
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
(Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 

 
Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ 

Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ 
(Να απαντηθούν οποιεσδήποτε 2 από τις ερωτήσεις του Μέρους Α δηλαδή 
από τις ερωτήσεις 1,2,3 και επίσης να απαντηθούν οποιεσδήποτε 2 από τις 

ερωτήσεις του Μέρους Β δηλαδή από τις ερωτήσεις 4,5,6) 
(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ

 
 για τις απαντήσεις) 

 
ΜΕΡΟΣ Α 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
 
O A γεννήθηκε στην Κύπρο από Κύπριους γονείς. Στη ηλικία των 10 ετών οι 
γονείς του μετανάστευσαν στη Νιγηρία όπου εγκατέστησαν επιχείρηση. Από 
τον πρώτο του γάμο στη Νιγηρία ο Α απέκτησε μια κόρη. Μετά από το 
θάνατο της πρώτης του συζύγου ο Α τέλεσε δεύτερο γάμο με Κυπρία από την 
οποία απέκτησε δύο υιούς. Οι γονείς του Α αφού μεταβίβασαν στον Α την 
επιχείρηση τους επανεγκαταστάθηκαν στην Κύπρο. Ο Α από την ηλικία των 
10 ετών αλλά και κατά τη διάρκεια και των δύο του γάμων παρέμεινε 
εργαζόμενος στη Νιγηρία με μια μικρή διακοπή για σπουδές στην Αγγλία. 
Μετά από την εγκατάσταση των γονέων του στην Κύπρο, τους επισκέπτεται 
στην Κύπρο κάθε χρόνο για λίγες μέρες. Σε πρόσφατη επίθεση ανταρτών στη 
Νιγηρία, ο ένας από τους δύο υιούς του Α φονεύεται. Ο Α παίρνει τότε τη 
μεγάλη απόφαση, πωλεί την επιχείρηση του στη Νιγηρία, στέλνει το προϊόν 
της πώλησης σε τραπεζικό λογαριασμό στην Αγγλία και φορτώνει τα κινητά 
του σε ένα πλοίο το οποίο κατευθύνεται στην Αγγλία, Στο πλοίο αυτό 
επιβιβάζεται μαζί με τη γυναίκα, το γιο του και την κόρη του από τον πρώτο 
του γάμο, αποφασισμένος να μη ξαναεπιστρέψει στη Νιγηρία αλλά να 
εγκατασταθεί στην Αγγλία. Καθοδόν προς Αγγλία το πλοίο σταματά για 
ανεφοδιασμό στη Λιβερία. Ο Α κατεβαίνει στη Λιβερία στο λιμάνι για να 
ξεμουδιάσει όπου και πεθαίνει από καρδιακή προσβολή. Αφήνει κινητή 
περιουσία στο πλοίο που το μεταφέρει στην Αγγλία, χρήματα στην Αγγλία 
και ένα κληρονομικό χωράφι στην Κύπρο. Οι γονείς του Α σας επισκέπτονται 
και θέλουν να πληροφορηθούν:- 
 
(α) Βάσει ποιου νομικού καθεστώτος θα κριθεί η κληρονομιά του Α. 
 
(β) Ποιοι κληρονομούν τον Α και σε ποιο ποσοστό. 
 
 
 
 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Α. Ο Β αποβιώνει χωρίς διαθήκη. Την κληρονομιά του από 1.000.000 
διεκδικούν η σύζυγός του και ο υιός του από το δεύτερο του γάμο και οι δύο 
του κόρες από τον πρώτο του γάμο. Πληροφορείστε ότι ο Β έξι μήνες πριν να 
πεθάνει δώρισε στη σύζυγό του μια κατοικία αξίας 500,000 και της δώρισε 
επίσης 300,000 σε μετρητά. Επίσης όταν οι κόρες του τέλεσαν τους γάμους 
τους προίκισε την κάθε μια από αυτές με 400,000 σε μετρητά. Συμβουλεύσατε 
τον υιό του Β ποιοι δικαιούνται μερίδιο από την κληρονομιά του Β και ποιο 
μερίδιο ο κάθε ένας.  

