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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

Α.  Αναφέρετε τα όσα αφορούν στην ειδοποίηση για τέλεση πολιτικού γάμου 
(προκαταρτικές ενέργειες που αφορούν στην σύναψη πολιτικού γάμου) και 
διαλαμβάνονται στον περί Γάμου Νόμο του 2003 (Ν.104(Ι)/2003). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(μονάδες

Β.  Η εναρκτήρια αίτηση για παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης της 
οικογενειακής στέγης είναι (επιλέξετε το ορθό):  

 20) 

α) Αίτηση δια εναρκτήριου κλήσεως 

 β) Κλητήριο ένταλμα 

 γ) αίτηση του τύπου 1 

 δ) αίτηση δια κλήσεως υποστηριζόμενη από ένορκη δήλωση 

 ε) Μονομερής αίτηση χωρίς ένορκη δήλωση. 
(μονάδες 5) 

Α.  Η άγαμη Α η οποία διατηρούσε ερωτικό δεσμό με τον Β τα τελευταία τρία χρόνια, 
γέννησε στις 1/1/2010 τον Χ. Στις 2/1/2010 παντρεύτηκε τον Β. Στις 1/1/2011 
απέκτησε την Ψ. Στις 2/1/2011 η Α υιοθέτησε τον Κ, 16χρονο τέκνο του Β από 
προηγούμενο γάμου του με την Ρ. Στις 1/6/2011 η Α και ο Β ήρθαν σε διάσταση 
μετά που η Α διαπίστωσε ότι ο Β διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Δ με την 
οποία απέκτησε στις 1/2/2011, την Ζ. Διαμένουν στην ιδιόκτητη τους κατοικία την 
οποία αγόρασαν από κοινού και γράφτηκε στο όνομα του Β. Ο Β είναι βιομήχανος 
με μισθό €10.000 το μήνα, ενώ η Α είναι οικοκυρά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Με βάση τα πιο πάνω απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις, ξεχωριστά την κάθε μία.  

α.        Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Α και του Β έναντι των 
προσώπων που αναφέρονται στο ιστορικό; 

β.  Αν η Α και ο Β ανήκαν στη Θρησκευτική Ομάδα των Μαρωνιτών και 
τέλεσαν το γάμο τους σύμφωνα με τα θέσμια αυτής της Θρησκευτικής Ομάδας, και 
η Α διέμενε στην Λεμεσό και ο Β στη Πάφο, ποιο θα ήταν το καθ ύλην και κατά 
τόπο αρμόδιο δικαστήριο για να λύσει το γάμο τους; 
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γ.  Θα μπορούσαν στο μέλλον 1) ο Χ να τελέσει γάμο με την Δ, ή 2) η Ψ με τον 
Κ, ή 3) ο Κ με τη Δ, ή 4) ο Χ με την Ζ και γιατί; 

δ.  Ποιες συγκαταθέσεις απαιτείται να δοθούν για να είναι έγκυρη η υιοθεσία 
του Κ από την Α; 

(μονάδες

Β.  Σύμφωνα με το Νόμο, δημιουργείται μαχητό τεκμήριο κλονισμού του γάμου 
στις περιπτώσεις (επιλέξετε το 

 20) 

λανθασμένο) α) διγαμίας, β) μοιχείας γ) αφάνειας δ) 
εγκατάλειψης του ενάγοντα ε) άσκησης βίας εναντίον του ενάγοντα από τον 
εναγόμενο. 

(μονάδες 5) 

Α.  Η Α, μετά από την κακοποίηση της από τον σύζυγο της τον Β, με τον οποίο 
τέλεσε γάμο πριν 3 χρόνια και απόκτησαν τον Χ και τη Ψ δύο και ενός χρονών 
αντίστοιχα, έρχεται στο γραφείο σας και σας ζητά να τη συμβουλέψετε για τα 
δικαιώματα της τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία του Οικογενειακού 
Δικαίου διότι ο Β της λέει ότι: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

α. Η κατοικία στην οποία διαμένουν παρόλο που αγοράστηκε από κοινού είναι 
εγγεγραμμένη στο όνομα του, γι' αυτό και δεν δικαιούται τίποτε πάνω σ' αυτή. 

