
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
[Εξετάσεις  σύμφωνα με ίο Άρθρο 5 ίου περί Διχηγόρων Νομού] 

 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 

 
Ο ΠΕΡΙ AJUNHTHE ΙΔΙΟΚΤΗΕΙΑΕ/ 

Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ1ΑΔΟΧΗΕ NOMOL 
[Να απαντηθούν 4 από tig 6 ερωτήσεις] 

[Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τκ απαντήσεις) 
 
EPQTHEH 1: 
Α.  Ο Α υπέβαλε αίτηση στον Διευθυντή του Κτηματολογίου για να δοθεί 

αναγκαστική δίοδος από το περίκλειστο χωράφι του Α προς τον δημόσιο 
δρόμο.  Έχουν υποδειχθεί τα εςής 4 ως πιθανά δουλεύοντα ακίνητα:  ένα 
ιδιωτικό χωράφι στο οποίο καλλιεργούνται εποχιακά λαχανικά και υπάρχει 
σύστημα αρδεύσεως, ένα ιδιωτικό χωράφι με μια αγροικία και αυλή, ένα 
ακαλλιέργητο χωράφι που ανήκει σιην Κυπριακή Δημοκρατία; ένα ιδιωτικό 
χωράφι γεμάτο εσπεριδοειδή.   Η απόσταση από τον κύριο δρόμο μέσω του 
χωραφιού) της Δημοκρατίας ή. του χωραφιού με τα εσπεριδοειδή" είναι 
περίπου 50 μέτρα σε ευθεία .γραμμή και 80.μέτρα σε διακεκομμένη 
γραμμή,, ενώ η αντίστοιχη απόσταση από τα πρώ- . χα δύο ιδιωτικό 
χωράφια είναι περίπου 10 μέτρα σε ευθεία γραμμή και 30 μέτρα σε δια-
κεκομμένη γραμμή. Ο Α θέλει να μάθει:' ".         

 
(α) Ποια κριτήρια θα λάβει ο Διευθυντής του Κτηματολογίου για να 
καθορίσει την δίοδο;·  
 
(β)    ΑνοΑ διαφωνήσει με την απόφαση: του Διευθυντή του Κτηματολογίου 
τι μπορεί να πράξει;  
 
(γ)   Αν τελικά θα δοθεί δίοδος σε ποιον θα είναι εγγεγραμμένο το τμήμα 
του χωραφιού από το οποίο θα διέρχεται η δίοδος;;                                  

 
(18 μονάδες) 

 
Β.   Ο Β συντάσσει διαθήκη την 1/2/2009 και κληροδοτεί όλη την περιουσία, 

του.κινητή και ακίνητη στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Αναλυόντα. 
40 μέρες μετά ο Β .αποβιώνει άγαμος και άτεκνος με πλησιέστερους 
συγγενείς τρεις πρώτους εξαδέλφους (παιδιά αδελφού ίου πατέρα του). Οι 
συγγενείς του Β ζητούν να πληροφορηθούν'αν'έχόύν δικαιώματα ·" στην 
περιουσία του αποβιώσαντα και ποια.           

                               
(7μονάδες) 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Α.  Ο Γ είναι ιδιοκτήτης εξ αδιαιρέτου % μεριδίου οε 11 δασικά τεμάχια εκτάσεως 

περίπου μίας σκάλας το κάθε ένα και επίσης; ιδιοκτήτης κατά 1/3 μερίδιο εξ 
αδιαιρέτου ενός ελαιώνα με 100 ελιές εκτάσεως 60 σκαλών στον Λυθροδόντα. 
Ο συνιδιοκτήτης του Γ κατά το Υ? μερίδιο και 2/3 μερίδια αντίστοιχα στα πιο 
πάνω τεμάχια δεν συμφωνεί με τον Γ για τον διαχωρισμό των τεμαχίων 
ούτως ώστε ο Γ και ο συνιδιοκτήτης του να αποκτήσουν ο κάθε ένας δικά του 
τεμάχια εξ ολοκλήρου. Συμβουλεύσατε τον Γ τι μπορεί να πράξει. 

