να προβάλει ο Β και τι μπορεί να ισχυριστεί στο 
αίτημα του για να δοθεί σ' αυτόν η επιμέλεια του Χ, ποιες υπερασπίσεις μπορεί 
να προβάλει σε αίτηση της Α για διατροφή της, για αποκλειστική χρήση της 
συζυγικής στέγης και ποιες σε αίτηση για διεκδίκηση περιουσιακών διαφορών; 
 

(μονάδες 25) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4     
         
Αν στις 15/02/2008 η Α και ο Β ήθελαν να υιοθετήσουν το νεογέννητο Ψ, παιδί 
του φιλικού τους ζευγαριού, τού Γ και Δ και ζητούσαν τη νομική σας συμβουλή, 
πώς θα τους συμβουλεύατε; 
Θα τους συμβουλεύατε διαφορετικά αν ο Ψ ήταν τέκνο του Κ, αδελφού του Β; 
Γενικά, πού δίδεται η συναίνεση προς υιοθεσία και σε ποιες περιπτώσεις το 
Δικαστήριο μπορεί να μην απαιτήσει τη συναίνεση που προβλέπεται από το 
Νόμο καινά προχωρήσει στην έκδοση, διατάγματος υιοθεσίας;  Ποια κριτήρια· 
πρέπει να πληρούνται για την έκδοση διατάγματος υιοθεσίας; 
 

(μονάδες 25) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5                                  
Στην περίπτωση που ο Β ήθελε, να αναγνωρίσει στις 15/01/2008 την Ρ, παιδί της 
Ζ, ως δικό του παιδί, σύμφωνα, jig το Νόμο πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό; 
Έχει κάποια σημασία το γεγονός ότι ο Β είναι παντρεμένος και θα είχε σημασία 
αν η Ζ ήταν παντρεμένη με τον Η, όταν απέκτησε την Ρ; Θα μπορούσε στο 
μέλλον η Ρ να τελέσει γάμο με τον Χ; 
Θα είχε κάποια σημασία αν η Ρ ήταν παιδί της Α το οποίο γεννήθηκε'!0 μέρες 
πριν το γάμο τους ή αν η Ρ ήταν καρπός της σχέσης που είχε ο Β με την Α πριν 
παντρευτούν;                    

(μονάδες25) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
  
Αν η Α και ο Β ήταν Ουκρανοί και ζούσαν μόνιμα στην Ουκρανία και ό Β 
μετέφερε στις 16/01/2010 στην Κύπρο τον Χ, χωρίς τη συγκατάθεση της A για 
μόνιμη εγκατάσταση, ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει η Α για 
επιστροφή του Χ στην Ουκρανία; Αν πρέπει να καταχωρηθεί σχετική αίτηση, 
ποιος ο τύπος αυτής της αίτησης και ποιες πιθανές υπερασπίσεις θα μπορούσε να 
εγείρει ο Β; 
Αν η Α ήθελε να εισπράξει από τον Β, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, το 
ποσό των €1.000- που της οφείλει ο)ς διατροφή του Χ μετά από απόφαση του 
Ουκρανικού Δικαστηρίου, ποια η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει; Αν 



πρέπει να καταχωρηθεί κάποια αίτηση προς το σκοπό αυτό, ποιος ο τύπος της, 
ποιες πιθανές υπερασπίσεις μπορεί να προβάλει ο Β και ποιο το αρμόδιο 
Δικαστήριο να επιληφθεί της αίτησης; 
 

(μονάδες 25) 


