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(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Μετά από οδηγίες της πελάτιδάς σας της Α, συντάξετε νομότυπη αίτηση με την οποία θα 

ζητάτε την προσβολή της πατρότητας του τέκνου της του Χ, κατά του Β, παραθέτοντας 

υποθετικά γεγονότα, την οποία θα καταχωρήσετε αύριο στο Δικαστήριο 

(μονάδες 25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Η Α, από τη Ρουμανία, την 1.1.2007 έδωσε αμοιβαία υπόσχεση γάμου με τον Ελληνοκύπριο 

Β.  Με την προοπτική τέλεσης του γάμου τους, αγόρασαν με τα εισοδήματά τους τα οποία 

ανέρχονται σε €2.000 το μήνα, την 1.2.2007 ένα διαμέρισμα για το ποσό των €100.000, 

καταβάλλοντας ο καθένας τους €50.000, στο οποίο άρχισαν να διαμένουν από την 1.3.2007.  

Την 1.5.2007 η Α γέννησε τον Χ.  Η σχέση τους δεν πάει καλά και χθες τέθησαν σε 

διάσταση μετά την άσκηση βίας του Β εναντίον της Α και τη συνακόλουθη απομάκρυνσή 

της από το σπίτι.   Η Α έρχεται στο γραφείο σας και σας λέει ότι θέλει: 

α)  να της παραχωρηθεί η αποκλειστική χρήση του σπιτιού, β)  να διεκδικήσει το ήμισυ της 

αξίας του σπιτιού, γ) επίσημο διαζευκτήριο από τον Β, δ)  να της παραχωρηθεί το 

αυτοκίνητο το οποίο αγόρασαν μαζί, ε) να διεκδικήσει τη φύλαξη του Χ, στ) να διεκδικήσει 

διατροφή από τον Β για την ίδια, ζ)  να διεκδικήσει διατροφή από τον Β για τον Χ, η)  να 

δώσει τον Χ για να υιοθετηθεί από το άτεκνο ζευγάρι, τη Γ και τον Δ, θ) να μεταφέρει τον Χ 

στη Ρουμανία για μόνιμη εγκατάσταση, ι)  να τελέσει γάμο με τον Ε από τη Ρουμανία, τον 

οποίο γνώρισε πριν μια βδομάδα στην Κύπρο. 

Με βάση την περί Οικογενειακού Δικαστηρίου νομοθεσία, πώς τη συμβουλεύετε σε κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά 

(μονάδες 25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Α.  Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ποιες οι προϋποθέσεις για την έκδοση διατάγματος 

διατροφής ενηλίκου τέκνου και ποιες για διάταγμα διατροφής συζύγου. 

(μονάδες 15) 
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Β. Σας ζητείτε να υπερασπιστείτε τον πελάτη σας τον Α στις πιο κάτω αιτήσεις που 

καταχωρήθηκαν εναντίον του στο Οικογενειακό Δικαστήριο: 

α) για διαζύγιο, β) για περιουσιακές διαφορές, γ) για αναθεώρηση προσωρινού διατάγματος 

απο κλειστικής χρήσης της συζυγικής στέγης,  δ) απαγωγής το υ παιδιο ύ το υ με βάση τη 

σχετική Σύμβαση για τις Αστικές πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών, ε) για εγγραφή 

απόφασης διατροφής αλλοδαπού Δικαστηρίου.   

Ποια η μορφή του δικογράφου που θα καταχωρήσετε σε κάθε περίπτωση; 

(μονάδες 10) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Α. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ποιες οι προϋποθέσεις για την τροποποίηση 

υφιστάμενου διατάγματος:  α) διατροφής τέκνου, β) γονικής μέριμνας τέκνου, γ) διατροφής 

συζύγου, δ) με το οποίο παραχωρήθηκε η αποκλειστική χρήση της συζυγικής στέγης στον 

ένα σύζυγο; 

(μονάδες 15) 

Β.  Ποιοι μπορεί να φέρονται ως εναγόμενοι σε αίτηση για γονική μέριμνα ανηλίκου; 

(μονάδες 5) 

Γ.  Τα Οικογενειακά Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία να επιλαμβάνονται υποθέσεις που αφορούν 

(επιλέξετε το λανθασμένο

(μονάδες 5) 

) α) διατροφής συζύγων, β) υιοθεσίας ενηλίκων τέκνων, γ) με 

βάση το Νόμο περί Βίας στην Οικογένεια, δ) διατροφής γονέων από τα ενήλικα τέκνα τους, 

ε) σε προσβολή της εκούσιας αναγνώρισης τέκνου από τον φερόμενο ως αληθινό πατέρα του 

τέκνου.   

