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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 
Οκτώβριος  2012 

 
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) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
 
Α. Σε ένα χωράφι εκτάσεως 3 σκαλών στο Όμοδος και σε ένα χωράφι 
εκτάσεως 2 σκαλών στο Πέρα Πεδί είναι συνιδιοκτήτες ο Α με ½ και οι Β και Γ 
με ¼ μερίδιο ο κάθε ένας  τους στο κάθε ένα από τα δύο χωράφια. Ο Α θέλει 
να αποκτήσει την ιδιοκτησία όλων των μεριδίων και στα δύο χωράφια. Οι Β 
και Γ δεν ενδιαφέρονται να πωλήσουν τα μερίδια τους. Μπορεί να πράξει ο Α 
οτιδήποτε για να επιτύχει τον σκοπό του και τι;  

 (9 μονάδες) 
 
Β. Τι περιλαμβάνει ο όρος «Ακίνητη Ιδιοκτησία» όπως αυτός αναφέρεται στο 
Άρθρο 2 του Κεφαλαίου 224;  

(7 μονάδες) 
 
Γ. Ποιοι είναι οι γενικοί λόγοι Εφέσεως σε μια Έφεση κατά αποφάσεως του 
Διευθυντού του Κτηματολογίου;  

(9 μονάδες) 
 ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 
Α. Ο Διευθυντής του Κτηματολογίου καλείται να λάβει απόφαση για τον 
καθορισμό διόδου σε αίτηση εκ μέρους του Ε για παροχή διόδου στο 
περίκλειστο κτήμα του Ε. Τα δύο κτήματα που προσφέρονται για παροχή 
διόδου είναι και τα δύο γεωργικά κτήματα. Το ένα από τα κτήματα έχει  
καλλιέργειες λαχανικών όπως και περίφραξη από κυπαρίσσια καθ΄όλο το 
μήκος των συνόρων του. Το άλλο κτήμα είναι σπερμένο με κριθάρι και έχει 
περίφραξη σε όλο το μήκος των συνόρων του από συκιές και 
παπουτσοσυκιές.  Το ένα από τα χωράφια έχει σύστημα αρδεύσεως ενώ το 
άλλο από τα χωράφια έχει ένα μικρό κτισμένο αποθηκευτικό χώρο όπου 
φυλάσσονται εργαλεία και σπόροι. Η πρόσβαση προς τον δημόσιο δρόμο 
μέσω του ενός χωραφιού είναι 20 μέτρα αλλά σε διακεκομμένη γραμμή που 
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αναγκαιεί επομένως περισσότερο πλάτος της διόδου και ιδίως εκεί που η 
γραμμή είναι διακεκομμένη. Πρόσβαση μέσω του   άλλου χωραφιού από το 
περίκλειστο κτήμα του Ε θα σήμαινε 50 μέτρα αλλά σε ευθεία γραμμή. Το ένα 
από τα δύο χωράφια έχει και ελαιόδεντρα φυτεμένα στην επιφάνεια του. Ποια 
κριτήρια  από τα πιο πάνω αλλά και εκτός από τα πιο πάνω θα λάβει, κατά 
την γνώμη σας, ο Διευθυντής του Κτηματολογίου για να καθορίσει την δίοδο;   

(12 μονάδες) 
 