 
[13 μονάδες] 

 
Β.  Ο Δ αποβιώνει χωρίς 6ια&ήχη. Αφήνει μετά τον θάνατο του περιουσία από 

£200.000 την οποία δυεκδικούν η σύζυγος του, ο πατέρας του, ο ετεροθαλής 
αδελφός του, ο αμφιθαλής αδελφός του και τα δύο παιδιά προ-αποβιώσαντος 
αμφιθαλούς αδελφού του. Η σύζυγος του Δ ζητά να πληροφορηθεί ποιοι 
διχαιούνται σε μερίδιο και ποιο στην κληρονομιά του Δ. 

 
(11 μονίώες] 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ   3: 
 
Α.  Ο Ε 50 ετών άγαμος και άτεκνος συντάσσει διαθήκη με την οποία κληροδοτεί 

όλη του την περιουσία στους τρεις αδελφούς του. Τρία χρόνια μζτά από την 
αύνταίη της διαθήκης ο Ε νυμφεύεται την Ζ και αποκτούν δίδυμα τέκνα. Ένα 
έτος μετά από την γέννηση των διδύμων τέκνων του ο Ε αποβιώνει χωρίς να 
ανακαλέσει την προηγουμένη διαθήκη του ούτε και να συντάξει νέα διαθήκη. 
Συμβουλεύσατε την Ζ ποιοι θα κληρονομήσουν την κληρονομιά του Ε και σε 
ποιο μερίδιο ο κάθε ένας. 

 
[7μονά&ες) 

 
Β.  Ποιο μερίδιο της περιουσίας του μπορούσε να διαθέσει με διαθήκη κάποιος 

που κατά τον θάνατο του είχε σύζυγο, πατέρα και ένα πρώτο εξάδελφο.                                                    
 

(3μονά&ες) 
 
Γ.   Ποιο μερίοιο της περιουσίας του μπορούσε να διαθέσει με δια&ήκη κάποιος 

που κατά τον θάνατο του είχε σύζυγο και μία κόρη;                                                                                      
 

[3 μονάδες] 



Δ.    Ο Κ θέλει να δωρίσει στην κόρη του ένα σπίτι που έχει στην Ανθούπολη. Το 
σπίτι είναι τώρα ενοικιασμένο σε τρίτο πρόσωπο. Ο Κ θέλει: 

 
(α)   Να διατηρήσει το δικαίωμα να ουνεχίσανα εισπράττει το ενοίκιο εφ' 
όρου ζωής και μετά από τον θάνατο του να συνεχίσει να εισπράττει το 
ενοίκιο η από δεύτερο γάμο σύζυγος του Κ. 

 
(β)   Να διατηρήοει το δικαίωμα, αν το σπίτι ξενοικιαστεί, να κατοικήσει 
είτε αυτός είτε η σύζυγος του εν ζωή στο σπίτι αυτό. 
 
(γ)   Να διατηρήσει το δικαίωμα, όπως αν μελλοντικά η κόρη του δεν 
συμπεριφέρεται καλά προς τον Κ τότε αυτή να υποχρεούται να τούτο 
ξαναμεπαβιβάσει πίσω. 

 
Συμβουλεύσατε τον Κ αν μπορεί να πράγματοποτήοεατις επιθυμίες του και με 
ποιο τρόπο.     

 
(12 μονάδες] 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4:                                                                                                                     
Α.   Συνοπτικά, με ποιο τρόπο αποκτάται-το domicile καταγωγής και με ποιο 
τρόπο αποκτάται το dorruciJe επιλογής;     
  

[ό μονάδες]         
 
Β.   Συνοπτικά, με ποιο τρόπο χάνεται το domicile καταγωγής και με ποιο τρόπο 
χάνεται το domicile επιλογής; Τι γίνεται'άμα χαθεί είτε το domicile είτε 
καταγωγής το domicile επιλογής; 
 

(6μονάδες] 
 
Γ.     ΣΕ περίπτωση αμφισβητούμενου domicile τι θα λάβει υπόψη του το 
Δικαστήριο για vc αποφασίσειποιο ήταν το domicile του αποβιώσαντα κατά την 
ημέρα του θανάτου του;   .              
 

