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ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 
(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ
 

 για τις απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Η Εταιρεία αναψυκτικών Κόκα- Αμόλα, έχει καταχωρήσει τον Απρίλιο την εξής 
διαφήμιση στην εφημερίδα «Ελεύθερος» παγκύπριας κυκλοφορίας. 
 

«Έχουμε κρύψει 15 κονκάρδες με το σήμα της «κόκα - αμόλα» σε διάφορα 
σημεία της ελεύθερης Κύπρου. Εάν βρείτε ένα από αυτά στείλτε μας το και 
θα σας δώσουμε £10.000 σε μετρητά. Απλά αγοράστε μια εξαδα κόκα-
αμόλα στείλτε μας τα πώματα και θα σος στείλουμε δωρεάν   . ένα 
εγχειρίδιο με οδηγίες για το πώς θα βρείτε τις κρυμμένες κονκάρδες» 

 
Στις 15 Ιουνίου η εν λόγω Εταιρεία καταχωρεί νέα διαφήμιση σε όλες τις 
εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας με την οποία αναφέρει ότι το βραβείο των 
£10.000 αποσύρεται. 
 
Συμβουλεύσετε τον Αγαθοκλή ο οποίος βρήκε στις 3 Ιουνίου σε ένα κάλαθο 
αχρήστων ένα αντίγραφο αυτού του εγχειριδίου και ακολουθώντας τις οδηγίες 
και τα κλειδιά - λέξεις που αναφέρονταν σ’ αυτό, βρήκε μια κρυμμένη κονκάρδα 
στις 16 Ιουνίου. 

 
ΒΑΘΜΟΙ (25) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Η Ρουλα η οποία είναι 95 ετών ζει τα τελευταία 7 χρόνια με την φροντιστήρια 
της την οικιακή βοηθό Αρόγιο από τις Φιλιππίνες. 
 
Η Ρούλα ξοδεύει το 50% της μηνιαίας σύνταξης της για να πληρώνει το μισθό της 
Αρόγιο. Η Αρόγιο τελευταίως άρχισε να παραπονιέται στην Ρούλα ότι ο μισθός 
που παίρνει είναι χαμηλός και δεν την φθάνουν να ζήσει τα παιδιά της στην  
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πατρίδα της και γι' αυτό αποφάσισε να αναζητήσει δουλειά στο Dubai όπου οι 
μισθοί των οικιακών βοηθών είναι σημαντικά ψηλότεροι. 
 
Η Ρούλα της ανάφερε ότι η σύνταξη της δεν της επέτρεπε να της δώσει αύξηση 
αλλά για να την βοηθήσει συμφωνεί να της πουλήσει το σπίτι στο οποίο διαμένει 
για £500 διατηρώντας όμως γη’ αυτήν το δικαίωμα να παραμείνει εκεί μέχρι να 
πεθάνει. Η Αρόγιο συμφωνεί και ακυρώνει τα σχέδια της για να πάει στο Dubai. 
 
Δύο μήνες αργότερα η Ρούλα πεθαίνει και οι συγγενείς της διεκδικούν κυριότητα 
του σπιτιού. Η Αρόγιο επιμένει ότι το αγόρασε δυνάμει συμφωνίας που είχε 
συντάξει ο Δικηγόρος της Ρούλας. 
 
Συμβουλεύσετε τους συγγενείς της Ρούλας οι οποίοι μεταξύ άλλων έχουν 
πληροφορίες ότι ο Δικηγόρος της Ρούλας και η Αρόγιο διατηρούν δεσμό. 

 
ΒΑΘΜΟΙ (25)  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Τι αρχές εφαρμόζουν τα Δικαστήρια στον υπολογισμό των αποζημιώσεων για 
παράβαση σύμβασης;     Ποια  η νομική  ισχύς των συμβατικών ρητρών που                                                                                                                                                    
αναφέρονται στο ακριβές ύψος των αποζημιώσεων σε περίπτωση παράβασης 
σύμβασης; 

 
ΒΑΘΜΟΙ 25 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
 
Ο Ζακ, Διευθυντής του Ποπ - Γκρουπ «Χάϊ Φλαϊ» συμφώνησε με τον Χ, για 
συνολικό ποσό ΛΚ15.000, όπως το εν λόγω μουσικό σχήμα δώσει τέσσερεις 
συνεχόμενες καθημερινές παραστάσεις στην Λεμεσό σε συναυλία που θα 
διοργάνωνε ο Χ. Η αρχηγός του γκρουπ Άντζελα έκαμε χρήση ναρκωτικών πριν 
την πρεμιέρα της συναυλίας και έτσι δεν μπορούσε να ερμηνεύσει σωστά τα 
τραγούδια εφόσον ήταν σε κατάσταση ζάλης. Παρόλο που ξεκίνησε να 
ερμηνεύει, το κοινό την γιουχάιζε και έτσι εγκατάλειψε την σκηνή. 
 