(13 μονάδες) 
 

Β. Ο Γ αποβιώνει χωρίς διαθήκη. Αφήνει με το θάνατό του περιούσια 700,000 
την οποία διεκδικούν η σύζυγός του, ο πατέρας του, δυο παιδιά του προ-
αποβιώσαντος αμφιθαλούς αδελφού του, ο ετεροθαλής αδελφός του, ο θείος 
του (αδελφός της προποαβιώσασας μητέρας του). Πληροφορείστε ότι ένα 
μήνα πριν το θάνατο του ο Γ δώρισε τόσο στον πατέρα όσο και στον θείο του 
από 50,000 και επίσης δώρισε 100,000 στον Ιερό Ναό Αγίου Κασιανού στην 
Λευκωσία. Ποιοι δικαιούνται σε μερίδιο και σε ποιο ο κάθε ένας στην 
κληρονομιά του αποβιώσαντος;  

(12 μονάδες) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:  
 

A. Ο Δ συντάσσει διαθήκη την 1/1/2009 και αφήνει όλη του την 
περιουσία κινητή και ακίνητη στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα στη 
Λευκωσία. Την 31/1/2009 ο Δ αποβιώνει άγαμος και άτεκνος με 
μόνους συγγενείς δύο τέκνα προ-αποβιώσαντος πρώτου εξαδέλφου 
του. Οι συγγενείς του Δ σας επισκέπτονται και ζητούν να 
πληροφορηθούν αν έχουν δικαιώματα στην περιουσία του 
αποβιώσαντος και ποια. 

(7 μονάδες) 
 

Β. Ο Ε πεθαίνει αφήνοντας περιουσία 100,000. Άφησε σύζυγο, κόρη, 
μητέρα και αδελφό. Με τη νομότυπη διαθήκη του ο Ε αφήνει όλη την 
περιουσία του στη μητέρα και αδελφό του και αναφέρει ότι δεν αφήνει 
οποιοδήποτε ποσό στη σύζυγο του διότι της έδωσε πολλά χρήματα ενόσω 
ζούσε. Αναφορικά με την κόρη του ο Ε αναφέρει στη διαθήκη του ότι δεν 
της αφήνει οτιδήποτε διότι ο έκλυτος τρόπος ζωής της είναι απαράδεκτος 
για τον Ε. Η σύζυγος και η κόρη του Ε ερωτούν: 
(α) Αν η διαθήκη είναι έγκυρη 
(β) Αν έχουν δικαιώματα και ποια στην περιουσία του Ε.  

(7 μονάδες) 
 

Γ. Ο Η πεθαίνει την 1/5/2009 αφήνοντας ως μόνο κληρονόμο του την 
κόρη του. Στην νομότυπη του διαθήκη που συντάχθηκε την 15/4/2009 ο η 



αναφέρει ότι δεν αφήνει οποιοδήποτε ποσό στην κόρη του διότι της έδωσε 
εν ζωή περιουσία πέραν του 1,000,000. Αφήνει την περιουσία του από 
100,000 σε δυο κληροδοτήματα, δηλαδή σε ένα κληροδότημα από € 50,000 
σε ένα εξάδελφό του και σε ένα κληροδότημα από € 50,000 στον Ιερό Ναό 
Χρυσαλινιώτισσας. Στη διαθήκη του ζητά από την κόρη του να σεβαστεί 
τους όρους της διαθήκης. Η κόρη του σας επισκέπτεται και ζητά να 
πληροφορηθεί αν είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί τους όρους της 
διαθήκης τους οποίους δεν θέλει να σεβαστεί. Συμβουλεύσατε ανάλογα. 
 

(11 μονάδες) 
 

Β. Ο Ζ είναι ιδιοκτήτης ενός χωραφιού εκτάσεως 33 σκάλων στον 
Λυθροδόντα. Το χωράφι αυτό αρδεύεται μόνο από το νερό της βροχής. Ο 
Ζ θέλει να το διαιρέσει σε τρία ίσα τεμάχια των 10 σκαλών το κάθε ένα για 
να μεταβιβάσει το κάθε ένα τεμάχιο στο κάθε ένα από τα τρία παιδιά του. 
Το χωράφι ευρίσκεται επί του παρόντος στην περιοχή αναδασμού 
Λυθροδόντα. Συμβουλεύσατε τον πελάτη σας. 
 

(7 μονάδες) 
 

Γ. Σε πρόσφατη επίσκεψη σας σε χωράφι σας στον Αναλυόντα 
διαπιστώνετε ότι ο γείτονάς σας έχει φυτεύσει σειρά δέντρων σε χώρο που 
εσείς γνωρίζετε ανήκει στο δικό σας χωράφι. Πλησιάζετε τον γείτονά σας 
και του ζητάτε να σταματήσει την επέμβαση αλλά ο γείτονάς σας 
ισχυρίζεται ότι τα δέντρα που έχει φυτεύσει είναι φυτεμένα στο δικό του 
τεμάχιο. Εσείς είστε βέβαιος ότι ο χώρος αυτός ανήκει στο δικό σας χωράφι 
και θέλετε να προχωρήσετε με αγωγή για επέμβαση. Τι θα πράξετε;  
 

(11 μονάδες) 
 

 


