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Ο Α αναχώρησε το 1990 για τις ΗΠΑ, προς αναζήτηση εργασίας. Φεύγοντας, συναντήθηκε με

τον  επιστήθιο  φίλο  του  Β  και  τού  παραχώρησε  –ατύπως  και  άνευ  ανταλλάγματος–  την

παραθεριστική του κατοικία στο Σούνιο, για όσο χρόνο εκείνος (ο Α) θα εργαζόταν στις ΗΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια ο Α επισκεπτόταν τα καλοκαίρια την Ελλάδα και διέμενε στην οικία του

Σουνίου,  την  οποία  ο  Β  είχε  πλέον  διαμορφώσει  ως  κύρια  κατοικία  του.  Το  2011  ο  Α

αποφασίζει να επιστρέψει πλέον οριστικά στην Ελλάδα και ζητεί από τον Β να εγκαταλείψει

την εν λόγω οικία. Ο Β ωστόσο αρνείται, υποστηρίζοντας ότι η οικία τού ανήκει πλέον «εφ’

όρου ζωής».

Ο  Α  διαθέτει  επίσης  και  ένα  ακίνητο  στο  κέντρο  της  Αθήνας,  το  οποίο  εκμίσθωσε  τον

Αύγουστο του 2010 στον Μ, ο οποίος και το χρησιμοποίησε για να στεγάσει την επιχείρησή

του. Στη μίσθωση αυτή προβλεπόταν ότι το αρχικό μίσθωμα των 1.000 € θα αυξανόταν «τον

Αύγουστο 2011 κατά 5%, τον Αύγουστο 2012 κατά 40% και τον Αύγουστο 2013 κατά 3%». Ο

Α  ζητεί  τώρα  την  αντίστοιχη  αύξηση  του  μισθώματος  κατά  40%.  Ο  Μ  όμως  αντιδρά,

υποστηρίζοντας ότι εκ παραδρομής συνομολόγησαν στη σύμβασή τους το ποσοστό αύξησης

του  40%,  ενώ  ήθελαν  πραγματικά  να  ισχύσει  μία  αύξηση  της  τάξης  του  4%.  Σε  κάθε

περίπτωση, ο Μ σκέπτεται πλέον να μεταβιβάσει την επιχείρησή του προς τον τρίτο Ε, λόγω

των υψηλών χρεών του προς τους προμηθευτές του.

Ο Α δεν έχει συνάψει ποτέ γάμο, διατηρεί ωστόσο εξωσυζυγική σχέση με την Φ, με την οποία

έχει  αποκτήσει  τον  Γ,  τον  οποίον  όμως  δεν  έχει  αναγνωρίσει.  Η  περιουσία  δε  του  Α

αποτελείται από τα δύο ως άνω ακίνητα.

Ερωτάται:

1. Βασίμως αρνείται ο Β να εγκαταλείψει την οικία του Α; Έχει αποκτήσει κάποιο δικαίωμα επ’

αυτής; 

2. Υποχρεούται ο Μ να καταβάλει στον Α αυξημένο πλέον μίσθωμα κατά 40%; 

3. Αν πραγματοποιηθεί  τελικά η μεταβίβαση της επιχείρησης του Μ προς τον Ε,  ποιός θα

ευθύνεται πλέον έναντι των προμηθευτών του Μ;

4. Ποιός μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση του Γ ως τέκνου του Α; Αν το πράξει ο ίδιος ο Α

με διαθήκη, μετέπειτα όμως την ανακαλέσει, θα παραμείνει ισχυρή η αναγνώριση;

5. Αν ο Α, έχοντας ήδη αναγνωρίσει τον Γ, πεθάνει και αφήσει διαθήκη όπου καταλείπει όλη

την  περιουσία  του  «στους  άπορους  και  άστεγους  των  Αθηνών»,  ποιός  καθίσταται

κληρονόμος του;


