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Ο Π, μηχανικός αυτοκινήτων και ιδιοκτήτης μάντρας και συνεργείου αυτοκινήτων, 

πώλησε και παρέδωσε στον Α, υπάλληλο φαρμακευτικής εταιρίας, ένα μεταχειρισμένο 

αυτοκίνητο μάρκας Χ, αντί τιμήματος 6.000 €, εκ των οποίων 4.000 € καταβλήθηκαν 

κατά την παράδοση και τα υπόλοιπα 2.000 € συμφωνήθηκε να καταβληθούν ένα μήνα 

μετά. Την καταβολή τους εγγυήθηκε προς τον Π εγγράφως ο Ε, φίλος του Α, 

παραιτούμενος από τη ένσταση διζήσεως. Δέκα ημέρες μετά την παράδοση του 

αυτοκινήτου, ο Α διαπιστώνει πρόβλημα στο σύστημα πέδησης και ζητεί από τον Π να 

το διορθώσει, τονίζοντάς του ότι, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα καταβάλει το 

υπόλοιπο του τιμήματος. Ο Π απαντά ότι δεν έχει υποχρέωση διόρθωσης, διότι δεν 

γνώριζε το ελάττωμα και διότι σε κάθε περίπτωση ο Α όφειλε και μπορούσε να έχει 

ελέγξει το αυτοκίνητο πριν το παραλάβει. Μετά από αυτό ο Π στρέφεται κατά του Ε 

απαιτώντας από εκείνον την πληρωμή των 2.000 €. Ο Ε ρωτά τον Α γιατί δεν καταβάλει 

εκείνος (δηλ. ο Α) το υπόλοιπο τίμημα και ο Α τον ενημερώνει για τον πρόβλημα στο 

σύστημα πέδησης.  

 

Ερωτάται:  

1) Είναι νόμιμοι οι ισχυρισμοί του Π ότι δεν έχει υποχρέωση διόρθωσης α) διότι 

αγνοούσε την ύπαρξη του ελαττώματος και β) διότι ο Α όφειλε και μπορούσε να έχει 

ελέγξει το αυτοκίνητο πριν την παραλαβή του;  

2) Οφείλει ο Ε να καταβάλει το υπόλοιπο του τιμήματος στον Π; 

3)  Αν υποτεθεί ότι ο Ε είχε εγγυηθεί την καταβολή του υπόλοιπου τιμήματος των 2.000 

€ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Π, και ότι στη συνέχεια κατέβαλε 

πράγματι στον Π, ύστερα από όχληση του τελευταίου, το πιο πάνω ποσό, θα μπορούσε 

να το αναζητήσει από τον Π;  

4) Έστω ότι ο Α, ο οποίος δεν έχει διαπιστώσει το πρόβλημα στο σύστημα πέδησης, 

οδηγώντας το αυτοκίνητο χάνει τον έλεγχο αυτού, λόγω ακριβώς του πιο πάνω 

προβλήματος, και προσκρούει σε προστατευτικό κιγκλίδωμα με αποτέλεσμα να 

τραυματιστεί θανάσιμα. Μπορεί η μητέρα του Α, η Μ, να ζητήσει από τον Π 

αποζημίωση λόγω στέρησης της διατροφής που της κατέβαλλε ο Α, ενόψει του ότι η 

ίδια δεν είχε κανένα εισόδημα;  

 

 

Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. 

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και σχολιασμένου ΑΚ. 

Κ Α Λ Η   Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α ! 

 

 