Β. Άγγλος σας επισκέπτεται και σας αναφέρει ότι είναι ιδιοκτήτης μιας 
κατοικίας στο Πέλλα Πάις της Επαρχίας Κερύνειας. Δίπλα από το σπίτι του 
υπάρχει κτήμα φυτεμένο με λεμονόδεντρα το οποίο μέχρι το 1974 
καλλιεργείτο από ένα ελληνοκύπριο. Μετά από το 1974 και την εκδίωξη του 
ελληνοκυπρίου από τους Τούρκους εισβολείς ο Άγγλος εκμεταλλεύεται και 
κ ατέχει κ αι κ αλ λιεργεί το χωράφι αυτό όπως κ αι τα δένδρα του χωραφιού 
συνεχώς και αδιαλείπτως από το 1975 μέχρι σήμερα. Έλαβε όλες τις 
βεβαιώσεις ότι εκμεταλλεύεται το πιο πάνω κ τήμα κ αι ζήτησε από το 
Επαρχιακό Κτηματολόγιο Κερύνειας, που τώρα εδρεύει λόγω της εισβολής και 
κατοχής στην Λευκωσία, όπως το πιο πάνω κτήμα του ελληνοκυπρίου 
εγγραφεί επ’ ονόματι του Άγγλου λόγω εχθρικής κατοχής. Το Κτηματολόγιο 
του ανέφερε ότι δεν μπορούσε καν να εξετάσει το θέμα διότι το τεμάχιο γης 
για το οποίο ισχυριζόταν εχθρική κατοχή είναι εγγεγραμμένο στο 
Κτηματολόγιο σε ελληνοκύπριο κάτοχο.  
 
(α) Ο Άγγλος ζητά την συμβουλή σας κατά πόσον μπορεί να προσβάλει την 
απόφαση του Διευθυντού του Κτηματολογίου και με ποια βάση. 
 
(β) Θα ήταν διαφορετική η απάντηση σας αν ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του 
κτήματος είχε φονευθεί από τους Τούρκους εισβολείς το 1974; 
 
(γ) Θα ήταν διαφορετική η απάντηση σας αν το κτήμα δεν ήταν εγγεγραμμένο 
στον ελληνοκύπριο ιδιοκτήτη του αλλά ο ιδιοκτήτης αυτός το κατείχε και το 
εκμεταλλευόταν ως το 1974 και την εκδίωξη του από τους Τούρκους χωρίς να 
το εγγράψει στο όνομα του;      

(13 μονάδες) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Κατά το έτος 1992 έχετε αγοράσει από τον Ω το ½ μερίδιο εξ αδιαιρέτου ενός 
χωραφιού 5 σκαλών έναντι του ποσού των €20.000 που θα πληρωνόταν στον 
Ω μαζί με τους τόκους σε μηνιαίες δόσεις σε διάρκεια 20 ετών. Έχετε 
καταθέσει το σχετικό συμβόλαιο στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής 
εκτέλεσης. Το άλλο ½ μερίδιο το αγόρασε ο Κ τοις μετρητοίς και είναι 
εγγεγραμμένο στο όνομα του Κ από το 1992. Η σημερινή αξία του ½ μεριδίου 
που είχατε αγοράσει το 1992 είναι €500.000. Θέλετε τώρα να μεταβείτε στο 
Κτηματολόγιο για να σας μεταβιβάσει ο Ω το ½ μερίδιο σας. Προβληματίζεστε 
για τα εξής: 
 
(α) Μπορεί ο Κ να εξασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ως συνιδιοκτήτης και να 
μεταβιβάσει στον ίδιο, αντί σε εσάς, το ½ μερίδιο του χωραφιού που εσείς 
αγοράσατε από τον Ω;  
 
(β) Αν η απάντηση σας είναι καταφατική περιγράψετε την διαδικασία. 
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(γ) Αν η απάντηση σας στο (α) είναι καταφατική τότε ποια τιμή θα καταβάλει ο 
Κ, σε ποιον, και με ποια διαδικασία.    

