
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Ιούνιος 2016 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Παρακαλώ να απαντηθούν οποιεσδήποτε 2 από τις ερωτήσεις του Μέρους Α δηλαδή 
από τις ερωτήσεις 1, 2 και 3 ΚΑΙ επίσης να απαντηθούν οποιεσδήποτε 2 από τις 
ερωτήσεις του Μέρους Β δηλαδή από τις ερωτήσεις 4, 5 και 6. Οι απαντήσεις να είναι 
αιτιολογηµένες. 	

 

ΜΕΡΟΣ Α 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Ο Γιώργος και η Μαρία αρραβωνιάστηκαν και άρχισαν να ζουν µαζί µε την προοπτική 
του γάµου τους τον Ιανουάριο 2008. Την ηµεροµηνία αυτή ο Γιώργος είναι ιδιοκτήτης 
ενός οικοπέδου στη Λεµεσό αξίας κατά το χρόνο του αρραβώνα €100.000. Η Μαρία δεν 
έχει οποιαδήποτε περιουσία. Αµέσως µετά τον αρραβώνα τους η µητέρα του Γιώργου 
του δωρίζει €50.000, τα οποία ο Γιώργος χρησιµοποιεί για να αγοράσει ένα διαµέρισµα 
στη Δευτερά. Κατά τη διάρκεια του γάµου ο Γιώργος αγοράζει µε δάνειο ένα σπίτι στα 
Λατσιά. Επίσης δωρίζει στη Μαρία ένα αυτοκίνητο. Ο γάµος τους καταρρέει τον 
Ιανουάριο 2014, οπότε και αρχίζουν να τελούν σε διάσταση. Το διαζύγιο τους εκδίδεται 
ένα χρόνο µετά, τον Ιανουάριο 2015. Κατά το χρόνο της διάστασης και του διαζυγίου η 
αξία του οικοπέδου στη Λεµεσό είναι €200.000, του διαµερίσµατος €100.000, του 
σπιτιού στα Λατσιά €300.000 και του αυτοκινήτου που δώρισε ο Γιώργος στη Μαρία 
€20.000. Επίσης ο Γιώργος έχει χρέος €100.000 στην Τράπεζα που αφορά το δάνειο 
για την αγορά του σπιτιού στα Λατσιά. Συµβουλέψετε τη Μαρία: 

 

α.  ως προς το κατά πόσο µπορεί να προβάλει οποιεσδήποτε διεκδικήσεις µε βάση 
το άρθρο 14 του Ν.232/1991 στο οικόπεδο στη Λεµεσό, το διαµέρισµα στη 
Δευτερά και στο σπίτι στα Λατσιά, 

(9 µονάδες) 

 

β.  ως προς την έκταση της τυχόν διεκδίκησής της, και 

(8 µονάδες) 



2	
	

 

γ.  κατά πόσο η δωρεά του αυτοκινήτου προς την ίδια µπορεί να επηρεάσει την 
όποια διεκδίκησή της και αν ναι πως. 

(8 µονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Ο Ανδρέας και η Νεφέλη παντρεύονται τον Ιανουάριο 2000 στη Λευκωσία. Ο γάµος 
τους τελείται στην Ορθόδοξη Εκκλησία της οποίας είναι και οι δυο µέλη. Μετά το γάµο 
τους διαµένουν µόνιµα στη Λευκωσία. Το ζευγάρι αποκτά ένα παιδί, την Χριστίνα, το 
οποίο έχει σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες. Ο Ανδρέας αρχίζει να αποµακρύνεται από 
την οικογένεια, δεν δείχνει ενδιαφέρον για τη Χριστίνα και δεν συνεισφέρει στα έξοδα 
της οικογένειας. Επίσης πολλές φορές διανυκτερεύει εκτός σπιτιού χωρίς εξήγηση. Η 
συµπεριφορά του Ανδρέα ενοχλεί ιδιαίτερα τη Νεφέλη η οποία αρχίζει να προκαλεί 
έντονες συζητήσεις και καυγάδες µε τον Ανδρέα επειδή παραπονιέται για τη 
συµπεριφορά του. Τελικά τον Μάρτιο 2016 ο Ανδρέας εγκαταλείπει εντελώς το σπίτι 
επικαλούµενος τη συµπεριφορά της Νεφέλης. 