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Α.  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει (αν έχει) η υπαιτιότητα 

στην πρόκληση της διάστασης: α)  στη διατροφή τέκνου, β) στη διατροφή συζύγου, γ) στις 

περιουσιακές σχέσεις συζύγων, δ) στο διαζύγιο, ε) στη χρήση της συζυγικής στέγης, στ) 

στην προσβολή πατρότητας τέκνου, ζ) στη γονική μέριμνα, η) στη διατροφή ενήλικου 

τέκνου. 

(μονάδες 10) 

Β.  Σύμφωνα με το Νόμο, ποιοι μπορεί να φέρονται ως εναγόμενοι σε αίτηση του πατέρα για 

αναγνώριση του τέκνου του και ποιοι σε αίτηση του τέκνου για την αναγνώρισή του; 

(μονάδες 5) 
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Γ.   Ποιοι μπορεί να φέρονται ως ενάγοντες σε αίτηση: α) για γονική μέριμνα, β) για διατροφή 

ανηλίκων, γ) σε αίτηση για δικαστική αναγνώριση, δ) για προσβολή της εκούσιας 

αναγνώρισης. 

 (μονάδες 5) 

Δ.  Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, για τη σύναψη έγκυρου γάμου από ανήλικα άτομα θα 

χρειαστεί, μεταξύ άλλων, να έχουν συμπληρώσει (επιλέξετε το ορθό) α) το 16ο έτος της 

ηλικίας τους, β) το 17ο έτος της ηλικίας τους, γ) το αγόρι να είναι 17 και το κορίτσι 16 

χρόνων, δ) το 15ο έτος της ηλικίας τους , ε) το 14ο έτος της ηλικίας τους. 

(μονάδες 5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Α.  Πώς ρυθμίζει ο Νόμος που αφορά τη Συγγένεια και τη Νομική Υπόσταση Τέκνων, α) το 

τεκμήριο καταγωγής από γάμο, β) το τεκμήριο πατρότητας και γ) τη σύγκρουση τεκμηρίου; 

(μονάδες 10) 

Β. Αναφέρετε πέντε υποθετικές υπερασπίσεις που μπορεί να εγείρει ο εναγόμενος σύζυγος σε 

αίτηση του άλλου συζύγου για παραχώρηση της χρήσης της συζυγικής στέγης. 

 (μονάδες 5) 

Γ. Αναφέρετε, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, κατά πόσο είναι ορθό ή λάθος: 

α. Σε αίτηση για παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης της συζυγικής στέγης μπορεί να 

παραχωρηθεί τμήμα μόνο της κατοικίας. 

β.  Είναι δυνατό να αποδοθεί η χρήση της συζυγικής στέγης στο σύζυγο ο οποίος δεν είναι ο 

ιδιοκτήτης της. 

γ. Τα Οικογενειακά Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν υποθέσεις για ακύρωση 

γάμου τα Οικογενειακά Δικαστήρια Θρησκευτικών Ομάδων συνεδριάζουν μόνο στη 

Λευκωσία. 

δ.  Η εναρκτήρια αίτηση συζύγου για παραχώρηση της χρήσης κινητών πραγμάτων είναι του 

τύπου «αίτησης διά κλήσεως». 

(μονάδες 5) 

Δ.  Σύμφωνα με το Νόμο, γάμος ο ποίος τελέστηκε μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε πλάγια 

γραμμή μέχρι και του τρίτου βαθμού είναι (επιλέξετε το ορθό) α)  άκυρος, β) ακυρώσιμος, γ) 

ανυπόστατος, δ) λευκός, ε) υποστατός. 

(μονάδες 5) 


