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Ο Α, ο οποίος απεβίωσε στις 20.1.2005 στην Αθήνα, κατέλιπε, με την από 15.5.2001 

ιδιόγραφη διαθήκη του, ολόκληρη την κινητή και ακίνητη περιουσία του στην κόρη 

του Β, μοναδικό τέκνο από το γάμο του με την προαποβιώσασα αυτού σύζυγό του Σ. 

Η ως άνω ιδιόγραφη διαθήκη δημοσιεύθηκε και κηρύχθηκε κυρία στις 2.10.2005, η 

δε Β αποδέχθηκε νομότυπα την επαχθείσα σ’ αυτήν κληρονομιά στις 10.11.2008. 

Κατά το χρόνο του θανάτου του Α ευρίσκοντο στη ζωή οι αδελφοί αυτού Γ και Δ, οι 

οποίοι, ισχυριζόμενοι ότι η προαναφερόμενη ιδιόγραφη διαθήκη φέρει εσφαλμένη 

ημεροχρονολογία, ζήτησαν την ακύρωση αυτής, με αγωγή την οποία άσκησαν κατά 

της Β στις 15.1.2008 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείο Αθηνών. Ερωτάται: α) 

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η Β ώστε να θεωρηθεί νομότυπη η αποδοχή της 

κληρονομιάς εκ μέρους της και ν’ αποκτήσει την κυριότητα των κινητών και των 

ακινήτων κληρονομιαίων πραγμάτων; Ποιος ο χρόνος επαγωγής της κληρονομίας 

στην από διαθήκη διαδοχή και ποιος στην από το νόμο (εξ αδιαθέτου) διαδοχή; β) 

Ασκεί έννομη επιρροή στην κτήση της κληρονομίας το γεγονός ότι η Β αποδέχθηκε 

την επαχθείσα σ’ αυτήν κληρονομία τρία και πλέον έτη μετά τον θάνατο του πατέρα 

της και τη δημοσίευση της διαθήκης; γ) Με την εκδοχή ότι η ιδιόγραφη διαθήκη 

φέρει όντως εσφαλμένη ημεροχρονολογία ασκεί τούτο έννομη επιρροή στην 

εγκυρότητά της; δ) Έχουν έννομο συμφέρον οι Γ και Δ να ζητήσουν την ακυρότητα 

της ιδιόγραφης διαθήκης του Α; ε) Το γεγονός ότι η ιδιόγραφη διαθήκη 

δημοσιεύθηκε και κηρύχθηκε κυρία παράγει τεκμήριο γνησιότητάς της; Σε ποια 

περίπτωση μπορεί να παραχθεί αυτό το τεκμήριο; στ) Εάν η κληρονόμος Β, 

προκειμένου να εισπράξει χρήματα από το τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε 

αποκλειστικά στο όνομά του ο πατέρας της, ζητήσει την έκδοση του πιστοποιητικού 

περί του κληρονομικού της δικαιώματος (κληρονομητηρίου): ι) σε ποιο δικαστήριο 

πρέπει να απευθύνει την αίτησή της; ιι) η Τράπεζα έχει δικαίωμα να της αρνηθεί την 

ανάληψη των χρημάτων παρά την προσκόμιση του ως άνω πιστοποιητικού 

(κληρονομητηρίου); Σημείωση: Να δοθεί σύντομη και σαφής απάντηση σε κάθε 

ερώτηση χωριστά και να παρατεθούν στο τέλος κάθε απάντησης τα σχετικά άρθρα 

του ΑΚ και του ΚΠολΔ στα οποία στηρίζεται αυτή. 


