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ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
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) 

ΜΕΡΟΣ Α (Να απαντηθούν 2 από τις 3 ερωτήσεις του Μέρους Α) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
 
Α. Ο Α είναι ιδιοκτήτης ενός χωραφιού που δεν έχει οποιαδήποτε πρόσβαση σε 
δημόσιο δρόμο. Στην βορειοανατολική πλευρά του χωραφιού του Α υπάρχει ένα 
μεγάλο εκτεταμένο χωράφι που χρησιμοποιείται από το Δημαρχείο Αραδίππου 
ως χώρος αναψυχής και παιδικής χαράς με παιγνίδια, παγκάκια, χώρο 
αντισφαίρισης, χώρο καλαθοσφαίρισης και παρόμοια. Στην βορειοδυτική 
πλευρά του χωραφιού του Α υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χωράφι που είναι 
αχρησιμοποίητο και ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Προορίζεται μελλοντικά 
για αυλή σχολείου. Στο νότιο μέρος του χωραφιού του Α υπάρχει ένας χώρος 
που ανήκει σε ιδιώτη πυκνοφυτευμένος με οπωροφόρα δέντρα, περιφραγμένος, 
με μικρά βοηθητικά κτίσματα για εργαλεία όπως και με σύστημα αρδεύσεως με 
σταγόνες. Η απόσταση του χωραφιού του Α από τον κύριο δρόμο μέσα από το 
βορειοανατολικό χωράφι του Δημαρχείου Αραδίππου ή από το βορειοδυτικό 
χωράφι του Υπουργείου Παιδείας είναι μόνο 10 μέτρα. Η απόσταση του 
χωραφιού του Α από το νότιο χωράφι του ιδιώτη μέχρι τον δημόσιο δρόμο είναι 
100 μέτρα. Ο Α θέλει να αποκτήσει δίοδο πλάτους τριών μέτρων μέσω 
οποιουδήποτε από τα χωράφια για να έχει πρόσβαση σε κύριο δρόμο για να 
κτίσει κατοικία μέσα στο χωράφι του. Συμβουλεύσατε τον Α: 
 
(α) Αν μπορεί να αποκτήσει αναγκαστική δίοδο από οποιοδήποτε από τα 
χωράφια που έχουμε περιγράψει. 



(β) Ποια κριτήρια θα λάβει κατά την γνώμη σας ο Διευθυντής του 
Κτηματολογίου για να καθορίσει τυχόν δίοδο; 
 
(γ)       Αν θα δοθεί τελικά δίοδος, σε ποιον θα είναι εγγεγραμμένο το τμήμα του 
χωραφιού από το οποίο θα διέρχεται η δίοδος; 
 
(δ)       Με ποιο τρόπο θα καθοριστεί η  οποιαδήποτε αποζημίωση του ιδιοκτήτη 
του δουλεύοντος ακινήτου; 
 

(25 μονάδες) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
Α. Ο Β είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος το οποίο ενοικιάζει σε τρίτο 
πρόσωπο. Ο Β θέλει να δωρίσει το κατάστημα στον υιό του αλλά να διατηρήσει 
το δικαίωμα να εισπράττει τα ενοίκια του καταστήματος, τόσο ο ίδιος όσο και η 
σύζυγος του Β, εφόρου ζωής των. Είναι τούτο εφικτό και πως; 
 

(6 μονάδες) 
 

Β. Συνοπτικά αναφέρετε και περιγράψετε τις κατηγορίες Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
που ίσχυαν στην Κύπρο πριν από την 1/9/1946 και τις κατηγορίες Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας που υπάρχουν σήμερα μετά από την 1/9/1946. 
 

