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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: 
 
Ο Γ είναι ιδιοκτήτης ενός χωραφιού 5 σκαλών στην οικιστική ζώνη στον 
Λυθροδόντα. Το χωράφι του Γ έχει πρόσβαση στον δημόσιο δρόμο Λυθροδόντα-
Αγίας Βαρβάρας μόνο μέσω ενός εγγεγραμμένου μονοπατιού που ξεκινά από 
τον δημόσιο δρόμο και καταλήγει στο χωράφι του Γ. Το μονοπάτι αυτό είναι 
μήκους 20 μέτρων και πλάτους 80 εκατοστών. Και από τις δύο πλευρές του 
μονοπατιού υπάρχουν χωράφια που ανήκουν στο Υπουργείο Άμυνας και που 
είναι άκτιστα, χωρίς δέντρα, γεμάτα από αγριολούλουδα. Η ανατολική πλευρά 
του χωραφιού του Γ συνορεύει με το χωράφι του Δ που είναι οργανωμένος 
λαχανόκηπος, γεμάτο από ελαιόδεντρα και με σύστημα αρδεύσεως. Το χωράφι 
του Δ έχει μεγάλη πρόσβαση στον κύριο δρόμο. Η απόσταση από το χωράφι του 
Γ μέσω του χωραφιού του Δ προς τον κύριο δρόμο είναι 50 μέτρα. Από την 
δυτική πλευρά του χωραφιού του Γ υπάρχει το χωράφι του Ε που είναι 
δεντροφυτεμένο με τερατσιές και αγριοελιές το οποίο επίσης έχει μεγάλη 
πρόσβαση στον κύριο δρόμο. Η απόσταση από το χωράφι του Γ μέσω του 
χωραφιού του Ε προς τον κύριο δρόμο είναι 110 μέτρα. Ο Γ θέλει να 
εκμεταλλευτεί το χωράφι του κτίζοντας διπλοκατοικία σε αυτό αλλά η δίοδος 
που χρειάζεται για τον σκοπό αυτό πρέπει να είναι πλάτους τουλάχιστον 4 
μέτρων. Συμβουλεύσατε τον Γ: 
 
(α) Αν μπορεί να ζητήσει αναγκαστική δίοδο που να διαπλατύνει το υφιστάμενο 
μονοπάτι από 1 μέτρο σε 4 μέτρα. 



(β) Αν μπορεί να ζητήσει αναγκαστική δίοδο πλάτους 4 μέτρων είτε από το 
χωράφι του Δ είτε από το χωράφι του Ε. 
 
(γ) Σε περίπτωση που η απάντηση σας είτε στο (α) είτε στο (β) πιο πάνω είναι 
θετική τότε ποιος θα λάβει την απόφαση για την χορήγηση της διόδου και ποια 
κριτήρια θα λάβει υπόψιν για να προτιμήσει δίοδο μέσου οποιουδήποτε ή 
οποιωνδήποτε από τα 4 γειτονικά χωράφια πιο πάνω. 
 
(δ) Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την χορήγηση της διόδου και με ποιο τρόπο; 
 

(25 μονάδες) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
Α. Σε ποιες περιπτώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κεφαλαίου 224 είναι 
δυνατή η απόκτηση δικαιώματος σε ακίνητη ιδιοκτησία με εχθρική κατοχή μετά 
την 1/9/1946. 
 
                                                                                                                       (12 μονάδες) 
 
Β. Ο Κ είναι ιδιοκτήτης ενός χωραφιού εκτάσεως 30 σκαλών στην Αγία Θέκλα, 
ενός χωραφιού εκτάσεως 2 σκαλών στο Δάλι και ενός χωραφιού εκτάσεως 1 
σκάλας στην Νήσου. Θέλει να μοιράσει και τα τρία χωράφια ξεχωριστά σε δύο 
μερίδια το κάθε ένα ούτως ώστε να μεταβιβάσει στον γιό του ξεχωριστό τίτλο σε 
χωράφι 15 σκαλών στην Αγία Βαρβάρα, μιας σκάλας στο Δάλι και μισής σκάλας 
στην Νήσου και το ίδιο να πράξει για την κόρη του. Ζητά την συμβουλή σας αν 
μπορεί να το πράξει και με ποιο τρόπο. 
 