Ως αποτέλεσμα ο Χ ο οποίος είχε πληρώσει ΛΚ10.000 για να ενοικιάσει τις 
αίθουσες των συναυλιών για τέσσερεις ημέρες, υποχρεώθηκε να πληρώσει 
ΛΚ38.000 πίσω στους δυσαρεστημένους θεατές. 
 
Συμβουλεύσατε τον Χ. 
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Ποια διαφορά θα έκανε στην απάντηση σας εάν στο ποτό της Άντζελας είχε 
ριχθεϊ ναρκωτικό από κάποιο άγνωστο τρίτο πρόσωπο; 

 
ΒΑΘΜΟΙ 25 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
Ο Βίκτωρας που εκτελεί χρέη γραμματέα στο Nicosia Tennis Club, ενοικιάζει ένα 
λεωφορείο από την Rambler Bus Ltd ("RBL") για να μεταφέρει 40 μέλη του 
clubστην Λάρνακα στο τελικό του "Larnaka Open" . Η συμφωνία με την Εταιρεία 
Λεωφορείων "ανέφερε τα εξής: 
 

«Αυτή η σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί νοουμένου ότι θα δοθεί 
προηγουμένως 3 μέρες γραπτή προειδοποίηση στην Εταιρεία, αλλιώς θα 
είστε υπόχρεοι να καταβάλετε το κόμιστρο». 

 
Το συνολικό κόμιστρο είναι €800 και. ο Βίκτωρας δίδει προκαταβολή €250. 
 
Η R.BL ξοδεύει την  προηγούμενη της μεταφοράς €40 για  καθαρισμό του 
λεωφορείου και προπληρώνει €100 για τον οδηγό. Λίγο πριν αναχωρήσει το 
λεωφορείο ο Βίκτωρας ενημερώνεται ότι το "Larnaka Open" ακυρώθηκε διότι το 
προηγούμενο βράδυ ομάδα νεαρών χούλιγκαν είχαν καταστρέψει το δάπεδο 
των γηπέδων. 
Ο Βίκτωρας ζητά τα λεφτά που έδωσε ως προκαταβολή πίσω ενώ η RBL ζητά το 
υπόλοιπο. 
 
Συμβουλεύσετε τον Βίκτώρα. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Ο Αλβέρτος είναι ιδιοκτήτης τριών αυτοκινήτων Rolls Royce κατασκευή 1950, 
1960 και 1970. Θέλει να πωλήσει το μοντέλο του 1970 αλλά θέλει να το αγοράσει 
κάποιος ιδιώτης συλλέκτης. Δυστυχώς, λόγω τυπογραφικού λάθους το 
αυτοκίνητο που αναφέρεται στην διαφήμιση που καταχωρεί στην εφημερίδα 
αναφέρεται σε μοντέλο του 1960. Ο Βύρωνος, έμπορας αυτοκινήτων ήθελε να 
αποκτήσει το μοντέλο του 1950 και πληροφορήθηκε λανθασμένα από ένα κοινό 
φίλο ότι ο Αλβέρτος είχε το μοντέλο του 1950 προς πώληση σε εφημερίδα. 



Ο Βύρωνας γνώριζε, διότι ήταν έμπορας αυτοκινήτων και όχι συλλέκτης, ότι ο 
Αλβέρτος δεν επρόκειτο να του πωλήσει το αυτοκίνητο. Γι’ αυτό ο Βύρωνας 
τηλεφώνησε στον Αλβέρτο και του είπε «Γεια σας, είμαι ο κ. Τζόουνς θα ήθελα να 
αγοράσω το αυτοκίνητο που διαφημίζετε για €160,000». Ο Αλβέρτος 
ενθουσιάστηκε και του απάντησε καταφατικά. Όταν ο Αλβέρτος πήγε να 
παραδώσει το μοντέλο του 1970 ανακάλυψε την πραγματική ταυτότητα του 
αγοραστή και αρνήθηκε να προχωρήσει με την πώληση αλλά ο Βύρωνας 
επέμεινε έστω και εάν δεν ήταν το μοντέλο του 1950. 
 
Σχολιάστε την νομική πτυχή της υπόθεσης. 
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