(11 μονάδες) 
 

Γ. Ο Μεχμέτ τουρκοκύπριος από την Κόσιη καλλιεργούσε αδιάλειπτα για 40 και 
πλέον χρόνια μια πολύ μεγάλη έκταση γης που ανήκε προηγουμένως στον 
πατέρα του. Ο Μεχμέτ δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να εγγράψει την γη αυτή στο 
όνομα του αλλά και κανένας δεν είχε αμφισβητήσει ποτέ ότι η γη αυτή του 
ανήκε. Μετά από την τουρκική εισβολή ο Μεχμέτ μετακόμισε στην κατεχόμενη 
από τους Τούρκους εισβολείς περιοχή όπου και απεβίωσε το 1977. Εν τω μεταξύ 
από το έτος 1975 ο πελάτης σας Γ από το Δάλι σπέρνει, καλλιεργεί, θερίζει και 
γενικώς εκμεταλλεύεται συνεχώς μέχρι σήμερα το χωράφι που προηγουμένως 
όργωνε ο Μεχμέτ. Ο Γ ζητά την συμβουλή σας κατά πόσον τώρα, που έχουν 
παρέλθει 36 χρόνια από το έτος 1975, μπορεί να ζητήσει όπως το χωράφι αυτό 
εγγραφεί επ' ονόματι του Γ λόγω εχθρικής κατοχής. Συμβουλεύσατε τον πελάτη 
σας. Θα ήταν η απάντηση σας διαφορετική αν ο Μεχμέτ ήταν εγγεγραμμένος 
ιδιοκτήτης του χωραφιού μέχρι τον θάνατο του; 
 

(8 μονάδες) 
 
 

 



ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
Α. Σε μια έφεση κατά αποφάσεως του Διευθυντή του Κτηματολογίου τι είδους 
απόφαση ή ποιο διάταγμα μπορεί να εκδώσει το εκδικάζον Δικαστήριο; 
 

  (7 μονάδες)  
 
Β. Έχουν τώρα εκδοθεί ξεχωριστοί τίτλοι αναφορικά με το κάθε ένα διαμέρισμα 
μιας πολυκατοικίας από 20 διαμερίσματα. Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων 
αυτών δεν έχουν προχωρήσει σε σύνταξη κανονισμών για την διαχείριση της 
οικοδομής. Υπάρχουν όμως σοβαρά προβλήματα σχετικά με την διαχείριση της 
οικοδομής και οι πελάτες σας που είναι και ιδιοκτήτες δύο διαμερισμάτων 
θέλουν να μάθουν με ποιο τρόπο θα διοριστεί ή θα εκλεγεί διαχειριστική 
επιτροπή χωρίς προηγουμένως να συνταχθούν κανονισμοί από όλους τους 
κυρίους της οικοδομής; 
 

(6 μονάδες) 
 

Γ. Ο Δ είναι ιδιοκτήτης τριών χωραφιών στην Σια. Ενός χωραφιού εκτάσεως 42 
σκαλών στην περιοχή αναδασμού, ενός χωραφιού που ποτίζεται από το σύστημα 
του αρδευτικού συνδέσμου της Σιας επί συνεχούς βάσεως εκτάσεως 2 σκαλών και 
ενός δασικού τεμαχίου εκτάσεως 4 σκαλών. Θέλει να μην αδικήσει οποιοδήποτε 
από τα παιδιά του και επομένως θέλει να διαχωρίσει και τα τρία αυτά χωράφια 
του σε τρία ξεχωριστά τεμάχια το κάθε ένα από τα χωράφια, ούτως ώστε να δώσει 
στο κάθε παιδί του από ένα ξεχωριστό τίτλο, για κάθε τεμάχιο που θα προκύψει 
από την διαίρεση του κάθε ενός από τα χωράφια του. Συμβουλεύσατε τον πελάτη 
σας αν μπορεί να πραγματοποιήσει την ευγενή επιθυμία του. 
 

(12 μονάδες) 
 

ΜΕΡΟΣ Β:
 

 Ο Περί Κληρονομικής Διαδοχής νόμος 

Να απαντηθούν οποιεσδήποτε 2 από τις 3 ερωτήσεις του Μέρους Β 
δηλαδή οποιεσδήποτε 2 από τις ερωτήσεις 4, 5, 6 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ
 

