
                                   
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Ιούνιος 2011 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό τρόπο, τη Δικαστική διαδικασία που 
ακολουθείται στις αιτήσεις που αφορούν στη Σύμβαση για την Αστική Απαγωγή 
Παιδιών. 

(μονάδες 20) 
 

Β. Αν η μητέρα βρίσκεται στο εξωτερικό, η ένορκη δήλωση της για συναίνεση της 
για αναγνώριση του τέκνου της γίνεται ενώπιον (επιλέξτε το ορθό): α. 
Πιστοποιούντος υπαλλήλου β. Επισκόπου γ. Προξενικών Αρχών της 
Δημοκρατίας δ. Δικαστηρίου ε. Δεν υπάρχει σχετική νομοθετική διάταξη. 
 

(μονάδες 5) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Α. Ο Α, απέκτησε με την Β τον ανήλικο Χ.   Πριν μια εβδομάδα ο Α πεθαίνει.   Ο 
πατέρας του Α, ο Γ, ζητά από τη Β να πάρει τη γονική μέριμνα του Χ ή να έχει 
επικοινωνία με τον Χ, αλλά αυτή του λέει ότι:  
(α)    ο Νόμος δεν του παρέχει τέτοια δικαιώματα,  
(β)    και αν ο νόμος του παρείχε τέτοια δικαιώματα, δεν θα μπορούσαν να 
εκδοθούν σχετικά διατάγματα, με τη δικαιολογία ότι: 
 
ι) η ίδια (η Β) βρίσκεται στη ζωή και 
ιι) ο Α δεν τέλεσε ποτέ γάμο μαζί της.  
 
(γ)    θα μπορούσε να του επιτρέψει να βλέπει τον Χ, αν αυτός (ο Γ) συνεισέφερε 
στη διατροφή του Χ αφού η ίδια είναι άνεργη,  
(δ)    δεν θα του επιτρέψει να τον βλέπει αφού ήδη έδωσε χθες τη συγκατάθεση 
της για να υιοθετηθεί ο Χ από το άτεκνο ζευγάρι τον Κ και την Λ. 
 
Ο Γ, σας ζητά να τον συμβουλεύσετε αναφορικά με τις πιο πάνω θέσεις της Β, για 
την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Πώς τον συμβουλεύετε; 

(μονάδες 15) 
 



Β. Παρόλο που στο σχετικό Νόμο που καθορίζει την καθ' ύλην αρμοδιότητα των 
Οικογενειακών Δικαστηρίων δεν προσδίδεται σ' αυτά ποινική δικαιοδοσία, εν 
τούτοις τα Οικογενειακά Δικαστήρια μπορούν να επιβάλλουν ποινές. Αναφέρετε 
τρεις τέτοιες περιπτώσεις. 
 

(μονάδες 5) 
 

Γ. Ως Κεντρική Αρχή στη Δημοκρατία, για να ασκεί τις εξουσίες που 
προβλέπονται στη Σύμβαση για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής 
Παιδιών είναι (επιλέξτε το ορθό): α) ο Γενικός Εισαγγελέας β) ο Υπουργός 
Εξωτερικών γ) ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως   δ) ο Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων   ε) το Ανώτατο Δικαστήριο   στ) δεν 
υπάρχει σχετική νομοθετική διάταξη. 
 

   (μονάδες 5)  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Α. Αγορεύεται ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου, σε 
έφεση εναντίον της απόφασης του Οικογενειακού Δικαστηρίου, το οποίο 
αποδέχτηκε την αίτηση του Α για διεκδίκηση όλης της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας που δημιουργήθηκε πριν και μετά το γάμο του με την πελάτιδα της, 
της Β, της οποίας απέρριψε και την ανταπάντηση. Αναφέρετε πέντε υποθετικά 
σημεία τα οποία, αν γίνουν αποδεκτά, θα μπορούν να διαφοροποιήσουν την 
πρωτόδικη απόφαση. 
 

