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Να δοθεί όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του ουσιαστικού δικαίου
για την κληρονομική διαδοχή με έμφαση στις ιδιαιτερότητες του στην
Κύπρο αλλά και με μια ιστορική αναδρομή. Οι φοιτητές θα διδαχθούν
τις βασικές πρόνοιες

περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου, με

επεξήγηση στις ιδιορρυθμίες του δικαίου οι οποίες απορρέουν και
από τις Κυπριακές πραγματικότητες όπως πχ η απαγόρευση δια
διαθήκης αποκλήρωση πλήρως συζύγου και τέκνων. Οι φοιτητές θα
αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης κληρονομικών προβλημάτων
τα οποία σχετίζονται με την διαδοχή δυνάμει διαθήκης και για την
διανομή της περιουσίας εξ αδιαθέτου. Να είναι σε θέση οι φοιτητές να
προβαίνουν στην σύνταξη διαθηκών συμφώνως διατάξεων του νόμου
και των κανονισμών αλλά και στην διαχείριση είτε σαν εκτελεστές είτε
σαν διαχειριστές περιουσίας αφού εισαχθούν και στην πρακτική
εφαρμογή του περί Διαχειρίσεων Περιουσίων Νόμου, Κεφ. 195 και
των

σχετικών

κανονισμών.

Κατανόηση

των

πολλαπλών

προβλημάτων που εγείρονται ιδιαίτερα σε σχέση με την δημιουργία
καταπιστευμάτων δυνάμει διαθηκών και ή άλλως πως, είτε προς
μείωση της φορολογίας είτε για την καλύτερη διαχείριση περιουσίας
που να εξυπηρετεί τους σκοπούς του διαθέτη. Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί στην αναγκαιότητα κατανόησης προβλημάτων που εγείρονται
από την απόκτηση περιουσίας αλλοδαπών στην Κύπρο και την μετά
θάνατο διαχείριση της περιουσίας των, αλλά και των περιπλοκών που
εγείρονται λόγω της ιδιαιτερότητας του περιουσιακού καθεστώτος των

αλλοδαπών τόσο στην Κύπρο όσο και στην αλλοδαπή. Απόκτηση της
απαραίτητης γνώσης της Νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο
τομέα του Κληρονομικού Δικαίου και διαχείρισης περιουσιών.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με την συμπλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα δύνανται να:


Γνωρίζουν με επάρκεια τις βασικές πρόνοιες του περί
Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου της ερμηνείας και εφαρμογής
του δυνάμει της Νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των
Επαρχιακών Δικαστηρίων.



Παρέχουν

την

κατάλληλη

συμβουλή,

σε

Κυπρίους

και

αλλοδαπούς για την σύνταξη διαθήκης και ή διανομή της
περιούσιας μετά θάνατο


Διαχειρίζονται

σαν

διαχειριστές

ή

και

σαν

σύμβουλοι

διαχειριστών και ή εκτελεστών διαθήκης σύμφωνα με το νόμο,
την περιουσία των αποβιωσάντων.


Επισημαίνουν προβλήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και
επίλυσης τους όπως και τις φορολογικές περιπλοκές που θα
απορρέουν από την διαχείριση περιουσίας αποβιώσαντος και
τον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών.


Αποκτήσουν κριτική διάθεση για βελτίωση και τροποποίηση του
ουσιαστικού δικαίου ως και του δικονομικού πλαισίου με στόχο την
προσαρμογή τους στις σύγχρονες αντιλήψεις και στις υπάρχουσες
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
Προαπαιτούμενα
Περιεχόμενο
Μαθήματος

Κανένα

Συναπαιτούμενα

Κανένα

Οι προϋποθέσεις σύνταξης έγκυρης διαθήκης. Η περιούσια, η οποία
είναι δυνατόν να διατεθεί δια διαθήκης. Η περιουσία η οποία
συνυπολογίζεται

εφόσον δόθηκε εν ζωή κατά το στάδιο της

διαδοχής στους κληρονόμους, η κληρονομική διαδοχή, οι τάξεις των
κληρονόμων,

ο

διορισμός

διαχειριστών

και

εκτελεστών

της

διαθήκης, τα καθήκοντα τους, η διαχείριση εν γένει θα αποτελέσουν
αντικείμενο των διαλέξεων κάτω από το φως της κείμενης
νομοθεσίας και ιδιαίτερα του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου ως

και του περί Διαχειρίσεων Περιουσιών Νόμου, Κεφ. 189 και του
σχετικού κανονισμού.

Ανάλυση

και ανάπτυξη

της

πλούσιας

Νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου όπως και οι βασικές αρχές
του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στον τομέα θα διδαχτούν με στόχο
οι φοιτητές να εφοδιαστούν με επαρκείς γνώσεις του ουσιαστικού
Δικαίου αλλά και δικονομικού

πλαισίου έτσι που να έχουν την

δυνατότητα παροχής των απαραίτητων συμβουλών αλλά και
επίλυσης καθημερινών προβλημάτων. Η σχέση του δικαίου με τις
αρχές της επιείκειας και τα καταπιστεύματα, την χρήση αυτών σαν
εργαλείο και όχημα για την επίτευξη φορολογικού σχεδιασμού αλλά
και διαχείριση εν γένει της περιουσίας συμφώνως επιθυμιών του
διαθέτη, θα αποτελέσουν αντικείμενο της σειράς των διαλέξεων .
Συγκριτικά θα εξεταστούν τομείς του δικαίου με ανάλογους τομείς
του δικαίου στην Αγγλία αλλά και στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί στην πρακτική εφαρμογή του Δικαίου ιδιαίτερα σε συσχετισμό
με την διανομή της ακίνητης περιουσίας.
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