(25  μονάδες) 
 
ΜΕΡΟΣ Β:
 

 (Να απαντηθούν 2 από τις 3 ερωτήσεις του Μέρους Β) 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 4:  
 
Α. Ο Α αποβιώνει με αφήνοντας την δεύτερη του σύζυγο, τον υιό από τον 
πρώτο του γάμο και τα δύο εγγόνια από την προαποβιώσασα κόρη του 
από τον πρώτο του γάμο. Με τον θάνατο του άφησε κινητή περιουσία 
από €400.000. Στην νομότυπη διαθήκη του γράφει ότι άφησε: «€100.000 
στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου και τα υπόλοιπα σύμφωνα με τον 
Νόμο». Ο υιός του σας πληροφορεί ότι δύο μήνες πριν από τον θάνατο 
του ο Α δώρισε στην σύζυγο του ακίνητη περιουσία €5.000.000. Επίσης 
ότι ένα χρόνο πριν από τον θάνατο του έδωσε στον ένα από τους δύο 
εγγονούς του που μόλις είχε επιστρέψει στην Κύπρο ως ιατρός €500.000 
για αγορά θέσεως για τον εγγονό του σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Με τα πιο 
πάνω δεδομένα ο υιός του αποβιώσαντος θέλει να γνωρίζει πόσα 
δικαιούται να λάβει ο ίδιος και πόσα οι άλλοι κληρονόμοι από τις 
€400.000 που άφησε ο Α.   

(17 μονάδες) 
 

Β. Ο Λ απεβίωσε χωρίς διαθήκη. Την περιουσία του διεκδικούν η 
σύζυγος του, ο πατέρας του, ο παππούς από την πλευρά της μητέρας 
του, ο αμφιθαλής αδελφός του, ο υιός του αμφιθαλούς αδελφού του, η 
κόρη του προαποβιώσαντος ετεροθαλούς αδελφού του και ο αδελφός της 
προαποβιώσασας μητέρας του. Ποιοι από αυτούς δικαιούνται σε μερίδιο 
και σε ποιο μερίδιο;  

(8 μονάδες) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
Α. Ο Δ γεννήθηκε το 1970 στην Αγγλία από κύπριους γονείς. Μεγάλωσε 
και σπούδασε στην Αγγλία όπου και εργάστηκε μέχρι το έτος 2011. Στην 
Αγγλία προχώρησε και σύνταξε μια νομότυπη διαθήκη σύμφωνα με την 
οποία άφησε όλη την περιουσία του οπουδήποτε ευρισκομένη σε μερίδια 
1/5 στην σύζυγο του και 4/5 στον υιό του. Ο Δ εγκαταστάθηκε μόνιμα 
στην Κύπρο ως επαναπατρισθείς το 2011 όπου και απέθανε πρόσφατα 
αφήνοντας ένα σπίτι στην Λευκωσία, ένα σπίτι στην Αγγλία, ένα 
διαμέρισμα στην Ελλάδα, χρήματα σε Τράπεζες στην Κύπρο και στην 
Αγγλία και μετοχές σε μια Εταιρεία ακινήτων στην Ελβετία. Η σύζυγος 
του ερωτά αν δικαιούται περισσότερο μερίδιο στην περιουσία του Δ από 
αυτό που της άφησε με την διαθήκη. Αν η απάντηση σας είναι 
καταφατική διευκρινίστε σε τι δικαιούται η σύζυγος συγκεκριμένα από 
την περιουσία που άφησε ο Δ.      

(13 μονάδες) 
 
Β. Ο Η σας παρουσιάζει την διαθήκη του πατέρα του που απεβίωσε 
πρόσφατα. Η διαθήκη αυτή είναι υπογραμμένη από τον πατέρα του 
ενώπιον τριών μαρτύρων. Ο Η σας αναφέρει ότι οι δύο από τους 
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μάρτυρες βεβαιώνουν ότι ήσαν παρόντες στην διάρκεια της υπογραφής 
της διαθήκης από τον πατέρα του Η και ότι υπέγραψαν στην παρουσία 
του ενώ ο τρίτος μάρτυρας που ήταν παρών την ώρα της υπογραφής της 
διαθήκης από τον πατέρα του Η βγήκε έξω από την αίθουσα για να 
απαντήσει σε τηλεφώνημα την ώρα που υπέγραφαν οι άλλοι δυο 
μάρτυρες και επέστρεψε μετά λίγο αφού είχαν υπογράψει και υπέγραψε 
και εκείνος. Άσχετα από την υπογραφή των μαρτύρων η διαθήκη δεν 
φέρει επιβεβαιωτικό τύπο. Είναι γραμμένη δε χειρόγραφα σε ένα φύλλο 
μπροστά και πίσω αλλά οι υπογραφές είναι μόνο στο τέλος της δεύτερης 
σελίδας χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε μονογραφή ούτε υπογραφή στην 
πρώτη σελίδα. Ο Η ζητά να πληροφορηθεί αν με τα πιο πάνω γεγονότα η 
διαθήκη του πατέρα του είναι έγκυρη.    