                                                                                                                    (13 μονάδες) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Α. Ο Η είναι ιδιοκτήτης ενός χωραφιού στον Κάτω Δρυ το οποίο επισκέπτεται 
σπάνια. Κατά την τελευταία του επίσκεψη παρατήρησε ότι ο γείτονας του έχει 
επέμβει μέσα στο χωράφι του Η και έχει φυτέψει λαχανικά όπως και ροδιές. Ο Η 
μίλησε με τον γείτονα του ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν επεμβαίνει στο χωράφι 
του Η αλλά ότι καλλιεργεί χωράφι που είναι δικό του και όχι του Η. Ο Η είναι 
βέβαιος για την επέμβαση και σας ζητά να προχωρήσετε αμέσως με Αγωγή για 
να εμποδίσετε τον γείτονα του να επεμβαίνει στο χωράφι του. Τι θα 
συμβουλεύσετε τον Η και γιατί; 
 
                                                                                                              (12 μονάδες) 



Β. Ποια η έκταση ιδιωτικής κυριότητας γης με βάση το Άρθρο 5 του Κεφαλαίου 
224; 
 
                                                                                                                (6 μονάδες) 
 
Γ. Τι περιλαμβάνει ο όρος «ακίνητη ιδιοκτησία» όπως αυτός αναφέρεται στο 
Άρθρο 2 του Κεφαλαίου 224; 
 
                                                                                                              (7 μονάδες) 
 
ΜΕΡΟΣ Β:
 

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

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
 
Α. Με την διαθήκη του που συνέταξε την 1/5/2011 ο Α, που απεβίωσε την 
1/6/2011, άφησε την καθαρή του περιουσία από €600.000 στους εξής: 
€100.000 στον γιο του, €300.000 στα δύο εγγόνια του από την 
προαποβιώσασα θυγατέρα του, €100.000 στην Ιερά Μονή Αγίας Θέκλας 
και €100.000 στην 20χρονη γραμματέα του. Στην διαθήκη ο Α αναφέρει ότι 
δεν αφήνει οποιοδήποτε ποσό στην σύζυγο του γιατί ευρίσκεται σε 
διάσταση με αυτήν και ελπίζει ότι θα λάβει σύντομα διαζύγιο. Η σύζυγος 
του Α ζητά να μάθει από εσάς αν η διαθήκη εν όψει των πιο πάνω είναι 
έγκυρη. Αν είναι η διαθήκη έγκυρη, η σύζυγος θέλει να μάθει αν 
δικαιούται σε οποιοδήποτε και ποιο ποσό από την κληρονομιά του Α, και 
αν τα κληροδοτήματα του Α όπως εκφράστηκαν στην διαθήκη του θα 
ακολουθηθούν. Αν δεν θα ακολουθηθούν τότε ποιοι θα λάβουν μερίδιο 
από την κληρονομιά του Α και ποιο ο καθένας. 
 
                                                                                                              (15 μονάδες) 
 
Β. Ο Β αποβιώνει χωρίς διαθήκη αφήνοντας μόνο κτηματική περιουσία 
αξίας €500.000. Σας επισκέπτονται διαδοχικά οι εξής που όλοι 
ισχυρίζονται ότι είναι κληρονόμοι και συγγενείς του αποβιώσαντος Β: 
 
(α) Η πρώτη σύζυγος του από την οποία έλαβε διαζύγιο 
 
(β) Η δεύτερη σύζυγος του 
 
(γ) Ο σύζυγος και τα τρία παιδιά της προαποβιώσασας θυγατέρας του 
 
(δ) Οι δύο ετεροθαλείς αδελφοί του 



(ε) Ο εγγονός της δεύτερης συζύγου του από τον πρώτο της γάμο που 
κατοικούσε όμως τα τελευταία 10  χρόνια μαζί με τον Β και την δεύτερη 
σύζυγο του στην κατοικία τους. 
 
