
 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Φεβρουάριος 2011 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Α. Συντάξετε αίτηση εκ μέρους του πελάτη σας, του Α, για προσβολή της 
πατρότητας του Χ, τέκνο το οποίο γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου του με 
την Β, ώστε αυτή να είναι νομότυπη, για να την καταχωρήσετε αύριο στο 
Οικογενειακό Δικαστήριο. 
 

(βαθμοί 20) 
 

Β. Στη νομοθεσία σχετική με το Οικογενειακό Δίκαιο, γίνεται αναφορά σε 
διάφορες προθεσμίες. Παραθέσετε πέντε απ' αυτές. 
 

(βαθμοί 5) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Α. Η Α από την Πολωνία και ο Β από τη Βουλγαρία τέλεσαν θρησκευτικό γάμο 
στη Λευκωσία σύμφωνα με τα δόγματα της Καθολικής Εκκλησίας την 
01/01/1990. Από το γάμο τους απέκτησαν τον Χ και την Ψ, 12 και 17 χρονών 
σήμερα, αντίστοιχα. Την 01/01/2006, ήρθαν σε διάσταση όταν ο Β χειροδίκησε 
βίαια εναντίον της Α και έφυγε από το συζυγικό σπίτι. Για την ενέργεια του αυτή 
καταδικάστηκε σε 1 χρόνο φυλακή. Η Α διαμένει στη Λεμεσό και ο Β στην Πάφο. 
 
Απαντήστε τα πιο κάτω ερωτήματα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 
  
(α)    Ποιο το αρμόδιο καθ' ύλην και κατά τόπο Δικαστήριο για να λύσει το γάμο 
τους;  
 
(β)    Απαιτείται η αποστολή γνωστοποίησης στον αρμόδιο Επίσκοπο για λύση 
του γάμου τους;  
 



(γ)    Ποιο θα ήταν αρμόδιο καθ' ύλην και κατά τόπο Δικαστήριο αν η Α και ο Β 
ήταν Ελληνοκύπριοι που ανήκουν στην Αρμένικη Εκκλησία και τέλεσαν το γάμο 
τους σύμφωνα με τα θέσμια αυτής της Εκκλησίας; 
 
(δ)    Πώς μπορεί η Α να εισπράξει το ποσό των €3.000 που της οφείλεται από τον  
πρώην  σύζυγο  της,  τον  Ελληνοκύπριο   Γ,   κάτοικο  Λεμεσού,  για  διατροφή   
του  κοινού  τους  τέκνου,   του   Κ,   μετά  από   απόφαση   του Πολωνικού 
Δικαστηρίου; 
 
(ε)    Μπορεί η Α να στραφεί εναντίον του Γ, πρώην συζύγου της ή εναντίον του 
Β, για δική της διατροφή; Δικαιολογήστε την απάντηση σας.  
 
(στ) Μπορεί ο Β, στα πλαίσια αίτησης της Α για επίλυση των περιουσιακών τους 
διαφορών,  να  «διεκδικήσει»  τα  χρυσαφικά  που   δώρισε   στην  Α   και  
ανέρχονται στις €20.000. 
 
(ζ)     Ο Β μπορεί να ζητήσει τη λύση του γάμου του με βάση τα πιο πάνω 
γεγονότα; 
 
 (η)    Ποιες θεραπείες προσφέρονται στον Β, αν η Α μετάφερε, χωρίς την έγκριση 
του, στη χώρα της, τα ανήλικα παιδιά τους για μόνιμη εγκατάσταση; 
 

(βαθμοί 25) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Α. Η 20χρονη άγαμη Α, Ελληνοκύπρια και Χριστιανή Ορθόδοξη απέκτησε την 
01/01/2008 τον Χ. Στις 02/01/2008 παντρεύτηκε στο Δημαρχείο Λύσης, στην 
Λάρνακα, τον Β ο οποίος είναι Ελληνοκύπριος και ανήκει στην Θρησκευτική 
Ομάδα των Μαρωνιτών. Την 01/01/2009 απέκτησε την Ψ. Στις 02/01/2009 
ήρθαν σε διάσταση. Στις 03/01/2009 παντρεύτηκε τον Τουρκοκύπριο Γ στο 
Δημαρχείο Λατσιών. Χθες ο Γ ξυλοκόπησε την Α και έφυγε από τον συζυγικό 
οίκο. 
 
