
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

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

Φεβρουαρίου 2011 
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Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ 
 

ΜΕΡΟΣ Α:
 

 Ακίνητη ιδιοκτησία 

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) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
Ο Α είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης 1/3 μεριδίου εξ αδιαιρέτου σε κάθε ένα 
από τέσσερα τεμάχια γης στην Σια. Ούτε ένα από τα τεμάχια αρδεύεται είτε από 
συνεχή είτε από εποχιακή πηγή ύδατος. Τα τρία από τα τέσσερα τεμάχια είναι 
εκτάσεως 3 σκαλών το ένα, 4 σκαλών το δεύτερο και 7 σκαλών το τρίτο. Το 
τέταρτο τεμάχιο είναι εκτάσεως 30 σκαλών. Υπάρχουν άλλοι δύο συνιδιοκτήτες 
στα τεμάχια γης με 1/3 μερίδιο εξ αδιαιρέτου ο κάθε ένας από αυτούς. Ο Α σας 
ερωτά: 
 
α) Μπορεί να μεταβιβάσει με δωρεά στην κόρη του όλα τα πιο πάνω τεμάχια γης; 
 
β) Μπορεί να μεταβιβάσει με πώληση όλα ή μερικά από τα πιο πάνω τεμάχια γης 
στον ένα από τους δύο συνιδιοκτήτες και τίποτε στον άλλο συνιδιοκτήτη; 
 
γ) Μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε διαδικασία ούτως ώστε να καταστεί εξ 
ολοκλήρου ιδιοκτήτης σε όλα ή μερικά από τα πιο πάνω τεμάχια αντί 1/3 όπως 
τώρα; Ποια διαδικασία ή διαδικασίες μπορεί να ακολουθήσει; 
 
δ) Μπορεί να αναγκάσει τους συνιδιοκτήτες του να συμφωνήσουν όλοι μαζί σε 
πώληση των τεμαχίων τους ή μερικών από αυτά σε τρίτο πρόσωπο; 
 
(ε) Μπορεί να πωλήσει τα πιο πάνω τεμάχια σε τρίτο πρόσωπο αντί σε 
συνιδιοκτήτη; 

(25 μονάδες) 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
Ο Κ είναι ιδιοκτήτης ενός χωραφιού επτά σκαλών στην γεωργική ζώνη Μαθιάτη. 
Η αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών έχει τώρα κατατάξει το χωράφι του Κ σε 
οικιστική ζώνη. Το χωράφι του Κ είναι σε ορθογώνιο σχήμα, έχει πρόσβαση σε 
δημόσιο δρόμο μέσω ενός μονοπατιού (που έχει πλάτος ένα μέτρο) που αρχίζει 
από το νότιο μέρος του χωραφιού του Κ και καταλήγει στον δημόσιο δρόμο μετά 
από 100 μέτρα απόσταση. Στην δεξιά πλευρά του μονοπατιού και σε όλη την 
έκταση από το χωράφι του Κ μέχρι τον δημόσιο δρόμο υπάρχει ένα μη 
καλλιεργημένο κτήμα που ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας. Στο αριστερό μέρος 
του μονοπατιού σε όλη την έκταση από το χωράφι του Κ μέχρι τον δημόσιο 
δρόμο είναι κτήμα που ανήκει στην Συνεργατική Εταιρεία Φθαρτεμπόρων. Το 
κτήμα αυτό είναι οργανωμένο δενδροκαλλιεργητικό και κηπευτικό κτήμα. Είναι 
διάσπαρτο με ελαιόδεντρα ενώ φυτεύεται και με εποχικά λαχανικά, με 
περίφραξη και μικρό σπιτάκι για τα εργαλεία και μηχανήματα. Στο βόρειο μέρος 
του χωραφιού του Κ υπάρχει το χωράφι του Λ που έχει πρόσβαση σε άλλο 
δημόσιο δρόμο. Η απόσταση μεταξύ του χωραφιού του Κ και του άλλου αυτού 
δημόσιου δρόμου μέσω του χωραφιού του Λ είναι μόνο 20 μέτρα αν υπάρξει 
δίοδος μέσω του χωραφιού του Λ σε ευθεία γραμμή από το χωράφι του Κ. Όμως 
σε μια τέτοια περίπτωση η δίοδος θα χωρίσει το χωράφι του Λ σε δύο. Αν 
υπάρξει δίοδος από το χωράφι του Κ προς τον δημόσιο δρόμο μέσω της 
συνοριακής γραμμής του χωραφιού του Λ, τότε η απόσταση από το χωράφι του 
Κ μέχρι τον δημόσιο δρόμο θα είναι 50 μέτρα. Το χωράφι του Λ σε όλα τα 
σύνορα του με οποιοδήποτε χωράφι αλλά και με τον δημόσιο δρόμο είναι 
περιφραγμένο πυκνά με καρποφόρα δέντρα ροδιάς. Μέσα στο χωράφι του Λ 
υπάρχει εξοχική κατοικία, αυλή με άνθη και αριθμός εσπεριδοειδών δέντρων. Ο 
Κ θέλει να προχωρήσει και να κτίσει δύο κατοικίες στο χωράφι του, αλλά επί του 
παρόντος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο από το μονοπάτι του ενός μέτρου 
πλάτος. Συμβουλεύσατε τον Κ: 
 
