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                                  ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/  

Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ 
 

(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 απαντήθόύν 2 από τις 3 ερωτήσεις του Μέρους Α)  

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
 
Κατά το έτος 1990 προχωρήσατε και αγοράσατε από τον  A 1/2 μερίδιο εξ 
αδιαιρέτου ενός χωραφιού 10 σκαλών στην Ψημολόφου, έναντι του ποσού των 
£10000 (€17000 περίπου) που θα πληρωνόταν από εσάς στον Α, μαζί με τους 
τόκους, σε μηνιαίες δόσεις για 20 χρόνια. Έχετε καταθέσει το σχετικό συμβόλαιο 
στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής, εκτέλεσης. Τώρα έχετε εξοφλήσει και θα 
μεταβείτε στο Κτηματολόγιο για την μεταβίβαση. Ιδιοκτήτης του υπολοίπου ½ 
μεριδίου του χωραφιού είναι ό Β. Η σημερινή αξία του  ½  μεριδίου που 

αγοράσατε είναι €400,000. Επομένως: 
 

(α) Μπορεί ο Β να εξασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα και να αγοράσει ο 
ίδιος, αντί εσείς, το ½  μερίδιο του χωραφιού από τον Α; 
 
(β) Αν η απάντηση σας είναι καταφατική περιγράψετε την διαδικασία. 
 
(γ) Αν η απάντηση σας στο (α) είναι καταφατική τότε ποια τιμή θα 
καταβάλει ο Β, σε ποιον, και με ποια διαδικασία; 

 
(25 μονάδες) 

 
 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
Α.       Έχει   λεχθεί    ότι    η    Έφεση    από    απόφαση    Διευθυντού    του 
Κτηματολογίου έχει κάποια ομοιότητα αλλά και αρκετές διαφορές από την 
Προσφυγή δυνάμει του άρθρου  146 του Συντάγματος.  Σχολιάστε. 
 

(18 μονάδες) 
Β.       Ποια είναι η έκταση ιδιωτικής κυριότητας γης με βάση το άρθρο 5 του Κεφ. 
224. 
 

(7 μονάδες) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Α. Ο Δ είναι ιδιοκτήτης ενός χωραφιού εκτάσεως μίας σκάλας στο  Τσέρι, ενός 
χωραφιού εκτάσεως 30 σκαλών στο Γέρι, ενός χωραφιού 2 σκαλών στο Δάλι. 
Θέλει να μοιράσει και τα τρία χωράφια σε δύο μερίδια το κάθε ένα, ούτως ώστε 
να μεταβιβάσει στον γιο του ξεχωριστό τίτλο σε χωράφι μισής σκάλας στο Τσέρι, 
ξεχωριστό τίτλο σε χωράφι 15 σκαλών στο Γέρι και ξεχωριστό τίτλο σε χωράφι 
μιας σκάλας στο Δάλι και το ίδιο να πράξει για την κόρη του . Ζητά την 
συμβουλή σας αν μπορεί να το πράξει και με ποιο τρόπο. 

                                              (13  μονάδες) 
 
Β.       Ο πελάτης σας Ε ζητά την συμβουλή σας αναφορικά με τα εξής: 
 
Είναι ιδιοκτήτης ενός χωραφιού στα Λεύκαρα και το επισκέπτεται σπάνια. Κατά 
την τελευταία επίσκεψη παρατήρησε ότι ο γείτονας του έχει επέμβει μέσα στο 
χωράφι του Ε και το καλλιεργεί σε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Ο Ε μίλησε με τον 
γείτονα του ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν επεμβαίνει στο τεμάχιο του Ε αλλά ότι 
το τμήμα το οποίο καλλιεργεί είναι μέρος του δικού του χωραφιού και ότι ο Ε 
κάνει λάθος αναφορικά με την έκταση του χωραφιού του. Ο Ε σας ζητά να' 
προχωρήσετε αμέσως  με αγωγής για επέμβαση. Τι θα συμβουλεύσετε τον πελάτη 
σας και γιατί; 

