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Α΄ Σειρά
Ο γεωργός Γ συμφωνεί με τον κατασκευαστή Κ την αγορά ενός καινούργιου γεωργικού μηχανήματος

έναντι τιμήματος 10.000 ευρώ. Συμφωνείται το μηχάνημα να παραδοθεί την 1/3/2009, οπότε και θα

καταβληθούν οι 5.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο τίμημα θα καταβληθεί την 1/5/2011. Επειδή ο Γ δεν

διαθέτει το καταβλητέο την 1/3/2009 ποσό των 5000 ευρώ, συμφωνεί στις  28/2/2009 με τον Δ να

δανεισθεί τα 5000 ευρώ από αυτόν άτοκα. Την ίδια μέρα, ο Α, αδελφός του Γ, δηλώνει προφορικά στον

Δ ότι, σε περίπτωση που ο Γ δεν μπορεί να του επιστρέψει τα χρήματα, θα τα καταβάλει αυτός (ο Α).

Το  μηχάνημα  παραδίδεται  πράγματι  την  1/3/2009  και  καταβάλλεται  αμέσως  η  πρώτη  δόση  του

τιμήματος.  Από  τις  αρχές  του  2010,  το  μηχάνημα εμφανίζει  προβλήματα  στη  λειτουργία  του  και

μειωμένη απόδοση σε σχέση με τα ομοειδή μηχανήματα της κατηγορίας του. Ο Γ ειδοποιεί τον Κ, ο

οποίος όμως τον διαβεβαιώνει ότι το μηχάνημα δεν έχει προβλήματα.  Όταν την 1/5/2011 ο Κ ζητά τη

δεύτερη δόση του τιμήματος, ο Γ του αντιτείνει ότι δεν προτίθεται να την εξοφλήσει, διότι η αγοραία

αξία του μηχανήματος, εν όψει των δυσλειτουργιών που εμφανίζει, ανέρχεται μόνον σε 5000 ευρώ.

Την 1/5/2011, ο Δ ζητά από τον Γ να του επιστρέψει το δανεισθέν την 1/3/2009 ποσό των 5000 ευρώ

στις 5/6/2011. Την ημερομηνία εκείνη, ο Γ αδρανεί και ο Δ ζητά το ποσό αυτό από τον Α, ο οποίος το

καταβάλλει αυθημερόν.

Ερωτάται:

1. Νομίμως αρνείται ο Γ την καταβολή του τιμήματος;

2. Είναι βάσιμη η αξίωση του Δ κατά του Γ για την απόδοση του δανείου;

3. Μπορεί ο Α να ζητήσει από τον Δ να του επιστρέψει το ποσό που ο Α του κατέβαλε;

4.  Μπορεί  ο Α να ζητήσει  από τον Γ την προς αυτόν (τον Α) καταβολή όσων ο Α κατέβαλε την

5/6/2011 στον Δ;

5. Εάν υποτεθεί ότι  στις  2/5/2011 το μηχάνημα εξερράγη, με συνέπεια τον τραυματισμό του Α, ο

οποίος έτυχε να βρίσκεται στο χωράφι όπου ο Γ το  χρησιμοποιούσε, έχει αυτός (ο Α) αξιώσεις κατά

του Κ;