 

Εξηγήστε αν ο λόγος του ισχυρού κλονισµού εφαρµόζεται στο γάµο του Ανδρέα και της 
Νεφέλης, αναλύστε το λόγο αυτό και αναφέρεται αν στην περίπτωση που εφαρµόζεται ο 
Ανδρέας θα µπορέσει να εξασφαλίσει διαζύγιο για το λόγο αυτό. Η απάντηση σας θα 
πρέπει να είναι αιτιολογηµένη µε αναφορά σε συγκεκριµένη νοµολογία. 

(25 µονάδες)	

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Ο Κυριάκος είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και έχει τη διαµονή του στην Κύπρο. Η Λίλια 
είναι καθολική από τη Λευκορωσία και βρίσκεται στην Κύπρο µε προσωρινή άδεια 
παραµονής. Ο Κυριάκος και η Λίλια δηµιουργούν δεσµό και ζουν µαζί. Η σχέση τους 
παρουσιάζει κάποια προβλήµατα αλλά τελικά αποφασίζουν να παντρευτούν γιατί η 
Λίλια κινδυνεύει µε απέλαση στη Λευκορωσία. Παντρεύονται µε πολιτικό γάµο τον 
Σεπτέµβριο 2015 στη Λευκωσία. Κατά το χρόνο τέλεσης του γάµου, η Λίλια είναι 17 
ετών αλλά παρουσιάζει ψεύτικο πιστοποιητικό γέννησης µε αποτέλεσµα ο γάµος να 
τελεστεί κανονικά. Ο γάµος τους όµως δεν πάει καλά µε αποτέλεσµα τα τέλη Απριλίου 
2016 ο Κυριάκος να φύγει οριστικά από το σπίτι. 
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Συµβουλέψετε τον Κυριάκο αν µπορεί να προσβάλει µε οποιοδήποτε τρόπο το κύρος 
του γάµου ως άκυρο, ακυρώσιµο ή ανυπόστατο. 

(25 µονάδες)	

 

ΜΕΡΟΣ Β 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

Η Στέλλα είναι 23 ετών και ο Σταύρος είναι 38 και είναι παντρεµένοι εδώ και τρία χρόνια. 
Διαµένουν στη Λάρνακα. Ο Σταύρος έχει ένα παιδί τον Σωτήρη επτά χρονών από 
προηγούµενο του γάµο µε την Σοφία η οποία απεβίωσε και ο οποίος µένει µαζί τους. 
Δεν µπορούν να αποκτήσουν µαζί παιδί λόγω ιατρικών προβληµάτων. Αποφασίζουν να 
υιοθετήσουν παιδί από το Ιράκ. 

 

(α) Ποια είναι η πρώτη διαδικασία που πρέπει να κάνουν; Πού πρέπει να 
αποταθούν; 

(5 µονάδες ) 

(β) Η ηλικία της Στέλλας αποτελεί κώλυµα σύµφωνα µε τον περί Υιοθεσίας Νόµο 
19(Ι)/1995; 

(3 µονάδες ) 

(γ) Αν τελικά δεν θέλουν να υιοθετήσουν παιδί από το Ιράκ, µπορούν να 
υιοθετήσουν τον Σωτήρη; 

(4 µονάδες ) 

(δ) Τί πρέπει να πράξουν για να προχωρήσουν µε την υιοθεσία του Σωτήρη; 

(4 µονάδες ) 

(ε) Ο Σωτήρης θα λάβει µέρος στη διαδικασία της υιοθεσίας του; Μπορεί να 
ακουστεί από το Δικαστήριο; 

(4 µονάδες ) 

(στ) Ποιος θα είναι ο αιτητής/αιτητές στην αίτηση ενώπιον του Δικαστηρίου; Ποιας 
Επαρχίας;	