(12 μονάδες) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Α. Ο Π γεννήθηκε στο Χαλέπι της Συρίας την 1/1/1950 από πατέρα 
Κύπριο και μητέρα Σύρια. Με την γέννηση του ο Π απέκτησε συριακή 
υπηκοότητα εργαζόταν ως ιδιοκτήτης χρυσοχοείου και κατοικούσε μέχρι 
πρόσφατα στην Συρία μαζί με την δεύτερη σύζυγο του που είναι από την 
Συρία και τους δύο γιούς του. Ο Π έχει και μία κόρη στην Συρία από τον 
πρώτο του γάμο. Λόγω των επιθέσεων εναντίον των χριστιανών στην Συρία 
ο Π βάζει μέσα στο αυτοκίνητο του όλα τα μετρητά του €500.000, όλο το 
εμπόρευμα του χρυσοχοείου του και εγκαταλείπει το σπίτι του. Μαζί με 
την γυναίκα και τα δύο παιδιά του ξεκινούν οδικώς από την Συρία προς 
την Ιορδανία με σκοπό να έλθουν στην Κύπρο για μόνιμη εγκατάσταση 
όπου όπως άκουσε είναι έτοιμοι οι Κύπριοι να δεχθούν πρόσφυγες από 
την Συρία και όπου σε κάθε περίπτωση  έχει στο όνομα του κτήματα 
στην Κισσόνεργα τα οποία κληρονόμησε από την μητέρα του. Αφού 
προβαίνει σε διευθετήσεις στην Ιορδανία επιβιβάζεται σε πλοίο στην 
Άκαπα με προορισμό την Κύπρο μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Περίπου 
200 χιλιόμετρα από τις Κυπριακές Ακτές ο Π λόγω καρδιακής 
προσβολής αποβιώνει επί του πλοίου. Η σύζυγος του Π επιθυμεί να 
πληροφορηθεί ποιος Νόμος θα διέπει την κληρονομιά του Π αναφορικά 
με τα μετρητά του, τα χρυσαφικά του χρυσοχοείου του και τα ακίνητα 
του στην Κύπρο και στην Συρία.  

(18 μονάδες) 
   
Β. Σε πρόσφατο αεροπορικό δυστύχημα ο Γ, 70 ετών Κύπριος με την 30 
ετών τρίτη σύζυγο του από την Μολδαβία ενώ ταξίδευαν για τον μήνα το 
μέλιτος βρέθηκαν και οι δύο νεκροί στα συντρίμμια του αεροσκάφους. 
Δεν κατέστη δυνατόν να διακριβωθεί ο ακριβής χρόνος του θανάτου 
οποιουδήποτε από τους δυο.  Ο Γ άφησε δύο υιούς από τον πρώτο του 
γάμο και μία κόρη από τον δεύτερο του γάμο και μια περιουσία 
€5.000.000. Η Μολδαβή σύζυγος του κατέλιπε τον υιό της από τον 
πρώτο της γάμο και μια περιουσία €20.000. Συμβουλεύσατε τα παιδιά 
του Γ και τον υιό της Μολδαβής ποιοι δικαιούνται μερίδιο και ποιο ο 
κάθε ένας τόσο στην κληρονομιά του Γ όσο και στην κληρονομιά της 
Μολδαβής. 

 
(7 μονάδες) 

 