(α) Αν μπορεί να ζητήσει αναγκαστική δίοδο που να διαπλατύνει το υφιστάμενο 
μονοπάτι από ένα μέτρο σε τέσσερα μέτρα. 
 
(β) Αν μπορεί να ζητήσει διαπλάτυνση του μονοπατιού σε βάρος και των δύο 
χωραφιών που περιγράφονται πιο πάνω και εφάπτονται του μονοπατιού. 
 
(γ) Αν μπορεί να ζητήσει αναγκαστική δίοδο τεσσάρων μέτρων από το χωράφι 
του Λ. 
 
(δ) Σε περίπτωση που είναι η θέσις σας ότι μπορεί να ζητήσει αναγκαστική δίοδο 
από οποιοδήποτε χωράφι, περιγράψετε συνοπτικά την διαδικασία. 

(25 μονάδες) 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Α. Ο Ε που απεβίωσε το 1950 ήταν ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ενός κτήματος 
στον Αναλιόντα. Ο Κοινοτάρχης Αναλιόντα βεβαιώνει ότι ο Ζ, πρόσφυγας από 
την Λάπηθο, εγκαταστάθηκε στο κτήμα του Ε από το έτος 1975 και ότι έκτοτε 
μέχρι σήμερα κατέχει, καλλιεργεί και εκμεταλλεύεται το κτήμα. Ο Ε έχει δύο 
παιδιά στο εξωτερικό που δεν ενδιαφέρθηκαν μέχρι σήμερα να εγγράψουν το 
κτήμα του Ε στο όνομα τους. Ο Ζ ζητά την συμβουλή σας κατά πόσον μπορεί να 
προχωρήσει και να ζητήσει να εγγραφεί το κτήμα στο όνομα του λόγω εχθρικής 
κατοχής. 
 

(8 μονάδες) 
 

Β. Ο Χασάν, τουρκοκύπριος από το Δάλι απεβίωσε στο Δάλι το 1970. Κατείχε και 
καλλιεργούσε για 60 χρόνια μέχρι τον θάνατο του μια γη 10 σκαλών στο Δάλι. Ο 
Χασάν δεν ασχολήθηκε με την εγγραφή της έκτασης αυτής στο Κτηματολόγιο στο 
όνομα του, αφού όλοι αναγνώριζαν ότι η γη αυτή του ανήκε και κατείχετο από 
αυτόν. Μετά τον θάνατο του Χασάν τα παιδιά του, που κατοικούσαν μόνιμα στο 
εξωτερικό, δεν ενδιαφέρθηκαν να νομιμοποιήσουν την γη αυτή στο όνομα τους. 
Ο Γ μετά από τον θάνατο του Χασάν άρχισε να καλλιεργεί αυτός το χωράφι του 
Χασάν και το καλλιεργεί, το κατέχει και το εκμεταλλεύεται συνεχώς από το 1970 
μέχρι σήμερα. Ο Γ πληροφορείται τώρα ότι τα παιδιά του Χασάν ήλθαν από το 
εξωτερικό και προβαίνουν σε ενέργειες για να εγγράψουν το χωράφι του Χασάν 
στο όνομα τους. Έχει ο Γ αποκτήσει οποιαδήποτε δικαιώματα στο χωράφι του 
Χασάν; 
 