(5 µονάδες ) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

Η Αγγέλα που κατάγεται από την Αυστραλία και ο Αντρέας ήταν παντρεµένοι για 
δεκαπέντε χρόνια, ζούσαν στη Λευκωσία και έχουν τρία παιδιά από το γάµο τους 
ηλικίας 14, 12 και 4. Εδώ και λίγο καιρό είναι σε διάσταση αφού είχαν πολλά 
προβλήµατα και ο Αντρέας εγκατέλειψε το σπίτι της οικογένειας και µένει µόνος του. 
Του λείπουν τα παιδιά του και θέλει να έχει ενεργό ανάµειξη στη ζωή τους.  

 

(α) Τι επιλογές έχει ο Αντρέας για να βλέπει τα παιδιά του; Σε ποιο Δικαστήριο 
µπορεί να αποταθεί και τι θεραπεία µπορεί να ζητήσει; 

(5 µονάδες) 

(β) Τι µπορεί η Αγγέλα να κάνει για να πάρει τα παιδιά και να πάει να ζήσει στην 
Αυστραλία µόνιµα; 

(5 µονάδες) 

(γ) Τι πρέπει να λάβει υπόψη του το Δικαστήριο πριν εκδώσει την απόφασή του; 

(5 µονάδες) 

(δ) Η γνώµη των παιδιών µπορεί να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο και πως αυτή 
θα ακουστεί πριν τη λήψη της απόφασης; 

(5 µονάδες) 

(ε) Το Δικαστήριο µπορεί να χωρίσει τα παιδιά; Τι παράγοντες θα λάβει υπόψη του 
στην απόφασή του; 

(5 µονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6  

Ο Τζον και η Πάµελα έχουν τρία παιδιά από τη σχέση τους ηλικίας 17, 8 και 5 ετών και 
ζούσαν µόνιµα στην Νέα Υόρκη στην Αµερική όπου τα παιδιά πήγαιναν σχολείο. Ο 
Τζον αναγνώρισε τα παιδιά. Τα τελευταία τρία χρόνια ο Τζον δεν ζούσε µαζί τους αφού 
µετακόµισε στην Καλιφόρνια και έβλεπε τα παιδιά αραιά συνήθως το καλοκαίρι στις 
διακοπές τους. Η Πάµελα γνώρισε στη Νέα Υόρκη το Γιώργο από την Κύπρο, ο οποίος 
της πρότεινε να εγκατασταθούν µόνιµα στην Κύπρο. Έτσι η Πάµελα που δεν είχε µόνιµη 
εργασία αποφάσισε και πήρε τα τρία παιδιά και ήρθαν στην Κύπρο και εγκαταστάθηκαν 
µε τον Γιώργο στη Λεµεσό. Δεν ανάφερε την απόφαση της αυτή στον Τζον, ο οποίος 
ακόµα διεκδικεί το δικαίωµα του να βλέπει τα παιδιά τους. 

 

(α) Αν είσαστε δικηγόρος του Τζoν, τι θα τον συµβουλεύατε για να διεκδικήσει τα 
παιδιά; 

(5µονάδες) 
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(β) Σε πoιο Δικαστήριο µπορεί να αποταθεί και ποια θεραπεία να ζητήσει; Ποιος θα 
τον εκπροσωπήσει στο Δικαστήριο; 

(5 µονάδες) 

(γ) Τι ενδιάµεση αίτηση µπορεί να καταχωρήσει ο Τζον; 

(5 µονάδες) 

(δ) Αν είσαστε δικηγόρος της Πάµελα τι θα εγείρετε σαν υπεράσπιση στην ένσταση 
στην αίτηση του Τζον σε σχέση µε τη Σύµβαση της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές 
της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών; 

(5 µονάδες) 

(ε) Η γνώµη όλων των παιδιών θα ακουστεί από το Δικαστήριο µε ποια κριτήρια και 
πως; 

(5 µονάδες) 


