
 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Οκτώβριος 2011 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Ο Α και η Β, πρώτα ξαδέλφια, παρόλο που γνωρίζουν τη συγγένεια τους και 
παρόλες τις αντιρρήσεις των γονιών τους, παντρεύονται μεταξύ τους στις 
1/1/2006 στο Δημαρχείο Λευκωσίας. Από το γάμο τους αποκτούν στις 1/1/2007 
τον Χ, και δημιουργούν τη συζυγική κατοικία αξίας €100.000. Ο Α έχει μισθό 
€1000 το μήνα και η Β €500. Την 1/7/2007 έρχονται σε διάσταση αφού ο Α 
χειροδίκησε βίαια κατά της Β. Ένα μήνα αργότερα η Β σύναψε σχέση με τον Ψ. 
Την 1/1/2009 η Β γεννά τον Κ, ενώ υπάρχει πρόθεση της Β και του Ψ να 
τελέσουν σύντομα γάμο μεταξύ τους. 
 
Ως δικηγόρος του Α, απαριθμήστε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που 
πηγάζουν από το νόμο με βάση το πιο πάνω ιστορικό και αναπτύξτε τα. Αν 
ενεργούσατε ως δικηγόρος της Β, πως θα την συμβουλεύατε για τα δικά της 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις; 
 

(μονάδες 25) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Α. Αναφέρετε τα όσα αφορούν στη συγγένεια και περιλαμβάνονται στο σχετικό 
νόμο. 
 

(μονάδες 13) 
 

Β. Είναι δυνατή η έκδοση διατάγματος διατροφής συζύγου με έναρξη της ισχύος 
του προγενέστερα της καταχώρησης της αίτησης; Εξηγήστε. 
 

(μονάδες 7)  
 



Γ. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, η κατά τόπον δικαιοδοσία του 
Οικογενειακού Δικαστηρίου σε υποθέσεις περιουσιακών διαφορών καθορίζεται 
από (επιλέξτε το ορθό): 
 
(α) τον τόπο διεξαγωγής της εργασίας του ενάγοντα. 
 
(β) τον τόπο που ευρίσκεται το ακίνητο. 
 
(γ) τον τόπο τέλεσης του γάμου 
 
(δ) το Δικαστήριο που έλυσε το γάμο των διαδίκων 
 
(ε) τόπο διαμονής των διαδίκων πριν τη τέλεση του γάμου τους. 
 

(μονάδες 5) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Α. Αποκλεισμός ή περιορισμός διατροφής συζύγου και απώλεια δικαιώματος 
έγερσης αγωγής και μείωση του ποσού της αξίωσης στις περιουσιακές σχέσεις των 
συζύγων. Σχολιάστε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

(μονάδες 13) 
 
Β. Κατά τη γνώμη σας επιβάλλεται η τροποποίηση του άρθρου 111 του 
Συντάγματος και γιατί; 
 

(μονάδες 7) 
 

Γ. Υπάρχει στο νόμο διάταξη που αφορά σε: (Αναφέρατε κατά πόσο είναι ορθό ή 
λάθος) 
 
(α)  υποχρέωση για έγγαμη συμβίωση. 
 
(β)   ανασύσταση πολιτικού γάμου. 
 
(γ)  κώλυμα τέλεσης πολιτικού γάμου μεταξύ αναδόχου και  αναδεκτού. 
(δ)  υποχρέωση συζύγου για αποκάλυψη της περιουσίας του. 
 
(ε)   εικονικότητας του γάμου. 
 