(8 μονάδες) 
 

Γ. Ο Β είναι ιδιοκτήτης μιας κατοικίας σε μέρος της οποίας κατοικεί ο ίδιος με 
την δεύτερη σύζυγο του και μέρος της οποίας ενοικιάζει σε τρίτο πρόσωπο. Θέλει 
να μεταβιβάσει την κατοικία αυτή στην κόρη του από τον πρώτο του γάμο με 
τους εξής όρους: 
 
(α)       Να εξακολουθεί να κατοικεί στην κατοικία εφ' όρου ζωής και μετά από 
τον θάνατο του να εξακολουθεί να κατοικεί στην κατοικία αυτή εφ' όρου ζωής η 
δεύτερη σύζυγος του. 
 
(β)       Να εισπράττει τα ενοίκια εφ' όρου ζωής ο ίδιος ή μετά από τον θάνατο του 
εφ' όρου ζωής η δεύτερη σύζυγος του. 
 
(γ)       Αν μελλοντικά ο Β δεν έχει αρκετά χρήματα για να ζει άνετα, να 
δικαιούται να πωλήσει την κατοικία και να εισπράξει τα χρήματα. 



 
(δ)       Αν η κόρη του πεθάνει πριν από τον Β, τότε η κατοικία να μεταβιβάζεται 
πίσω στον Β και όχι στους κληρονόμους της κόρης του. 
 
Συμβουλεύσατε τον Β. 
 

(9 μονάδες) 
 
ΜΕΡΟΣ Β:
 

 Ο Περί Κληρονομικής Διαδοχής νόμος 

 
Να απαντηθούν 2 από τις 3 ερωτήσεις του Μέρους Β (Να δίδονται ΛΟΓΟΙ

 

 για 
τις απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
 
Α. Ο Η γεννήθηκε στο Μάντσεστερ από κύπριο πατέρα και αγγλίδα μητέρα. Το 
1990 μετανάστευσε στην Κύπρο, απέκτησε οικογένεια, εργάστηκε συνεχώς έκτοτε 
στην Κύπρο όπου και απεβίωσε πρόσφατα. Στην διαθήκη του που συνέταξε στην 
Κύπρο, ο Η αφήνει όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του στην σύζυγο του 
και δεν αφήνει οποιαδήποτε περιουσία στα παιδιά του. Τα παιδιά του Η ζητούν 
την συμβουλή σας αν δικαιούνται οποιοδήποτε μερίδιο στην περιουσία του Η 
και ποιο. 
 

(8 μονάδες) 
 

Β. Ο Δ αποβιώνει χωρίς διαθήκη. Αφήνει με τον θάνατο του περιουσία €700.000 
την οποία διεκδικούν η σύζυγος του, ένας αμφιθαλής αδελφός του, δύο παιδιά 
προαποβιώσασας αμφιθαλούς αδελφής του και ο ετεροθαλής αδελφός του. Ποιοι 
δικαιούνται σε μερίδιο και ποιο στην κληρονομιά του αποβιώσαντος. 

 
(8 μονάδες) 

 
Γ. Ο Θ αποβιώνει. Με την διαθήκη του αφήνει περιουσία από €400.000 ανά ΧΑ 
μερίδιο στην σύζυγο του από τον τρίτο του γάμο και στα τρία παιδιά του από 
τους δύο προηγουμένους του γάμους. Ένα από τα παιδιά του αποβιώσαντα σας 
πληροφορεί ότι ο αποβιώσας λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του δώρισε στην 
σύζυγο του την κατοικία του αξίας €2.000.000. Επίσης ότι στα άλλα δύο παιδιά 
του ο αποβιώσας έδωσε ως προίκα στο κάθε ένα από αυτά ακίνητη περιουσία 
αξίας κατά τον χρόνο δωρεάς €500.000 η κάθε μια. Ο πελάτης σας ζητά να 
πληροφορηθεί αν δικαιούται περισσότερο μερίδιο από την κληρονομιά του Θ 
από εκείνο που του κατέλειπε με την διαθήκη του και ποιο. 