 για τις απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
 
Α. Ο Δ γεννήθηκε στη Λεμεσό από Κυπρίους γονείς αλλά μετανάστευσε με τους 
γονείς του στην Νότια Αφρική σε ηλικία 15 ετών όπου και τέλεσε τον πρώτο του 
γάμο με μια Ολλανδή και απέκτησε μια κόρη. Μετά από διαζύγιο τέλεσε δεύτερο 
γάμο με Κυπριά και απέκτησε δύο γιους. Πάντοτε του άρεσε η Αγγλία σαν χώρα 
και αγόρασε και ένα σπίτι στο Λονδίνο. Έλεγε σε όλους τους φίλους του ότι 
παρόλο που οι γονείς του επέστρεψαν στην Κύπρο και τους επισκεπτόταν τρεις 



με τέσσερις φορές τον χρόνο, ο ίδιος, μόλις τέλειωναν τις σπουδές τους οι υιοί 
του, θα μετακόμιζε για να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του στην Αγγλία. Όμως ο 
ένας από τους υιούς του καθίσταται θύμα ληστείας και φονεύεται. Ο Δ περίλυπος 
αποφασίζει τότε και πωλεί όλη την επιχείρηση του στην Νότιο Αφρική, φορτώνει 
τα κινητά του σε ένα πλοίο που κατευθύνεται στην Αγγλία και επιβιβάζεται με 
την γυναίκα και τον δεύτερο υιό του, αποφασισμένος να μην ξαναεπιστρέψει 
στην Νότιο Αφρική  αλλά να εγκατασταθεί στην Αγγλία. Η μόνη που μένει πίσω 
στην Νότιο Αφρική είναι η κόρη του που εργάζεται εκεί και κατοικεί με την 
μητέρα της -πρώτη σύζυγο του Δ. Καθ' οδόν προς Αγγλία το πλοίο σταματά για 
ανεφοδιασμό στην Νιγηρία. Ο Α κατεβαίνει στο λιμάνι στο Λάγκος στην 
Νιγηρία για να ξεμουδιάσει όπου και πεθαίνει στο καφενείο του λιμανιού από 
καρδιακή προσβολή. Αφήνει κινητή περιουσία στο πλοίο, σπίτι στην Αγγλία, 
ένα κληρονομικό χωράφι στην Κύπρο, χρήματα στην Αγγλία, στην Κύπρο και 
στην Ελβετία. Η κόρη του Α σας επισκέπτεται και θέλει να πληροφορηθεί: 
 
(α) Βάσει ποιου νομικού καθεστώτος θα διανεμηθεί η κληρονομιά του Δ και για 
ποιο λόγο. 
 
(β) Ποιοι κληρονομούν τον Δ και σε ποιο ποσοστό ο κάθε ένας και για ποιο λόγο. 
 
(γ) Θα ήταν διαφορετική (και γιατί) η απάντηση σας αν ο Δ δεν απεβίωνε στην 
Νιγηρία αλλά απεβίωνε στο πλοίο λίγα ναυτικά μίλια πριν να φθάσει στην 
Αγγλία; 
 
(δ) Θα ήταν διαφορετική (και γιατί) η απάντηση σας αν ο Δ απεβίωνε από 
καρδιακή προσβολή τρεις μέρες μετά που είχε εγκατασταθεί στο σπίτι του στην 
Αγγλία; 
 

(25 μονάδες) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
Α. Ο Ε σας παρουσιάζει την διαθήκη ημ. 1/2/1970 της μέχρι τώρα αγνοούμενης 
και τώρα διαπιστωθείσης ως νεκρής θείας του. Με την διαθήκη αυτή η θεία του 
πελάτου σας που ήταν άγαμη και άτεκνη κληροδοτεί όλη την περιουσία της στον 
πελάτη σας. Η διαθήκη περιέχει επιβεβαιωτικό τύπο αλλά όλοι οι μάρτυρες που 
επιβεβαιώνουν την διαθήκη είναι νεκροί, ενώ ο εκτελεστής της διαθήκης που 
κατονομάζεται στην διαθήκη επίσης είναι νεκρός. Θα δεχθεί ο Πρωτοκολλητής 
του Δικαστηρίου την διαθήκη αυτή για επικύρωση, χωρίς ένορκο δήλωση 
οποιουδήποτε μάρτυρα; 
 

(8 μονάδες) 