(6 μονάδες) 
 
Δ. ' Ο Χασάν Αχμέτ τουρκοκύπριος απεβίωσε το 1965 έχοντας εγγεγραμμένη στο 
όνομα του μεγάλη ακίνητη ■ ιδιοκτησία στον Αγιο Θεόδωρο Λάρνακπς, Τα 
παιδιά του κατοικούσαν μόνιμα στο εξωτερικό και σας επισκέπτονται τώρα κατ 
σας πληροφορούν-ότι θέλουν να προχωρήσουν με αίτηση για να μεταβιβαστούν 
τα ακίνητα στο όνομα τους ως κληρονόμων. Σας πληροφορούν ότι μετά από τον 
θάνατο του πατέρα τους καμιά ενέργεια δεν έγινε για να μεταβιβαστούν τα 



κτήματα στο όνομα τους αλλά αυτά ακόμα είναι εγγεγραμμένα στο 
κτηματολόγιο στο όνομα του πατέρα τους. Επίσης σας πληροφορούν ότι από το 
έτος 1972 μέχρ1 σήμερα ο Λ συνεχώς κατέχει, οργών& και εκμεταλλεύεται τα 
κτήματα αυτά μέχρι σήμερα. Συμβουλεύσατε τα παιδιά του Χασάν Αχμέτ αν ο Λ 
έχει αποκτήσει οποιαδήποτε δικαιώματα στα ακίνητα του Χασών Αχμέτ.                                                                                                    
 

[7μονύΑες] 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
Α. Η Μ.Ν. από την Κίνα φοπά από την 1.10.2008 σε κυπριακό., χολλέγιο. Την 
1.2.2009 η Μ.Ν. τελεί γάμο στον Δήμο' Λύσης με τον Κινέζο συμφοιτητή της Γ .Κ. 
Την 1.6.2009 η MM αποβιώνει και αφήνει κατάθεση στην Τράπεζα από £40000, 
το μοτοποδήλατο της και διάφορα κινητά αντικείμενα.  Η Μ.Ν. άφησε στην 
Κίνα γονείς και αδέλφια.  Ο σύζυγος της Μ.Ν. θέλει να πλ,Ρ.ΟΟίΏΟΟρΑεί ΪΤΓΠΟ 
n^vnin fin  rmftnfrtPl  την κλτιπονηιπό ~rnr  Μ. Ν     τη -ιη.νέΓτχο "ή το 
ΚΌΤΚ>ΙΟ.κύ] Αιτιολογείστε την απάντηση σας.                                                                    
 

[12μονάδες) 
 
Β.    Ποιες ήταν συνοπτικά οι κατηγορίες Ακίνητης Ιδιοκτησίας στην Κύπρο πριν 
από τις μετατροπές που επέφερε το άρθρο 3 του Κεφ.224 και ποιες είναι σήμερα. 
 

[23 μονάδες] 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Α.    Σε περίπτωση εφέσεως από απόφαση Διευθυντή τσυ Κτηματολογίου τι θα 
λάβει υπόψη του το Διχαστή-ριο και τι απόφαση μπορεί να εκδώσει;                                                          
 

(13 μονάδες) 
 
Β. ΟΧ αποβιώνει χωρίς διαθήκη και αφήνει την δεύτερη σύζυγο του και την 
θυγατέρα και τον υιό του ωιό τον πρώτο του γάμο. Με τον θάνατο του άφησε 
ιανητη περιουσία από £300.000. Ο υιός του σας πληροφορεί ότι ένα χρόνο πριν 
από τον θάνατο του ο Χ δώρισε στην σύζυγο του ακίνητη περιουσία αξίας 
€§00.000 rat ότι επίσης έξι μήνες πριν από τον θάνατο του στον γάμο της 
θυγατέρας του την προίκισε με ένα διαμέρισμα αξίας 6400.000, Με τα πιο πάνω 
δομένα συμβουλεύσατε τον υιδ του Χ σε πιο κληρονομικό μερίοιο δικαιούται από 
την περιουσία του Χ.     
 

                                (6 μονάδες) 