Με   βάση  τα  πιο  πάνω  γεγονότα  και  με  βάση  την  ισχύουσα νομοθεσία, 
συμβουλέψετε την Α στα πιο κάτω ερωτήματα: 
 
(α)  μπορεί να διεκδικήσει διατροφή για τον Χ και την Ψ και από ποιον;            
(β)   μπορεί να διεκδικήσει διατροφή για την ίδια και από ποιον;                         
(γ)    ποιο το κύρος του γάμου που τέλεσε με τον Β και ποιο το καθ' ύλην 
αρμόδιο Δικαστήριο για τη λύση του;  



(δ)    ποιο το κύρος του γάμου που τέλεσε με τον Γ και ποιο το καθ' ύλην αρμόδιο 
Δικαστήριο να επιληφθεί αίτηση αναφορικά με το κύρος του γάμου;                    
(ε)    ποιο είναι το κατά τόπο αρμόδιο Δικαστήριο να επιληφθεί: 
              ί)   αίτησης περιουσιακών διαφορών, αν η Α ζει στη Λεμεσό, ο Β στην 
               Πάφο και η μοναδική ακίνητη περιουσία τους βρίσκεται στο Παραλίμνι. 
             ii) αίτησης διαζυγίου της Α και του Β, αν η Α διαμένει στη Λευκωσία και                       
               ο Β στη Λεμεσό;  
             iii) αίτησης της Α εναντίον του Γ για παραχώρηση της οικογενειακής            
              στέγης η οποία βρίσκεται στην Λευκωσία, αν η ίδια διαμένει στην Πάφο   
              ενώ ο Γ κατοικεί στη Λάρνακα. 
 

(βαθμοί 25) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
Α.  Η  Α   καταχώρησε  την  0 1/0 1 /2 0 10    εναντίον  του  Β,    αίτηση   
περιουσιακών διαφορών τους και διεκδικεί να της αποδοθεί το ήμισυ της αξίας 
ενός ακινήτου που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Η Α σας ζητά 
να τη συμβουλεύσετε :  
(α)    κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε συνεισφορά εναντίον του Β 
αφού η ίδια δεν συνεισέφερε στην απόκτηση του ακινήτου επειδή ήταν 
οικοκυρά και φρόντιζε τα παιδιά τους. 
 (β)    ποια θα ήταν η συμβουλή σας αν το διαζύγιο τους εκδόθηκε την 
01/01/2006 και ποια αν οι διάδικοι βρίσκονται σε διάσταση από τότε χωρίς να 
εκδοθεί απόφαση που λύνει το γάμο τους; 
 (γ)    ποια θα ήταν η συμβουλή σας αν το ακίνητο έχει ήδη εγγραφεί στην Χ Λτδ, 
εταιρεία του Β; 
 (δ)    ποια θα ήταν η συμβουλή σας αν ο Β αποξένωσε το ακίνητο ϊ) πριν την 
καταχώρηση της αίτησης και ii) μετά την καταχώρηση της αίτησης. 
(ε)    κατά πόσον μπορεί να προωθήσει την αίτηση της αν, ενώ εκκρεμούσε η 
διαδικασία στο Οικογενειακό Δικαστήριο, ο Β απεβίωσε χθες. 
(στ)  ποια θα ήταν η  συμβουλή  σας αν ο Β πέθαινε μία ημέρα πριν την 
καταχώρηση της αίτησης; 
                                                                                                                           (βαθμοί 20) 
 
