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ΣΕΙΡΑ Β΄

Θέμα 1ο : Ο Α δάνεισε άτοκα στο συνάδελφό του Β την 1.10.2009 6.000 ευρώ, προκειμένου ο

Β να συνδράμει οικονομικά τον πεθερό του Π, ο οποίος υποβλήθηκε σε σοβαρή χειρουργική

επέμβαση. Υπέρ του Β εγγυήθηκε η σύζυγός του, Σ, εγχειρίζοντας στον Α υπογεγραμμένη

από αυτήν δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Εγγυώμαι την επιστροφή του ποσού του

δανείου ύψους 6.000 ευρώ, που έλαβε ο σύζυγός μου Β από τον Α και παραιτούμαι από την

ένσταση δίζησης».Την 1.4.2010 ο Α ζήτησε από τον Β την απόδοση του ποσού του δανείου, ο

Β όμως αρνήθηκε να το αποδώσει. Ερωτάται:

Α) Είχε δικαίωμα ο Β να αρνηθεί την απόδοση του δανείου την 1.4.2010;

Β) Είναι η εγγύηση μεταξύ Σ και Α έγκυρη;

Γ) Δικαιούται ο Α την 1.6.2010 να στραφεί κατά της Σ, ζητώντας από αυτήν: i) το δάνεισμα,  ii)

τόκους υπερημερίας από την 2.4.2010 και iii) ποσό 500 ευρώ που κατέβαλε σε δικηγόρο για

τις παρασχεθείσες συμβουλές σχετικά με το χειρισμό της υπόθεσης;

Δ) Αν υποτεθεί ότι ο Α, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη εισπράξει το ποσό των 6.000 ευρώ από

τον Β, αναρτά επωνύμως στον εσωτερικό δικτυακό τόπο της εταιρείας, όπου εργάζονται οι Α

και Β, ανακοίνωση, στην οποία προειδοποιεί τους συναδέλφους του να απέχουν από κάθε

οικονομική  δοσοληψία  με  τον  Β,  διότι  ο  Β  προφασιζόμενος  λόγους  υγείας  συγγενών του

καταφέρνει και αποσπά χρηματικά ποσά από συναδέλφους του χωρίς την πρόθεση να τα

επιστρέψει ποτέ, έχει και αν ναι ποιά δικαιώματα ο Β κατά του Α;

Θέμα  2ο :  Υπεισέλευση  του  νέου  κτήτορα  στη  σύμβαση  της  μίσθωσης-  Δικαιώματα  και

υποχρεώσεις.

Θέμα 3ο :  Ποιές θεωρίες υποστηρίζονται για την έννοια του καταναλωτή και  ποιά κατά τη

γνώμη Σας είναι η ορθότερη;

 Η επίλυση του 1ου θέματος είναι υποχρεωτική. Από τα θέματα 2ο και 3ο επιλέγετε ένα

μόνο. 