(12 μονάδες)  
ΜΕΡΟΣ Β (Να απαντηθούν 2 από τις 3 ερωτήσεις του Μέρους Β) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
Α.    Η Ζ, μανιώδης χαρτοπαίκτης, επισκέπτεται την Ρόδο για τις εορτές των 
Χριστουγέννων. Εκεί επί του τραπεζιού της ρουλέτας και μετά από μεγάλη 
συγκίνηση υπόκειται σε εγκεφαλικό επεισόδιο και αποβιώνει. Η Ζ κατάγεται από 
την κατεχόμενη Μόρφου. Μετά από την εισβολή και την παράνομη κατοχή της 
οικίας της στην Μόρφου από Τούρκους εποίκους, η Ζ μετέβη στην Αγγλία όπου 
ζούσε ένας αδελφός της, όπου η Ζ τέλεσε τον γάμο τής, απέκτησε δύο παιδιά και 



 έμεινε μόνιμα μέχρι και το έτος 2000. Κατά το έτος 2000 η κόρη της παντρεύτηκε 
στην Αγγλία και ο γιος της νυμφεύτηκε στην Κύπρο με αποτέλεσμα ότι από το 
έτος 2000 η Ζ διαμένει περίπου έξι μήνες τον χρόνο με την κόρη της στην Αγγλία 
και περίπου έξι μήνες τον χρόνο με τον γιο της στην Κύπρο. Η Ζ διατηρούσε 
τόσο κυπριακή όσο και αγγλική ιθαγένεια. Με τον θάνατο της η Ζ αφήνει ως 
κληρονόμους τον γιο της, την κόρη της και το σύζυγο της και αφήνει σπίτι στο 
Manchester, σπίτι στην Λεμεσό, μετοχές και τραπεζικούς λογαριασμούς στην 
Αγγλία, τραπεζικούς λογαριασμούς και χρήματα στην Κύπρο και τραπεζικούς 
λογαριασμούς στην Ελβετία και στην Ελλάδα. Δύο χρόνια πριν από τον θάνατο 
της υπέγραψε στην Κύπρο νομότυπη διαθήκη με την οποία κληροδοτεί το σπίτι 
στην Αγγλία αξίας €3.000.000 στον γιο της, το σπίτι στην Κύπρο αξίας  €300.000 
στην κόρη της και όλα τα χρήματα και μετοχές αξίας περίπου €800.000 στον 
σύζυγο της. Ο σύζυγος και η κόρη της Ζ σας επισκέπτονται και θέλουν να 
μάθουν αν στην περίπτωση της πιο πάνω διαθήκης και γενικά της κληρονομιάς 
της Ζ θα εφαρμοστούν οι πρόνοιες του κυπριακού νόμου ή οι πρόνοιες του 
αγγλικού νόμου και αν δικαιούνται περισσότερη κληρονομιά από εκείνη που η 
Ζ τους άφησε στην διαθήκη της. Συμβουλεύσατε τους  πελάτες σας με την 
απαραίτητη αιτιολογία.                                     

(25 μονάδες)  
ΕΡΩΤΗΣΗ 5:   
 
Α.        Με την νομότυπη διαθήκη του που συντάχθηκε το 1985 ο Η αφήνει 
«οποιοδήποτε ποσό μπορεί να διαθέσει με διαθήκη σε τρία: ίσα   μέρη    στο   
Σωματείο    Ελεύθερη    Κερύνεια,    στο   Ίδρυμα Προστασίας της Λατζιάς και  
στον πρώτο  εξάδελφο Κ.»     Ο  Η απεβίωσε την 1/1/2010 αφήνοντας σύζυγο καί 
θυγατέρα. Το ως άνω Ίδρυμα που υπήρχε το  1985 διαλύθηκε περί το 2002. Ό~ 
εξάδελφος Κ απεβίωσε στο  έτος 2003. Το Σωματείο Ελεύθερη Κερύνεια 
εξακολουθεί να υπάρχει. Η σύζυγος του Η ερωτά να μάθει: 
 