Β. Ο Ζ απεβίωσε πρόσφατα χωρίς διαθήκη. Άφησε σύζυγο και ως πλησιέστερους 
ζώντες συγγενείς: ένα πρώτο εξάδελφο (γιο του προαποβιώσαντος αδελφού του 
πατέρα του), μία πρώτη εξαδέλφη (κόρη της προαποβιώσασας ετεροθαλούς 
αδελφής της μητέρας του) και τα δύο παιδιά προαποβιώσασας πρώτης εξαδέλφης 
(κόρης του προαποβιώσαντος αδελφού της μητέρας του). Ο αποβιώσας άφησε 
€400.000 σε μετρητά. Ποιοι κληρονομούν την περιουσία του Ζ και σε ποια 
μερίδια και γιατί. 
 

(8 μονάδες) 
 
 
Γ. Ο Η πεθαίνει αφήνοντας περιουσίας €900.000. Αφήνει σύζυγο, δύο υιούς και 
μία κόρη και άλλους συγγενείς. Με την διαθήκη του αφήνει €300.000 στην 
μητέρα του, €100.000 στην σύζυγο του, από €100.000 σε κάθε ένα από τους δύο 
αδελφούς του και το υπόλοιπο των €300.000 στην κόρη του. Δηλώνει στην 
διαθήκη του ότι δεν αφήνει οτιδήποτε στους δύο υιούς δηλώνοντας ότι αυτοί 
είναι ανάξιοι να τον κληρονομήσουν αφού κατά τα τελευταία χρόνια δεν 
μιλούσαν στον Η, τον καθύβριζαν και τον συκοφαντούσαν. Οι δύο υιοί σας 
επισκέπτονται και ζητούν να πληροφορηθούν αν έχουν οποιαδήποτε 
δικαιώματα στην κληρονομιά του Η και ποια. Συμβουλεύσατε τους. Ποιοι τελικά 
θα δικαιούνται τις €900.000; 
 

(9 μονάδες) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Α. Ο Κ αποβιώνει με περιουσία €1.000.000. Με την διαθήκη του αφήνει €250.000 
στην νεαρή γραμματέα του γραφείου του και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε 
πρόνοια για την υπόλοιπο περιουσία. Τον Κ κληρονομούν ο υιός του και η κόρη 
του. Ο υιός του Κ σας επισκέπτεται και σας πληροφορεί ότι ο Κ στην νεαρή 
γραμματέα του έκανε διάφορα δώρα τους τελευταίους έξι μήνες προ του θανάτου 
του μεταξύ των οποίων ένα αυτοκίνητο Porsche, ένα παραθαλάσσιο διαμέρισμα, 
χρηματικά ποσά και κοσμήματα συνολικής αξίας πέραν των €600.000. Επίσης ο 
υιός του σας πληροφορεί ότι ο Κ είχε προικίσει πριν από ένα περίπου έτος την 
κόρη του με €1.000.000 σε μετρητά και ακίνητο. Ο υιός του Κ ζητά να 
πληροφορηθεί ποιοι δικαιούνται μερίδιο από την κληρονομιά του Κ και ποιο 
μερίδιο ο κάθε ένας. 
 

(13 μονάδες) 
 

Β. Ο Λ αποβιώνει χωρίς διαθήκη. Αφήνει με τον θάνατο του περιουσία €700.000 
την οποία διεκδικούν η σύζυγος του, ο πατέρας του, δύο παιδιά του 
προαποβιώσαντος ετεροθαλούς αδελφού του, η ετεροθαλής αδελφή του, ο θείος 
του (αδελφός της προαποβιώσασας μητέρας του). Πληροφορείστε ότι ένα μήνα 



πριν από τον θάνατο του ο Λ δώρισε τόσο στον πατέρα του όσο και στον θείο του 
από €50.000 και επίσης δώρισε €100.000 στον Ιερό Ναό Αγίου Κασιανού στην 
Λευκωσία. Η σύζυγος του αποβιώσαντα θέλει να μάθει ποιοι δικαιούνται σε 
μερίδιο και σε ποιο ο καθένας από την κληρονομιά του αποβιώσαντος; 
 

(12 μονάδες) 