(μονάδες 5) 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
Α. Πότε ένας γάμος είναι ακυρώσιμος και πότε ανυπόστατος; 
 

(μονάδες 12) 
 

Β. Τι κατά τη γνώμη σας οδήγησε το νομοθέτη να εισαγάγει στο σχετικό νόμο, 
τεκμήριο καταγωγής από γάμο; 
 

(μονάδες 5)  
 

Γ. Ποιο είναι το καθύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο να επιληφθεί 
αίτησης περιουσιακών διαφορών μελών θρησκευτικών ομάδων όταν ο ενάγων 
διαμένει στη Πάφο, ο εναγόμενος στη Λεμεσό και το επίδικο ακίνητο βρίσκεται 
στη Λάρνακα; 
 

(μονάδες 5) 
Δ. Είναι δυνατή η υιοθεσία ενήλικου τέκνου; Εξηγήστε. 
 

(μονάδες 3) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
Α. Ποια η καθ' ύλην αρμοδιότητα των Οικογενειακών Δικαστηρίων και ποια 
αυτή των Οικογενειακών Δικαστηρίων Θρησκευτικών Ομάδων; 
 

(μονάδες 12) 
 

Β. Σύμφωνα με τον Νόμο, η κατά τόπον δικαιοδοσία όταν η υπόθεση αφορά 
ανήλικο τέκνο, καθορίζεται από τον (επιλέξτε το ορθό): 
 
(α) τόπο διαμονή του εναγομένου  
(β) τόπο διαμονής της μητέρας 
 (γ) τόπο διαμονής του πατέρα  
(δ) τόπο διαμονής των γονέων του 
 (ε) τόπο εργασίας των γονέων του 
 

(μονάδες 5) 
 
Γ. Σύμφωνα με το σχετικό νόμο, για να έχει δικαιοδοσία το Οικογενειακό 
Δικαστήριο να επιληφθεί αίτησης περιουσιακών διαφορών για ακίνητη 
περιουσία, θα πρέπει (επιλέξτε το ορθό): 
 
(α)   ο εναγόμενος να έχει τη διαμονή του στη Κύπρο για 3 μήνες. 



 
(β)   ο ενάγων να έχει τη διαμονή του στη Κύπρο για 3 μήνες 
(γ)   και οι δύο διάδικοι να έχουν τη διαμονή τους στη Κύπρο για 3 μήνες. 
(δ)   δεν απαιτείται διαμονή των διαδίκων στην Κύπρο. 
(ε)   οι διάδικοι να έχουν τον τόπο εργασίας τους στη Κύπρο. 
 

(μονάδες 5) 
 

Δ. Αναφέρετε πέντε υποθετικές υπερασπίσεις σε αίτηση για διατροφή ενήλικου 
τέκνου. 
 

(μονάδες 3) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Α. Ο Α και η Β, άτεκνο, έγγαμο ζευγάρι, επιθυμούν την απόκτηση τέκνου από 
σπέρμα άλλου άντρα από τον Α. Με τη συγκατάθεση του Α και τη βοήθεια 
εξειδικευμένων γιατρών επιτυγχάνεται στις 25/1/2011 η εγκυμοσύνη της Β. Στις 
1/2/2011 ο Α και η Β έρχονται σε διάσταση και στις 1/5/2011 εκδίδεται το 
διαζύγιο τους. Στις 1/6/2011 η Β τελεί γάμο με τον Γ και στις 1/9/2011 γεννά 
τον Χ τον οποίο επιθυμεί να δώσει για υιοθεσία στο 22 χρόνο έγγαμο ζευγάρι, 
τον Δ και την Ε. 
 
Σχολιάστε πως ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία οι ενέργειες οι οποίες 
γίνονται από τα πρόσωπα που είναι εμπλεκόμενα στο πιο πάνω θέμα και πως 
κατοχυρώνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους από το νόμο. 
 

(μονάδες 10) 
 

Β. Είναι δυνατό να μεταφερθεί τέκνο εκτός Κύπρου με σκοπό να 
πραγματοποιηθεί υιοθεσία στο εξωτερικό; Εξηγήστε. 
 

(μονάδες 8) 
 

Γ. Αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις οι ανιόντες (παππούδες) μπορούν να 
φέρονται ως αιτητές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Οικογενειακού 
Δικαίου. 
 

(μονάδες 7) 
 


