
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 
 
                                                                                                                        Ιουνίου 2010 

 
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. Με απόφαση του ο Διευθυντής του Κτηματολογίου παρεχώρησε δικαίωμα 
διόδου πλάτους τεσσάρων μέτρων από το ανατολικό σύνορο του χωραφιού του 
Α προς όφελος του χωραφιού του Β με καθορισθείσα αποζημίωση το ποσό των 
€40 000. Ο Α σας ερωτά τα εξής: 
 
α) Με ποιο τρόπο μπορεί να αμφισβητήσει την απόφαση του Διευθυντή του 
Κτηματολογίου και σε ποια προθεσμία; 
 
β) Ποιους λόγους ή τι είδους λόγους μπορεί να επικαλεστεί για ανατροπή της 
απόφασης του Διευθυντή του Κτηματολογίου; 
 
γ) Σε τι είδους θεραπεία μπορεί να προσβλέπει ο Α εκτός από την ακύρωση της 
απόφασης του Διευθυντή του Κτηματολογίου; 
 

(18 μονάδες) 
 
Β. Ο Αλη Ριζά απεβίωσε το 1970 και ήταν ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης πέντε 
σπιτιών στην ενορία Ομεριέ Λευκωσίας. Τα δύο παιδιά του Αλη Ριζά 
κατοικούσαν έκτοτε στην Αυστραλία και δεν ενδιαφέρθηκαν να μεταβιβάσουν 
την ακίνητη αυτή ιδιοκτησία στο όνομα τους. Τώρα το 2010 τα παιδιά του Αλη 
Ριζά σας πληροφορούν ότι τα σπίτια του πατέρα τους κατέχονται από το έτος 



1975 από τον Κ ο οποίος τα χρησιμοποιεί χωρίς ενοικιαστήριο ή οποιαδήποτε 
άδεια ως ξενυχτάδικο. Τα παιδιά του Αλη Ριζά έχουν πληροφορηθεί ότι ο Κ έχει 
υποβάλει αίτηση στο κτηματολόγιο για εγγραφή επί ονόματι του των ακινήτων 
του Αλη Ριζά λόγω εχθρικής κατοχής. Τα παιδιά του Αλη Ριζά θέλουν να μάθουν 
αν υπάρχει κίνδυνος να εγγραφεί η ακίνητη περιουσία του πατέρα τους στον Κ 
και αν μπορούν να υποβάλουν τώρα αίτηση για εγγραφή στο όνομα τους της 
ακίνητης αυτής περιουσίας. 

 
(7 μονάδες) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
Α. Ο Α θέλει να μεταβιβάσει το σπίτι του στην κόρη του από τον πρώτο γάμο 
αλλά θέλει ενόσω ζει είτε αυτός είτε η δεύτερη σύζυγος του να διαμένουν στο 
σπίτι ή να το ενοικιάζουν και να εισπράττουν τα ενοίκια εφ' όρου ζωής. Είναι 
τούτο εφικτό και με ποιο τρόπο; 

 
(6 μονάδες) 

 
Β. Ο Δ μαζί με τα πέντε αδέρφια του κληρονόμησαν από το θείο τους ο κάθε ένας 
από 1/6 μερίδιο σε 20 τεμάχια γης στην Ευρύχου. Όλα τα τεμάχια γης είναι 
δασικά και είναι εκτάσεως κάτω από τρεις σκάλες το κάθε ένα. Ο Δ σας ερωτά με 
ποιο τρόπο μπορεί να αποκτήσει κυριότητα στο όλο μερίδιο ορισμένων από τα 
20 τεμάχια γης αντί να παραμείνει η κατάσταση όπως σήμερα δηλαδή αντί να 
είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του 1/6 του μεριδίου του κάθε ενός από τα 
τεμάχια γης. 
 

(13 μονάδες) 
 
Γ. Τι περιλαμβάνει ο όρος «ακίνητη ιδιοκτησία» όπως αυτός αναφέρεται στο 
άρθρο 2 του Κεφ. 224; 
 

(6 μονάδες) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Α. Ο Ε επισκέπτεται το χωράφι του στις Κέδαρες και διαπιστώνει ότι όλο το 
βόρειο μέρος του χωραφιού εκτάσεως περίπου μιας σκάλας είναι σπαρμένο με 
κραμπιά και ότι η φυτεία αυτή αποτελεί επέκταση γειτονικής φυτείας. Μιλά με 
τον γείτονα του Ζ ο οποίος ισχυρίζεται ότι η έκταση αυτή στην οποία έχει 
φυτέψει τα κραμπιά ανήκει στο χωράφι του Ζ. Ο Ε είναι βέβαιος ότι το μέρος 
αυτό του χωραφιού όπως πιο πάνω είναι μέσα στο δικό του χωράφι και θέλει να 
προχωρήσει αμέσως με αγωγή για επέμβαση και με αίτηση για προσωρινό 



διάταγμα που να εμποδίζει τον Ζ να επεμβαίνει στο χωράφι του Ε. 
Συμβουλεύσατε τον Ε. 

