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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Οκτώβριος 2012 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Η Α τέλεσε αρραβώνα με τον Β την 1/1/2010.  Την 1/3/2010 γέννησε τον Χ.  Την 
1/4/2010 η Α και ο Β τέλεσαν πολιτικό γάμο και εγκαταστάθηκαν στο σπίτι του Β 
στη Λευκωσία.  Την 1/8/2011 η Α γέννησε την Ψ. Την 1/9/2011 ο Β μετά από 
εξωσυζυγική σχέση με την Γ, αποκτά τον Δ και την 1/10/2011 η Α και ο Β 
έρχονται σε διάσταση.  Την 1/10/2012 η Α γέννησε τον Ρ. 

Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις: 

(1) α. Ποιο είναι το αρμόδιο, κατά τόπο, Δικαστήριο για να λύσει το γάμο της Α με 
τον Β αν ο γάμος έγινε στην Πάφο, η συζυγική κατοικία βρίσκεται στη 
Λευκωσία, η Α διαμένει στη Λεμεσό και ο Β στη Λάρνακα; 

β.  Ποιο θα ήταν το αρμόδιο, καθ΄ ύλην, δικαστήριο για τη λύση του γάμου της 
Α με τον Β αν και οι δύο τους ανήκαν στη θρησκευτική ομάδα των 
Μαρωνιτών; και ποιο το κατά τόπον; 

γ.  Ποιο θα ήταν το, καθ΄ ύλην, αρμόδιο Δικαστήριο για να λύσει το γάμο της Α 
με τον Β αν και οι δύο τους ανήκαν στην τουρκική κοινότητα; 

δ.  Ποιο θα ήταν το αρμόδιο, καθ΄ ύλην, δικαστήριο για να λύσει το γάμο της Α 
με τον Β αν η Α ήταν Ουκρανή και ο Β Πακιστανός και διέμεναν στην 
Κύπρο η μεν Α έξι μήνες πριν το γάμο, ενώ ο Β δύο μήνες πριν το γάμο 
τους; 

(2) Με βάση τα πιο πάνω γεγονότα, πώς θα συμβουλεύατε την Α, τον Β και τη Δ 
αναφορικά με τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την περί 
Οικογενειακού Δικαίου Νομοθεσία; 

(μονάδες 25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Αναφέρετε τα όσα διαλαμβάνονται στο σχετικό νόμο τα οποία αφορούν στην 
επιτροπεία ανηλίκου τέκνου. 

 (μονάδες 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Α. Πώς ρυθμίζει ο νόμος το δικαίωμα του ενάγοντος συζύγου να εξακριβώσει τα 
διεκδικούμενα απ΄ αυτόν περιουσιακά στοιχεία του εναγόμενου συζύγου, να 
τα διεκδικήσει και να τα διαφυλάξει μέχρι το τέλος της αντιδικίας τους; 

 (μονάδες 20) 

Β. Σύμφωνα με το νόμο, η διατροφή είναι δυνατό να αποκλειστεί αν (επιλέξετε το 
λανθασμένο

(α) ο γάμος είχε μικρή διάρκεια, (β) ο δικαιούχος βαρύνεται με σοβαρή 
υπαιτιότητα στη διακοπή της συμβίωσης, (γ) ο υπόχρεος της διατροφής έχει 
ανήλικα τέκνα από προηγούμενο γάμο, (δ) ο δικαιούχος προκάλεσε εκούσια 
την απορία του. 

): 

 (μονάδες 5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Α. Συντάξετε αίτηση, με υποθετικά γεγονότα, εκ μέρους του πελάτη σας του Α η 
οποία να αποσκοπεί στη μείωση του επιδικασθέντος ποσού για διατροφή του 
ανήλικου τέκνου του, του Χ, το οποίο διάταγμα εκδόθηκε πριν ένα χρόνο. 

(μονάδες 20) 

Β. Σύμφωνα με το νόμο, αίτηση υιοθεσίας μπορούν να υποβάλουν (επιλέξετε το 
λανθασμένο

(α) οι δύο σύζυγοι για από κοινού υιοθεσία, (β) ο φυσικός πατέρας με τη 
σύζυγο του από κοινού, (γ) η μητέρα με το σύζυγό της από κοινού, (δ) το 
τέκνο, (ε) ο σύζυγος της μητέρας του υιοθετουμένου, (στ) η σύζυγος του 
πατέρα του υιοθετουμένου. 

): 

 (μονάδες 5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Α. Σύμφωνα με το νόμο, ποια τα αποτελέσματα της υιοθεσίας και ποια η νομική 
υπόσταση του προσώπου που έχει υιοθετηθεί; 

(μονάδες 15) 

Β. Αναφέρετε πέντε  υπερασπίσεις σε αίτηση για διατροφή ενήλικου τέκνου. 

(μονάδες 5) 
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Γ. Η σύνθεση του Δικαστηρίου Θρησκευτικών Ομάδων για λύση γάμου είναι 

τριμελής και συγκροτείται από (επιλέξετε το ορθό): 

(α) 3 μέλη της Δικαστικής Υπηρεσίας, (β) 2 μέλη της Δικαστικής Υπηρεσίας 
και 1 μέλος από τη θρησκευτική ομάδα που ανήκουν οι διάδικοι, (γ) από 3 
μέλη από τη θρησκευτική ομάδα των διαδίκων, (δ) από 1 μέλος της 
Δικαστικής Υπηρεσίας και 2 μέλη από τη θρησκευτική ομάδα των διαδίκων, 
(ε) από 1 μέλος κάθε θρησκευτικής ομάδας. 

 (μονάδες 5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Α. Πώς ρυθμίζει ο νόμος: 

(α) το τεκμήριο καταγωγής από γάμο, (β) το τεκμήριο πατρότητας, (γ) τη 
σύγκρουση τεκμηρίου, (δ) το τεκμήριο συνεισφοράς του ενός συζύγου στην 
περιουσία του άλλου, (ε) το αμάχητο τεκμήριο του ισχυρού κλονισμού του 
γάμου και (στ) το μαχητό τεκμήριο κλονισμού του γάμου. 

 (μονάδες 12) 

Β. Συντάξετε ερωτηματολόγιο το οποίο θα υποβάλετε στην πελάτιδά σας την Α 
με την οποία θα έχετε συνάντηση, με σκοπό την καταχώρηση αίτησης για 
απόδοση σ΄ αυτήν της αποκλειστικής χρήσης της συζυγικής κατοικίας. 

(μονάδες 8) 

Γ. Σύμφωνα με το νόμο, το ενήλικο τέκνο έχει υποχρέωση διατροφής των 
γονέων του αν οι γονείς του δεν μπορούν να διατρέφουν τον εαυτό τους 
(επιλέξετε το λανθασμένο

(α) από την περιουσία τους, (β) από τα εισοδήματά τους, (γ) από εργασία 
κατάλληλη για την ηλικία τους, (δ) λόγω της κατάστασης της υγείας τους, (ε) 
λόγω της διάστασής τους. 

): 

(μονάδες 5) 

 

 