Ποιοι θα κληρονομήσουν τον Β και σε ποιο μερίδιο ο κάθε ένας 
κληρονόμος; 
 

(10 μονάδες) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
Α. Ο Ζ γεννήθηκε στην Βόρειο Ήπειρο από Έλληνες στην καταγωγή 
Βορειοηπειρώτες Αλβανούς υπηκόους. Με την γέννηση απέκτησε 
Αλβανική υπηκοότητα. Το 1998 έρχεται στην Κύπρο όπου φοιτά στο 
Κυπριακό Πανεπιστήμιο και μετά την λήψη του πτυχίου του παραμένει 
στην Κύπρο όπου και εργάζεται. Οι γονείς του παραμένουν στην Αλβανία 
ενώ τα αδέλφια του είναι εγκατεστημένα άλλα στην Ελλάδα και άλλα στην 
Κύπρο. Ο Ζ τελεί γάμο στην Κύπρο και αγοράζει σπίτι στην Λευκωσία. 
Ζητά και λαμβάνει την Κυπριακή υπηκοότητα. Το 2011 επισκέπτεται την 
Αλβανία και ο πατέρας του Ζ μεταβιβάζει στον Ζ μια παραθαλάσσια 
έκταση στην Αλβανία. Ο Ζ λόγω της οικονομικής κρίσεως στην Κύπρο 
σκέπτεται τότε να εγκαταλείψει την Κύπρο και να επανέλθει στην Αλβανία 
μαζί με την σύζυγο του για να αξιοποιήσει τουριστικά το νέο του κτήμα. 
Δυστυχώς πριν να επιστρέψει από την Αλβανία στην Κύπρο ο Ζ φονεύεται 
από Αλβανό εξτρεμιστή. Η σύζυγος του Ζ σας επισκέπτεται και σας 
πληροφορεί ότι σύμφωνα με τον Νόμο της Αλβανίας την περιουσία του Ζ 
κληρονομούν οι δύο γονείς του, τα 4 αδέλφια του και η σύζυγος του από 
ένα μερίδιο ο κάθε ένας. Ο Ζ κατά τον χρόνο του θανάτου του δεν άφησε 
διαθήκη και άφησε το τεμάχιο γης στην Αλβανία, την κατοικία του στην 
Λευκωσία και το ποσό των €50.000 σε Τράπεζα στην Κύπρο και το ποσό 
των €5.000 σε λογαριασμό σε Τράπεζα στην Αθήνα. Συμβουλεύσατε την 
σύζυγο του Ζ: 
 
(α) Ποιος Νόμος θα διέπει την κληρονομιά του Ζ; 
 
(β) Ποιος θα κληρονομήσει τον Ζ και σε ποια ποσοστά; 
 

(25 μονάδες) 
 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Α. Με την νομότυπη διαθήκη του που συντάχθηκε την 1/3/2008 ο Χ 
αφήνει το ποσό των €200.000 στο Ίδρυμα Προστασίας Γριππωμένων 
Υπηρετριών και €200.000 στον Λ, μακρινό εξάδελφο του 7ου βαθμού 
συγγένειας. Ο Χ δεν προχωρεί σε οποιαδήποτε άλλη αναφορά στην 
διαθήκη του. Ο Χ αποβιώνει την 1/7/2011 αφήνοντας €800.000. Η σύζυγος 
και η θυγατέρα του Χ θέλουν να μάθουν: 
 
(α) Αν η διαθήκη είναι έγκυρη 
 
(β) Ποιος θα κληρονομήσει το ποσό των €800.000 που άφησε ο Χ 
 
(γ) Το Ίδρυμα που αναφερόταν στην διαθήκη του Χ δεν υπήρχε κατά τον 
χρόνο σύνταξης της διαθήκης αλλά υπήρχε κατά τον χρόνο θανάτου του 
Χ. Διαφοροποιείται η γνώμη σας με οποιοδήποτε τρόπο; 
 

(14 μονάδες) 
 

Β. Ο Ψ αποβιώνει χωρίς διαθήκη και αφήνει με τον θάνατο του περιουσία 
€500.000 την οποία διεκδικούν η σύζυγος του, ο πατέρας του, τα δυο 
παιδιά του προαποβιώσαντος αμφιθαλούς αδελφού του και ο ετεροθαλής 
αδελφός του. Ποιοι δικαιούνται σε μερίδιο και ποιο στην κληρονομιά του 
αποβιώσαντος. 
 

(11  μονάδες) 


