
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 – ΣΕΙΡΑ Β'

Ο έμπορος Α όφειλε στον προμηθευτή του Π, από συναλλαγή που έγινε μεταξύ τους στις 10-1-2003, το

ποσό των 50.000 €, το οποίο έπρεπε να εξοφληθεί αυθημερόν. Για την εξασφάλιση της απαίτησης του

Π, ο Β, συγγενής του Α, παραχώρησε υπέρ του Π υποθήκη σε ακίνητό του και συμφώνησε με αυτόν

ότι σε περίπτωση που ο Α δεν αποπληρώσει την οφειλή του όταν αυτή θα καθίστατο ληξιπρόθεσμη, η

κυριότητα του ενυπόθηκου ακινήτου θα περιέλθει αυτομάτως στον Π. Παρά ταύτα ο Β, λόγω της

μεγάλης οικονομικής ανάγκης στην οποία εν τω μεταξύ περιήλθε, πώλησε και μεταβίβασε το ίδιο αυτό

ακίνητο στον Κ στην μισή από την πραγματική του αξία. Τον Ιούνιο του 2005 γεννήθηκε ο Γ, τέκνο

χωρίς γάμο του Α με την Δ, για το οποίο πάντως ο Α προέβη αμέσως σε εκούσια δήλωση αναγνώρισης

ενώπιον συμβολαιογράφου. Λίγους μήνες αργότερα η Δ ασκεί αγωγή κατά του Α, ζητώντας από αυτόν

διατροφή για την ίδια και καταβολή των δαπανών τοκετού του Γ. Ο Α αντιτείνει ότι η Δ δεν δικαιούται

τίποτα  από  τα  παραπάνω,  διότι  έχει  μεγάλη  περιουσία  που  της  αποφέρει  σημαντικά  εισοδήματα.

Ερωτάται: 

1. Eίναι έγκυρη η συσταθείσα υπό τους ως άνω όρους υποθήκη;  

2. Έγινε κύριος του ακινήτου ο Κ;

3. Μπορεί ο Π να απαιτήσει από τον Β την καταβολή της οφειλής του Α; 

4. Αν ο Β (ανεξάρτητα από την απάντηση στο αμέσως προηγούμενο ερώτημα) καταβάλει το ποσό της

οφειλής στον Π, αποκτά δικαιώματα κατά του Α, και αν ναι, ποια; 

5. Έστω ότι ο Π απέστειλε, στις 10-1-2005, στον Α εξώδικη επιστολή, με την οποία του υπενθύμισε το

χρέος του και τον κάλεσε να πληρώσει,  και ο Α  του απάντησε μια εβδομάδα αργότερα, ζητώντας του

προθεσμία δύο μηνών για την καταβολή της οφειλής. Αν ο  Π κοινοποιήσει στον Α αγωγή στις 20-1-

2010 και ο Α ισχυριστεί ότι η αξίωση του Π έχει παραγραφεί, ποια θα είναι η τύχη της αγωγής του Γ; 

6. Είναι βάσιμος ο ισχυρισμός του Α  ότι δεν οφείλει στη Δ ούτε διατροφή ούτε τις δαπάνες τοκετού,

διότι αυτή έχει σημαντικά εισοδήματα ; 