Β. Η Α και ο Β, άτεκνο ζευγάρι, με τη βοήθεια εξειδικευμένου ιατρού, δίνουν 
ωάρια και σπέρμα αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να εμφυτευθεί το έμβρυο στη 
μήτρα της Γ. Μετά από εννεάμηνη κύηση γεννιέται η Χ. 
(α)  Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ποιος θεωρείται γονέας της Χ;  
(β)   Υπάρχει ή θα μπορούσε να υπάρξει συγγένεια μεταξύ του Β και της Χ; 
                                                                                                                           (βαθμοί 5) 
 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
Α. Την 01/01/2010 λύθηκε ο γάμος της Α με τον Β. Την 01/03/2010 η Α 
παντρεύεται τον Γ. Την 01/05/2010 εκδίδεται το διαζύγιο της Α με τον Γ. Την 
01/07/2010 η Α παντρεύεται τον Δ. Την 01/08/2010 η Α γεννά τον Χ. Σχολιάστε, 
με βάση την σχετική νομοθεσία, πως ρυθμίζει ο νόμος τη νομική υπόσταση του Χ. 
                                                                                                                           (βαθμοί 10) 
 
Β. Ποιο το κύρος της απόφασης για λύση του γάμου, αν ο Επίσκοπος αρνείται να 
προβεί στην πνευματική λύση του γάμου; 
                                                                                                                             (βαθμοί 5) 
Γ. Αναφέρετε πέντε περιπτώσεις όπου κατά τη κρίση σας η υφιστάμενη σήμερα 
νομοθεσία του Οικογενειακού Δικαίου χρειάζεται εκσυγχρονισμό, εισηγούμενοι 
την κατάργηση κάποιων διατάξεων της ή τη θέσπιση νέων διατάξεων. 
                                                                                                                         (βαθμοί 10) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
Α. Τι κατά τη γνώμη σας επέβαλε τη θέσπιση τροποποιητικού νόμου σχετικά με 
την τελεσιδικία της απόφασης διαζυγίου; 
                                                                                                                            (βαθμοί 5) 
Β. Αναφέρετε πέντε προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να ευδοκιμήσει 
αίτηση διατροφής της συζύγου εναντίον του συζύγου της; 
                                                                                                                             (βαθμοί 5) 
Γ. Αναφέρετε πέντε υπερασπίσεις τις οποίες μπορείτε να προβάλετε σε αίτηση 
περιουσιακών διαφορών που καταχώρησε η Α εναντίον του πελάτη σας του Β. 
                                                                                                                             (βαθμοί 5) 
 
Δ. Έχουν δικαίωμα οι παππούδες να ενεργοποιήσουν τις διατάξεις της Σύμβασης 
για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής τέκνων; Δικαιολογήστε την 
απάντηση σας. 
                                                                                                                             (βαθμοί 5) 
Ε.  Αναφέρετε κατά πόσο είναι σωστό ή λάθος ότι: 
(α)    οι γονείς από μόνοι τους μπορούν να ζητήσουν την αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας των παιδιών τους.  
(β)    το   Δικαστήριο   μπορεί  να   εκδώσει,   στα   πλαίσια   εκδίκασης   αίτησης 
περιουσιακών διαφορών, διάταγμα μεταβίβασης στον ενάγοντα σύζυγο, της 
επίδικης περιουσίας η οποία γράφτηκε στο όνομα του Καθ' ου η αίτηση. 
 (γ)    το   Δικαστήριο    μπορεί   να   μην   επιδικάσει   στον   ενάγοντα   σύζυγο 
οποιοδήποτε ποσό σε διαδικασία επίλυσης των περιουσιακών διαφορών αν 
αυτός εγκατέλειψε, χωρίς αιτία, τον εναγόμενο σύζυγο. 
 (δ)   τα ενήλικα αδέλφια έχουν νομική υποχρέωση για συντήρηση των ανηλίκων 
αδερφών τους. 
 (ε)    η εκούσια αναγνώριση δεν μπορεί να ανακληθεί. 
                                                                                                                             (βαθμοί 5) 


