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Εξετάσεις Ιουλίου 2012

ΣΕΙΡΑ Α΄

Στις 17.5.2012 ο αγρότης Χ, οδηγώντας  αυτοκίνητο που ανήκε κατά κυριότητα στην εκμισθώτρια
εταιρεία Ε και με συνεπιβαίνουσα τη σύζυγό του Σ, χρησιμοποίησε αγροτικό δρόμο, προκειμένου να
φθάσει νωρίτερα στον αγρό που καλλιεργούσε. Κατά την κίνησή του στον ως άνω αγροτικό δρόμο,
πλησίασε αφύλακτη ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, την οποία δεν αντιλήφθηκε παρά μόνο όταν
βρέθηκε πάνω στις σιδηροτροχιές, ένεκα του γεγονότος ότι οι τοπικοί υπάλληλοι του ΟΣΕ, Υ και Φ,
δεν  μερίμνησαν  για  την  ύπαρξη  της  απαιτούμενης  σήμανσης  με  τοποθέτηση  προειδοποιητικής
πινακίδας και εξαιτίας του ότι οι σιδηροτροχιές ήταν καλυμμένες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους με
τσιμέντο και έτσι δεν ήταν ορατές για τους ευρισκόμενους στην αγροτική οδό. Ο Χ αντιλήφθηκε για
πρώτη φορά την διερχόμενη αμαξοστοιχία, την οποία οδηγούσε ο οδηγός Ο, ενώ βρισκόταν με το
αυτοκίνητό του επί των σιδηροτροχιών και σε απόσταση μόλις 80 μέτρων από αυτήν. Ο οδηγός Ο
έκανε χρήση των ηχητικών οργάνων του συρμού, με αποτέλεσμα η συνεπιβαίνουσα Σ να εξέλθει του
αυτοκινήτου και να σωθεί, ο Χ όμως καταλήφθηκε από πανικό, με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία να
παρασύρει το αυτοκίνητο και ο Χ να θανατωθεί.
Ερωτάται:
α) Έχει η Σ αξίωση αποζημίωσης για την καταβολή των εξόδων κηδείας και κατασκευής τάφου ύψους
1.500 ευρώ, καθώς επίσης και για τη στέρηση διατροφής της ίδιας, και κατά ποίων; (Να εξετάσετε την
ευθύνη του ΟΣΕ, των Υ, Φ και Ο)
β)  Δεδομένου  ότι  η  Σ  προσέλαβε  μετά  τον  θάνατο  του  συζύγου  της  εργατικό  προσωπικό  που
εργάσθηκε για τη συγκομιδή των καρπών στον αγρό και κατέβαλε σε αυτούς συνολικά ημερομίσθια
ύψους 800 ευρώ, έχει αξίωση και για την καταβολή του ποσού αυτού; 
γ) Έχει η εκμισθώτρια εταιρεία Ε αξίωση αποζημίωσης κατά της Σ, ως μοναδικής κληρονόμου του Χ,
για την ολοσχερή καταστροφή του αυτοκινήτου;
δ) Αν ο Χ την 1.5.2010 είχε εγγυηθεί εγγράφως και παραιτούμενος από την ένσταση της διζήσεως υπέρ
του αδελφού του Α για την καταβολή κάθε  οφειλής  από την δανειακή σύμβαση που συνήψε την
1.5.2010 ο αδελφός του Α με την Τράπεζα Τ, δικαιούται η τράπεζα Τ να στραφεί κατά της Σ για τις
τρεις τελευταίες χρεωλυτικές δόσεις του δανείου, ως προς τις οποίες είχε καταστεί υπερήμερος ο Α; Αν
η Σ καταβάλει προς την Τ, έχει δικαίωμα να απαιτήσει τα καταβληθέντα από τον Α; 

Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και
σχολιασμένου ΑΚ.
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