(α) Ενόψει του ότι το 1985 ο Η μπορούσε να διαθέσει με την διαθήκη του 
μεγαλύτερο ποσοστό της περιουσίας τοι άν άφηνε σύζυγο και τέκνο ενώ 
κατά την 1/1/2010 το ποσοστό αυτό ήταν μικρότερο, ποιο από τα δύο 
ποσοστά θα ληφθεί υπόψη; Εκείνο του 1985 ή εκείνο του 2010; 

 
(β) Δικαιούται το Σωματείο Ελεύθερη Κερύνεια να πάρει το κληροδότημα 
από την περιουσία του Η και ποιο θα είναι το ποσοστό του 
κληροδοτήματος αυτού; 

 
(γ) Ποιος θα λάβει τα κληροδοτήματα προς τον πρώτο εξάδελφο του Η 
και προς το διαλυθέν ίδρυμα; 

 
(14 μονάδες) 

 



Β. Ο Λ πεθαίνει αφήνοντας περιουσία €500.000 και αφήνει κατά τον χρόνο του 
θανάτου του ως πλησιέστερους συγγενείς τον γιο του από τον πρώτο του γάμο, 
την κόρη του από τον δεύτερο του γάμο, την μητέρα του και τους τρεις αδελφούς 
του. Με την διαθήκη του ο Λ αφήνει από €50.000 στην μητέρα του και σε κάθε 
ένα από τους τρεις αδελφούς του και τα υπόλοιπα στην κόρη του από τον 
δεύτερο του γάμο. Δηλώνει στην διαθήκη ότι δεν αφήνει τίποτε στον γιο του από 
τον πρώτο του γάμο διότι αυτός είναι υψηλόμισθος ημικρατικός υπάλληλος και 
δεν έχει ανάγκη από χρήματα. Ο υιός του Λ σας επισκέπτεται και ζητά να 
πληροφορηθεί αν έχει οποιαδήποτε δικαιώματα στην κληρονομιά του 
αποβιώσαντος και ποια. 
 

(11 μονάδες) 
ΕΡΏΤΗΣΗ 6: 
 
Α. Ο Ρ ηλικίας 80 ετών. σας επισκέπτεται και σας πληροφορεί όχι έχει κτηματική 
περιουσία €1.000.000 και θεωρεί ως συγγενείς του τους εξής: 
 

(α)      Την δεύτερη σύζυγο του. 
 
(β) Τον σύζυγο και -την κόρη της προαποβιωσάσας θυγατέρας του Ρ. 

 
(γ) Τον εγγονό της αποβιώσασας πρώτης συζύγου του που κατοικεί μαζί με τον Ρ 
και την δεύτερη σύζυγο του στην κατοικία τούς,. 
 
δ)      Οι δύο αδελφοί τού Ρ. 

 
Ο Ρ ζητά να τον συμβουλεύσετε ποιοι θα είναι οι κληρονόμοι του σε περίπτωση 
που αποβιώσει χωρίς διαθήκη και σε ποιο μερίδιο δικαιούται ο καθένας.                             

(ΙΟ μονάδες) 
 
Β. Ό θ θέλει και προχωρεί την 1.11.2009 σε σύνταξη νομότυπης διαθήκης και αφήνει την 
περιουσία του των €800.000 ως εξής: €100.000 στην σύζυγο του, €100.000 στον υιό του, 
€300 000 στα εγγόνια του από την προαποβιώσασα θυγατέρα του, €150.000 στην Ιερά 
Μονή Σταυροβουνίου και €150.000 στην όμορφη δεκαοκτάχρονη γραμματέα του. Την 
25.11.2009 ο πελάτης σας αποβιώνει με ζώντες τους πιο πάνω 
κληρονόμους/κληροδόχους. Η σύζυγος του αποβιώσαντος θέλει να μάθει αν δικαιούχοι 
περισσότερο μερίδιο από την περιουσία του Θ και εν πάση περιπτώσει τι ποσό 
δικαιούται να λάβει ο κάθε ένας από τους πιο πάνω κληρονόμους/κληροδόχους του Θ. 
 

(15 μονάδες) 