(μονάδες 8) 
 

Β. Εκ παραδρομής, αντί να καταχωρήσετε στο Οικογενειακό Δικαστήριο 
Θρησκευτικών Ομάδων την αίτηση για λύση του γάμου της πελάτιδας σας, της 
Α, η οποία τέλεσε με το Β θρησκευτικό γάμο στην εκκλησία των Μαρωνιτών, την 
καταχωρείτε στο Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού. Η πελάτιδα σας, σας ρωτά 
αν μπορεί το Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού να παραπέμψει την υπόθεση 
στο Οικογενειακό Δικαστήριο Θρησκευτικών Ομάδων. Πώς της απαντάτε; 
 

(μονάδες 7) 
 

Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στο Οικογενειακό 
Δικαστήριο, ποιοι μπορεί να φέρονται ως ενάγοντες στα πλαίσια αίτησης για 
ρύθμιση γονικής μέριμνας ανηλίκου; 
 

(μονάδες 5) 



Δ. Η κατά τόπον δικαιοδοσία του Οικογενειακού Δικαστηρίου σε αίτηση 
προσβολή της πατρότητας τέκνου καθορίζεται από (επιλέξτε το ορθό): α) τον 
τόπο διαμονής του τέκνου β) τον τόπο διαμονής του ενάγοντος γ) τον τόπο 
διαμονής του εναγομένου δ) τον τόπο εργασίας του ενός εκ των διαδίκων ε) του 
τόπου τέλεσης του γάμου των διαδίκων. 
 

(μονάδες 5) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
Α. Πριν 3 χρόνια εκδόθηκε διάταγμα διατροφής για €1000 το μήνα, του 
16χρονου Χ, τέκνου του Α και διάταγμα για φύλαξη του από τη μητέρα του, την 
Β, στα οποία διατάγματα ο Α συμμορφώνεται πλήρως. Χθες, διαπίστωσε ότι η Β 
σπαταλά μεγάλα ποσά σε τυχερά παιχνίδια και αφήνει μόνο και εκτεθειμένο τον 
Χ, τον οποίο Χ προτίθεται να υιοθετήσει ο Κ, συμβίος της Β. Σας ζητά να τον 
συμβουλεύσετε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που έχουν σχέση με 
το διάταγμα διατροφής και φύλαξης του Χ, καθώς επίσης και για την 
προτιθέμενη υιοθέτηση του από τον Κ. Τι του λέτε; 
 

(μονάδες 8) 
 

Β. Παίρνετε οδηγίες να υπερασπιστείτε τον εκ Πάφου πελάτη σας, τον Α, σε 
σοβαρή υπόθεση γονικής μέριμνας η οποία είναι αύριο ορισμένη στο 
Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας για απόδειξη, εκτός αν καταχωρήσει μέχρι 
αύριο υπεράσπιση. Είναι όμως αδύνατο μέχρι αύριο να εξασφαλίσετε τη σχετική 
εξουσιοδότηση διορισμού δικηγόρου για να καταχωρηθεί μαζί με την 
υπεράσπιση. Σε ποιες ενέργειες προβαίνετε; 
 

(μονάδες 7) 
 

Γ. Ο Α, υιοθέτησε πριν τρία χρόνια τον 10χρονο Χ, τέκνο της συζύγου του της Β 
από τον προηγούμενο της γάμο με τον Κ, ενώ απέκτησε με τη Β τον Ψ πριν δύο 
χρόνια. Πριν ένα χρόνο ο Α και η Β ήρθαν σε διάσταση, πριν ένα μήνα βγήκε το 
διαζύγιο τους, ενώ χθες η Β γέννησε τον Ω. Ο Α σας αναφέρει ότι δεν προτίθεται 
να δίνει διατροφή για τον Χ, τον Ψ και τον Ω. Σύμφωνα με το νόμο, πώς τον 
συμβουλεύετε; 
 

(μονάδες 5) 
 

Δ. Το Δικαστήριο το οποίο θα επιληφθεί αίτησης με βάση τις διατάξεις της 
Σύμβασης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών για 
επιστροφή του 17χρονου Α ο οποίος απήχθηκε από τον πατέρα του τον Β που 
τον μετάφερε από τη Γαλλία στην Κύπρο είναι (επιλέξτε το σωστό): α) το 



Οικογενειακό Δικαστήριο με μονομελή σύνθεση β) το Οικογενειακό Δικαστήριο 
με τριμελή σύνθεση γ) ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου δ) το 
Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο ε) κανένα Δικαστήριο. 
 

