
ΆΕΞΕΤΑΣΗ 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Την 19-06-2018 απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη ο Κ, κάτοικος εν ζωή Θεσσαλονίκης, καταλείπον

τας μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς τους γιους του Α και Β. Με την από 10.05.2017 

ιδιόγραφη διαθήκη του ο Κ εγκατέστησε μοναδικό του κληρονόμο τον γιο του Α στο σύνολο 

της περιουσίας του, ενώ για τον Β δεν θεώρησε σκόπιμο να τον καταστήσει κληρονόμο του. 

Η κληρονομία αποτελείται από ένα διαμέρισμα και ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Ο Α χρησιμοποιεί 

αμέσως το φορτηγό του στην επιχείρηση εμπορίας ξυλείας που διαθέτει. Κατά τη μεταφορά 

ενός φορτίου, το φορτηγό που οδηγούσε ο Π, εργαζόμενος στην επιχείρηση του Α, συγκρού

εται με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Ζ. Από τη σύγκρουση τραυματίζεται σοβαρά ο Ζ, ο 

οποίος αναγκάζεται να απέχει από την εργασία του για χρονικό διάστημα 3 μηνών, ενώ και 

το όχημά του υφίσταται σοβαρές υλικές ζημιές. Την 30-09-2018 ο Ζ ασκεί αγωγή αποζημίω

σης κατά του Π ζητώντας να του καταβάλει: α) τα έξοδα νοσηλείας του που ανέρχονται σε 

5.000 ευρώ, β) τα διαφυγόντα κέρδη από την αναγκαστική αποχή του από την εργασία του, 

ως αποτέλεσμα του τραυματισμού του, συνολικού ύψους 4.000 ευρώ, γ) το ποσό των 

2.000 ευρώ που κατέβαλε για την επισκευή του οχήματός του, και δ) ποσό ύψους 50.000 

ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από το ατύχημα. 1) α) 

Ποια η αιτία κτήσης της κληρονομίας από τον Α; β) Είχε ο Κ τη δυνατότητα να αποκλείσει 

τον Β από την κληρονομική διαδοχή; γ) Με βάση ποιες διατάξεις του ΑΚ μπορεί ο Β να δι

εκδικήσει μέρος από την κληρονομία και σε τι ποσοστό επ’ αυτής θα ανέλθει το δικαίωμά τ

ου; 2) Εάν ο Β ισχυριστεί ότι διαθέτει ιδιόγραφη διαθήκη του πατρός του Κ με την οποία 

όλη η κληρονομιαία περιουσία περιέρχεται σε αυτόν, η οποία όμως φέρει ημερομηνία 

10.03.2016, ποια από τις δύο διαθήκες θα ισχύσει; 3) Εάν ο Β θελήσει να ασκήσει αγωγή 

ακύρωσης της διαθήκης του Κ που καταλείπει όλη την κληρονομία στον Α, ποιο θα είναι αρ

μόδιο κατά τόπο Δικαστήριο; 4) α) Ποια ενοχική σχέση συνδέει τους Α και Π; β) Νομιμοποιε

ίται παθητικά ο Π στην άσκηση της αγωγής; γ) Ποια η ευθύνη του Α έναντι του Ζ; 5) Ποι

ο Δικαστήριο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση της ανωτέρω αγωγής; Οι απαντήσεις 

να είναι αιτιολογημένες και να αναφέρονται οι διατάξεις στις οποίες στηρίζονται. 