β.  Η κατοικία είναι δικής του ιδιοκτησίας διότι την αγόρασε και την εξόφλησε 
πριν το γάμο τους και συνεπώς το Δικαστήριο δεν πρόκειται να τον "βγάλει έξω" 
από το σπίτι και να παραχωρήσει τη χρήση της σ' αυτήν. 

γ.  Σε κάποιο στάδιο θα προχωρήσει ο ίδιος και θα πετύχει στη λύση του γάμου 
αφού η Α αρνείται να του «δώσει» διαζύγιο. 

δ.  Το Δικαστήριο δεν πρόκειται να της "δώσει" τη φύλαξη των παιδιών γιατί 
είναι και ήταν πάντοτε οικοκυρά χωρίς εισοδήματα ενώ ο ίδιος έχει ψηλά 
εισοδήματα. 

ε.  Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για βία στην οικογένεια γιατί το 
Οικογενειακό Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία επ' αυτού. 

Σχολιάστε κατά πόσο οι πιο πάνω θέσεις του Β βρίσκουν έρεισμα ή όχι στο Νόμο. 

 
(μονάδες

Β.  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν αποτελεί λόγο διαζυγίου 
(επιλέξετε το ορθό) α) η φρενοβλάβεια β) η ανικανότητα προς εκτέλεση των 
συζυγικών καθηκόντων γ) η αλλαγή φύλου δ) η υβριστική συμπεριφορά ε) η 
επίμονη παρεμπόδιση τεκνογονίας 

 20) 

(μονάδες 5) 
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Α.        Η Α τέλεσε γάμο με τον Β στις 1/1/2005.   Απέκτησαν τον Χ και τη Ψ, πέντε και 
τριών     ετών     αντίστοιχα.    Ήρθαν   σε     διάσταση     την   1/1/2008   και   στις 
1/1/2010    εκδόθηκε     διάταγμα    διατροφής  των     παιδιών    για €200  για  το 
καθένα και €150 για την Α. Η Α σας ζητά τη συμβουλή σας κατά πόσο: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

α. Το ποσό της διατροφής μπορεί να αυξηθεί γιατί δεν αρκεί για τις ανάγκες  
 της. 

β. Υπάρχει τρόπος για ασφαλή είσπραξη του ποσού της διατροφής γιατί 
 παρόλο που ο Β έχει σταθερή εργασία και εισόδημα καθυστερεί στη 
 καταβολή του. 

γ. Δικαιούται σε 13η και 14η διατροφή αφού ο Β λαμβάνει 13° και 14° μισθό. 
δ. Ο ισχυρισμός του Β ότι τη διατροφή της θα τη καταβάλλει στο τέλος κάθε 

μήνα, είναι ορθός και σύμφωνος με το Νόμο. 
ε. Ο ισχυρισμός του Β ότι θα σταματήσει να δίνει τις διατροφές γιατί δεν έχει 

επικοινωνία με τα παιδιά του, είναι σύμφωνος με το Νόμο. 

Ποια είναι η συμβουλή σας για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 
(μονάδες

Β. Για την υιοθεσία τέκνου απαιτείται όπως ο ένας από τους Αιτητές έχει συμπληρώσει 
(επιλέξετε το ορθό) α) το 18° έτος της ηλικίας του, β) το 20° έτος γ) το 22° έτος, δ) το 25° 
έτος, ε) δεν υπάρχει σχετική διάταξη στο Νόμο. 

 20) 

(μονάδες

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 5) 

Α.  Την 1/7/2011 ο Α απέστειλε γνωστοποίηση στον Επίσκοπο για λύση του 
θρησκευτικού γάμου του με την Β. Την 1/9/2011 καταχώρησε αίτηση διαζυγίου. 

Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις, τη κάθε μία ξεχωριστά, 

 α.   Ποιος είναι ο αρμόδιος Επίσκοπος για την αποστολή της γνωστοποίησης 
αν ο γάμος τελέστηκε στην Εκκλησία της Παναγίας στη Λευκωσία, ο Α 
διαμένει στη Πάφο και η Β στη Λεμεσό, και ποιο το αρμόδιο κατά τόπο 
Δικαστήριο να επιληφθεί της αίτησης;  

β.    Έχει δίκαιο ο δικηγόρος της Β που εγείρει θέμα παρατυπίας της 
γνωστοποίησης και γιατί;  

γ.    Για τη στοιχειοθέτηση του ισχυρού κλονισμού ως λόγου διαζυγίου ποια 
στοιχεία πρέπει να αποδειχθούν στο Δικαστήριο;  

δ.    Πως μπορεί να επέλθει και η πνευματική λύση του γάμου;  

ε.     Ποιος ο τύπος της αίτησης που θα καταχωρηθεί για λύση του γάμου; 
(μονάδες
 

 20) 
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Β.  Για να στοιχειοθετηθεί αγώγιμο δικαίωμα σύμφωνα με τον Περί Περιουσιακών 
Σχέσεων των συζύγων Νόμο του 1991 θα πρέπει να υπάρχει (επιλέξετε το 
λανθασμένο) α) λύση του γάμου, β) ακύρωση του γάμου, γ) διάσταση, δ) τριετής 
διάσταση. 

(μονάδες 5) 

Α.  Σύμφωνα με το Νόμο που επικύρωσε τη Σύμβαση για τις Αστικές πτυχές της 
Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών, είναι δυνατό το Δικαστήριο να μην διατάξει την 
επιστροφή του «απαχθέντος» παιδιού αν (επιλέξετε το 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

λανθασμένο) α) υπήρξε από 
τον παραπονούμενο γονέα συναίνεση στη μετακίνηση, β) ο παραπονούμενος 
γονέας δεν ασκούσε στη πραγματικότητα τα δικαιώματα φύλαξης του τέκνου, γ) 
δεν υπήρξε ποτέ γάμος μεταξύ των γονέων, δ) η επιστροφή του παιδιού θα τον  
εξέθετε σε φυσική δοκιμασία, ε) το παιδί βρίσκεται σε ώριμη ηλικία και 
εναντιώνεται στην επιστροφή. 

(μονάδες

Αναφέρατε κατά πόσο είναι ορθό ή λάθος στη κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά. 

 5) 

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

Την ιδιότητα τέκνου γεννημένου σε γάμο μπορεί να προσβάλει το πρόσωπο που 
ισχυρίζεται ότι είναι ο αληθινός πατέρας του τέκνου. 

Τη δικαστική αναγνώριση τέκνου γεννημένου εκτός γάμου μπορεί να ζητήσει το 
πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι ο αληθινός πατέρας του τέκνου. 

Τη δικαστική αναγνώριση τέκνου γεννημένου εκτός γάμου μπορεί να προσβάλει το 
πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι ο αληθινός πατέρας του τέκνου. 

Η εκούσια αναγνώριση τέκνου δεν μπορεί να ανακληθεί. 
(μονάδες

 
 5) 

Αναφέρετε τα όσα αφορούν στη συναίνεση της μητέρας για υιοθεσία του ανήλικου 
τέκνου της και στη συναίνεση της για αναγνώριση εκτός γάμου γεννηθέντος τέκνου 
της, τα οποία διαλαμβάνονται στη σχετική νομοθεσία. 

(μονάδες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Οικογενειακού Δικαίου, σε ποιες περιπτώσεις η 
υπαιτιότητα στην κατάρρευση της έγγαμης σχέσης είναι δυνατόν να επιφέρει 
περιορισμό ή απώλεια του αγώγιμου δικαιώματος; 

 8) 

(μονάδες
 

 7) 


