
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Εξετάσεις Ιουνίου 2015 

 

Ο Π, θέλοντας να εξασφαλίσει οικονομικά την κόρη του Κ, της μεταβίβασε, λόγω 

γονικής παροχής, ένα παραθαλάσσιο οικόπεδό του. Στη συνέχεια, αφού έλαβε πρώτα 

δάνειο από την τράπεζα Τ με εγγυήτρια την Κ –η οποία και παραιτήθηκε έναντι της Τ 

από τις ενστάσεις των ΑΚ 855 και 862-863–, προχώρησε στην ανέγερση εξοχικής 

κατοικίας επί του οικοπέδου, με συνέπεια η Κ να καταστεί έτσι κυρία της κατοικίας.  

1. Αν μετέπειτα ο Π στεναχωρηθεί σφόδρα από την απόφαση της Κ να τελέσει 

γάμο με έναν «απαράδεκτο μέθυσο», μπορεί να στραφεί κατά της Κ και να της 

ζητήσει τις δαπάνες ανέγερσης της κατοικίας; 

2. Αν για την κατασκευή της κατοικίας ο Π συμβλήθηκε με τον εργολάβο Ε και η 

κατοικία εμφανίζει πλέον σοβαρό πρόβλημα υγρασίας στους τοίχους, που έχει 

ήδη καταστρέψει ολοσχερώς την πολύτιμη βιβλιοθήκη της Κ, μπορεί αυτή να 

στραφεί κατά του Ε και, αν ναι, με ποια νομική βάση και με ποιες προϋποθέσεις; 

3. Αν η ανέγερση της κατοικίας έγινε κατά παράβαση του Γενικού Οικοδομικού 

Κανονισμού (ΓΟΚ), η οποία είχε ως συνέπεια ο γείτονας Γ, κύριος όμορου 

ακινήτου, να στερηθεί τη θέα του προς τη θάλασσα, μπορεί αυτός να στραφεί 

κατά του Π ή της Κ και να ζητήσει αποζημίωση; 

4. α) Μπορεί η Τ να στραφεί απευθείας κατά της Κ και να ζητήσει από αυτήν την 

καταβολή καθυστερούμενων τοκοχρεολυτικών δόσεων εκ του δανείου; β) Αν 

η Κ καταβάλει στην Τ, μπορεί στη συνέχεια να στραφεί κατά του Π και να 

αναζητήσει το καταβληθέν ποσόν; γ) Αν υποτεθεί ότι η αξίωση της Τ είχε 

παραγραφεί και παρ’ όλα αυτά η Κ και πάλι κατέβαλε στην Τ, μπορεί στη 

συνέχεια η Κ να στραφεί κατά του Π και να αναζητήσει το καταβληθέν ποσόν;  

 

 

Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.  

Απαγορεύεται η χρήση σχολιασμένου ΑΚ. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 