 
(12 μονάδες) 

 
Β. Επισκέπτεστε ένα χωράφι σας στην Τερσεφανου και διαπιστώνετε ότι αυτό 
είναι όλο σπαρμένο με κριθάρι. Πληροφορείστε από τον αγροφύλακα ότι το 
χωράφι το έσπειρε ένας Αθηαινίτης γεωργός που σπέρνει διάφορα χωράφια σε 
όλη την Κύπρο και που ανέφερε στον αγροφύλακα ότι του είχατε ενοικιάσει το 
χωράφι σας, πράγμα αναληθές. Τι μπορείτε να πράξετε; 
 

(6 μονάδες) 
 
Γ. Ποιες είναι οι κατηγορίες ακίνητης ιδιοκτησίας στη Κύπρο σήμερα; 
 

(7 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 Α πεθαίνει αφήνοντας περιουσία €900 000. Κατά το χρόνο του θανάτου του 
άφησε σύζυγο, υιό, δύο εγγόνια από την προαποβιώσασα κόρη του, πατέρα, 
μητέρα και ένα αδερφό. Με την νομότυπη διαθήκη του ο αποβιώσας αφήνει €100 
000 στον πατέρα του €100.000 στην μητέρα του και €100.000 στον αδελφό του ενώ 
αφήνει τα υπόλοιπα €600 000 στα δύο παιδιά της προαποβιώσασας θυγατέρας 
του. Στην διαθήκη του αναφέρει ότι δεν αφήνει περιουσία στη σύζυγο του διότι 
της έδωσε πάρα πολλά χρήματα εν ζωή και περαιτέρω αναφέρει ότι ο γιος του 
είναι ανάξιος να τον κληρονομήσει αφού καταδικάστηκε σε φυλάκιση για 
εμπορία ναρκωτικών. Ο υιός και η σύζυγος του Α ζητούν να πληροφορηθούν: 
 
α) Αν η διαθήκη είναι έγκυρη; 
 
β) Αν έχουν δικαιώματα και ποια στην περιουσία του Α; 
 
γ) Θα λάβουν οι πιο πάνω αναφερόμενοι κληροδόχοι τα κληροδοτήματα τους; 
 

(13 μονάδες) 
 



Β. Ο Β απεβίωσε χωρίς διαθήκη. Άφησε σύζυγο, ένα πρώτο ξάδερφο (υιό του 
προαποβιώσαντα αδελφού του πατέρα του), μια δεύτερη ξαδέλφη (εγγονή του 
προαποβιώσαντος άλλου αδελφού του πατέρα του) και τη σύζυγο (χήρα του 
προαποβιώσαντος αδελφού του πατέρα του). Ο Β άφησε €300 000 σε μετρητά. 
Ποίοι κληρονομούν την περιουσία του και σε ποια μερίδια; 
 

(12 μονάδες) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
Α. Ο Χ αποβιώνει χωρίς διαθήκη και αφήνει €1.000.000. Κληρονόμοι του είναι η 
τρίτη του σύζυγος, ο υιός και η θυγατέρα του. Ο υιός σας πληροφορεί ότι ο Χ είχε 
δωρίσει στη σύζυγο του κατά τη διάρκεια του γάμου τους ακίνητα αξίας πέραν 
των €5.000.000 ενώ κατά την τέλεση του γάμου της θυγατέρας του της έκτισε και 
της έδωσε προίκα ένα ακίνητο αξίας τότε €2.000.000. Με τα πιο πάνω δεδομένα ο 
υιός του Χ θέλει να πληροφορηθεί πόσα δικαιούται να λάβει ο ίδιος και πόσα οι 
άλλοι κληρονόμοι από το €1.000.000 που άφησε ο Χ. 
 

(17 μονάδες) 
 
Β. Με ποιο τρόπο αποκτάται, με ποιο τρόπο χάνεται και με ποιο τρόπο 
αποκτάται ξανά domicile επιλογής. 
 

(8 μονάδες) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Α. Ο Γ 70 ετών νυμφεύεται την ευειδεστάτη Μ 30χρονη οικιακή βοηθό του από 
την Μολδαβία. Επιβαίνουν αεροπλάνου για τον μήνα του μέλιτος το οποίο 
καταπίπτει στην θάλασσα του Εύξεινου Πόντου. Τα λείψανα τους δεν 
ανευρίσκονται. Ο Γ. δεν άφησε διαθήκη αλλά άφησε περιουσία €5.000.000. Τόσο 
ο υιός του Γ από τον πρώτο του γάμο όπως και τα τρία αδέλφια και οι λοιποί 
συγγενείς της Μ θέλουν να πληροφορηθούν ποιος θα κληρονομήσει την 
περιουσία του Γ και σε ποια μερίδια. 
 

(7 μονάδες) 
 
Β. Με ποιο τρόπο αποκτάται, με ποιο τρόπο χάνεται και με ποιο τρόπο 
αποκτάται ξανά domicile καταγωγής; 
 

(8 μονάδες) 



Γ. Ο Ψ σας παρουσιάζει την διαθήκη ημερ. 1/5/2010 μιας θείας του που 
απεβίωσε την 31/5/2010 και σας ρωτά αν τα ακόλουθα επηρεάζουν την 
εγκυρότητα της διαθήκης: 
 
(α) Η διαθήκη έχει υπογραφεί από τρεις μάρτυρες από τους οποίους ο ένας 
μάρτυρας είναι και κληροδόχος. 
 
(β) Η διαθέτιδα υπέγραψε την διαθήκη δύο μέρες πριν να αποβιώσει. 
 
(γ) Η διαθήκη δεν περιέχει τύπο επιβεβαιώσεως. 
 
(δ) Η διαθήκη είναι γραμμένη σε ένα φύλλο χαρτιού μπροστά και πίσω αλλά η 
υπογραφή του διαθέτη και των μαρτύρων είναι μόνο στο πίσω μέρος της 
διαθήκης και δεν έχει οποιαδήποτε υπογραφή ούτε και μονογραφή στο 
μπροστινό μέρος της διαθήκης. 
 
(ε) Με την διαθήκη κληροδοτείται όλη η περιουσία στην Ιερά Μονή Αγίου Μηνά. 
 

(10 μονάδες) 
 