(μονάδες 5) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
Α. Ο πελάτης σας ο Α συζεί με την Β τα τελευταία 10 χρόνια και κατ' αυτή την 
περίοδο δημιουργούν μια περιουσία αξίας €1.000.000 και αποκτούν την κατοικία 
στην οποία διαμένουν αξίας €2.000.000, καθώς επίσης τα ανήλικα τέκνα, τον Χ 
και την Ψ. Σκόπευαν να παντρευτούν την ερχόμενη Κυριακή, δημοσιεύοντας 
μάλιστα στην εφημερίδα, τον επικείμενο γάμου τους. Χθες συνέλαβε την Β να 
επιδίδεται σε ερωτικές περιπτύξεις με τον Κ και είναι αποφασισμένος να 
σταματήσει τη σχέση του με τη Β και να μην τελέσει τον προγραμματισμένο 
γάμο. Σας ζητά να τον συμβουλεύσετε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από αυτή τη σχέση και βρίσκουν έρεισμα στις διατάξεις του 
Οικογενειακού Δικαίου. Πώς τον συμβουλεύετε; 
 

(μονάδες 10) 
 

Β. Αναφέρετε πέντε (υποθετικές) υπερασπίσεις που μπορείτε να προβάλετε σε 
αίτηση του Α, η οποία καταχωρήθηκε εναντίον της πελάτιδάς σας της Β, για 
αναγνώριση του Χ ως δικού του τέκνου. 
 

(μονάδες 5) 
 

Γ. Για διαδικασία που αφορά οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο δεν γίνεται 
ειδική πρόνοια στον Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Διαδικαστικό 
Κανονισμό, τα Οικογενειακά Δικαστήρια ποιους κανόνες εφαρμόζουν; 
 

(μονάδες 5) 
 
Δ. Αν η μητέρα βρίσκεται στο εξωτερικό, η συναίνεση της για υιοθεσία γίνεται 
ενώπιον (επιλέξτε το ορθό): α. Πιστοποιούντος υπαλλήλου β. Επισκόπου γ. 
Προξενικών Αρχών της Δημοκρατίας δ. Δικαστηρίου ε. Δεν υπάρχει σχετική 
νομοθετική διάταξη. 
 

(μονάδες 5) 
 
 
 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Α. Η Α, μητέρα του Β η οποία βρίσκεται σε διάσταση με τον πελάτη σας τον Γ, 
ειδοποιεί τον Γ ότι επιθυμεί από το Σεπτέμβρη του τρέχοντος έτους να εγγράψει 
τον ανήλικο Β, σε συγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ ο 
πελάτης σας ενίσταται σ' αυτό και σας ζητά νομική συμβουλή. Πώς τον 
συμβουλεύετε; 
 

(μονάδες 5) 
 

Β. Τι απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά, για να δικαιολογείται η τροποποίηση υφισταμένου διατάγματος α) 
διατροφής τέκνου β) γονικής μέριμνας γ) διατροφής συζύγου δ)διατάγματος 
αποκλειστικής χρήσης της συζυγικής στέγης 
 

(μονάδες 5) 
 

Γ. Η Α, έρχεται στο γραφείο σας και σας λέει ότι θέλει να βγάλει «αυτόματο 
διαζύγιο» γιατί έπαυσε να ζει με τον σύζυγο της, τον Β, εδώ και 6 χρόνια. Ποια 
συστατικά στοιχεία πρέπει να αποδείξετε στο Δικαστήριο για να εκδώσετε το 
σχετικό διαζύγιο; 
 

(μονάδες 5) 
 

Δ. Ο αρμόδιος Επίσκοπος, σύμφωνα με το Νόμο, για αποστολή της 
γνωστοποίησης για λύση θρησκευτικού γάμου από το Οικογενειακό Δικαστήριο 
είναι (επιλέξτε το ορθό): α)του τόπου τέλεσης του γάμου β) του τόπου διαμονής 
της συζύγου γ) του τόπου εργασίας του συζύγου δ) στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Κύπρου. 
 

(μονάδες 5) 
 

Ε.  Αναφέρετε κατά πόσο είναι σωστό ή λάθος: 
 
α)  Στον   περί   Οικογενειακών   Δικαστηρίων   (Θρησκευτικές   Ομάδες)   νόμο 
προβλέπεται αποστολή γνωστοποίησης στο Θρησκευτικό ηγέτη,  
 
β)  Μπορεί να  εκδοθεί  διάταγμα υιοθεσίας  έπειτα  από  αίτηση  ενός  μόνο 
προσώπου,  
 
γ)   Ο αντιδήμαρχος μπορεί να τελέσει πολιτικό γάμο.  
δ)  Στο νόμο που αφορά στις περιουσιακές σχέσεις συζύγων γίνεται αναφορά σε 
περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων, 



 ε)   Την εκούσια αναγνώριση μπορεί να προσβάλει το πρόσωπο που ισχυρίζεται 
ότι είναι ο αληθινός πατέρας του τέκνου. 
 

(μονάδες 5) 