 



(9 μονάδες) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
Ο Δ γεννήθηκε στην Τυνησία την 1/1/1950 από πατέρα κύπριο εγκατεστημένο 
στην Τύνιδα και μητέρα γαλλίδα της Τυνησίας. Με την γέννηση του ο Δ 
απέκτησε υπηκοότητα της Τυνησίας και κατοικούσε μέχρι προ ολίγων ημερών 
στην Τύνιδα μαζί με την δεύτερη σύζυγο του από την Τυνησία και τους δύο 
γιους και την μια κόρη τους. Σε πρόσφατες διαδηλώσεις στην Τυνησία ο ένας του 
γιος αποβιώνει. Πενθώντας ο Δ εκποιεί όλη την κινητή του περιουσία στην 
Τυνησία, φορτώνει στο φορτηγό του όλη την υπόλοιπη του περιουσία, βάζει στην 
τσέπη του $300.000 και μαζί με την γυναίκα του και τα δύο παιδιά του ξεκινούν 
οδικώς από την Τυνησία προς Αλεξάνδρεια Αιγύπτου με σκοπό όπως από την 
Αλεξάνδρεια έλθουν στην Κύπρο για μόνιμη εγκατάσταση εγκαταλείποντας για 
πάντα την Τυνησία. Ο Δ άκουσε ότι στην Κύπρο δεν έχει πρόβλημα να 
εγκατασταθεί και άλλωστε έχει και ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο που 
κληρονόμησε από τον πατέρα του. Στην Αλεξάνδρεια επιβιβάζεται σε πλοίο για 
την Λάρνακα, αλλά καθοδόν και λίγα ναυτικά μίλια πριν από την Λάρνακα, 
πεθαίνει μέσα στο πλοίο από καρδιακή προσβολή. Ο Δ δεν άφησε διαθήκη. 
Άφησε όμως και δύο άλλα παιδιά από τον πρώτο του γάμο στην Τύνιδα. Η 
σύζυγος του Δ ζητά την συμβουλή σας αναφορικά με τον νόμο που θα διέπει την 
κληρονομιά κινητή και ακίνητη του Δ. 
 

(25 μονάδες) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Α. Ο Τ απεβίωσε την 1/2/2011. Με την διαθήκη του που συνέταξε στις 
15/12/2010 άφησε την περιουσία του από €100.000 στους εξής: Στον εγγονό του 
από την κόρη του €10.000, στον παραπληγικό πρώτο εξάδελφο του €10.000, στην 
οικιακή του βοηθό €10.000, στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο €20.000 και €50.000 
στον Ιερό Ναό Φανερωμένης Λάρνακος. Στην διαθήκη του αναφέρει ότι δεν 
αφήνει οποιοδήποτε ποσό στην κόρη του, διότι εν ζωή της δώρισε πέραν των 
€5.000.000. Η κόρη του Τ σας επισκέπτεται και ζητά την συμβουλή σας αν η 
διαθήκη είναι έγκυρη. Αν δε είναι έγκυρη, τότε αν τότε δικαιούται οποιοδήποτε 
ποσό από την περιουσία του αποβιώσαντος και ποιο. 
 

(15 μονάδες) 
 

Β. Ο Ρ απεβίωσε αφήνοντας ως πρόσωπα που διεκδικούν την περιουσία του τους 
εξής: Την σύζυγο του, τον υιό του, δύο εγγόνια από την προαποβιωσασα 
θυγατέρα του, τον σύζυγο της προαποβιώσασας θυγατέρας του, ένα ετεροθαλή 
αδελφό, ένα αμφιθαλή αδελφό, τον πατέρα του, τον υιό της συζύγου του από τον 



πρώτο της γάμο που κατοικούσε μαζί με τον Ρ και την σύζυγο του. Ποιοι θα 
κληρονομήσουν τον Ρ και ποιο μερίδιο δικαιούται ο καθένας; 
 

(10 μονάδες) 


