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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Τη Δευτέρα ο Ανδρέας καταχώρησε διαφήμιση στην εφημερίδα «Ελευθερία» 
στην οποία έλεγε ότι ήταν έτοιμος να πληρώσει 1.000 αμοιβή σε οποιοδήποτε 
άτομο που θα του εύρισκε το σκύλο του ράτσας μπουλντόκ με το όνομα 
«Λάκης». Ο Ανδρέας έχασε το Λάκη όταν τον είχε πάρει βόλτα στο δάσος 
Αθαλάσσας. Την Πέμπτη ο Νεοκλής ο οποίος βόσκει συχνά τα πρόβατά του 
παράνομα, στο δάσος της Αθαλάσσας, βρήκε το Λάκη να περιφέρεται γύρω 
από τα πρόβατα του και τον έπιασε για να τον  πάρει στην μάντρα του. 
Επίσης την Πέμπτη ο Ανδρέας καταχώρησε νέα διαφήμιση στην ίδια 
εφημερίδα όπου έλεγε ότι η αμοιβή που προσέφερε δεν ίσχυε πλέον. Την 
Παρασκευή ο Νεοκλής διάβασε την εφημερίδα της Δευτέρας η οποία ήταν 
ξεχασμένη πάνω σε ένα τραπέζι του καφενείου όπου συχνάζει και είδε τη 
διαφήμιση για την αμοιβή. Έτσι ο Νεοκλής την επομένη, επέστρεψε το Λάκη 
στον Ανδρέα, ζητώντας την αμοιβή. Ο Ανδρέας αρνήθηκε να πληρώσει. 
Συμβουλεύσετε τον Ανδρέα. 
Πως θα άλλαζε η απάντησή σας εάν ο Νεοκλής ήταν ο μπόγιας του 
Δημαρχείου;  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
Ο Λευτέρης ο οποίος είναι κτηματομεσίτης ενημέρωσε τον Γιάννη, υποψήφιο 
αγοραστή, για μια ακίνητη περιουσία που ήταν προς πώληση ως ακολούθως: 
“100 σκάλες σε ήσυχη περιοχή κοντά στην θάλασσα του Αγ. Θεοδώρου στη 
Λάρνακα οι οποίες ανήκουν στο Λουκά”. Ο Γιάννης δείχνει ενδιαφέρον για 
την περιουσία γιατί επιθυμεί να την χωρίσει σε οικόπεδα και να κτίσει 
εξοχικές επαύλεις και ένα ξενοδοχείο. Ο Λευτέρης πληροφορεί το Γιάννη ότι η 
συγκεκριμένη περιουσία είναι ιδανική για τους σκοπούς που επιθυμεί να την 
αγοράσει. Άγνωστο και στους δυο ότι το Τμήμα Πολεοδομίας είχε προσφάτως 
εγκρίνει το πέρασμα αυτοκινητόδρομου σχεδόν εφαπτόμενο επί της εν λόγω 
ακίνητης περιουσίας.  Ο αυτοκινητόδρομος θα αυξήσει τα επίπεδα θορύβου 
στην περιοχή. Ο Λουκάς γνωρίζει ότι είναι πολύ απίθανο οι τοπικές αρχές και 
το Τμήμα Πολεοδομίας να επιτρέψουν διαχωρισμό οικοπέδων, αφού σε 
άτυπη συνομιλία που είχε στο παρελθόν με το Διευθυντή της Πολεοδομίας 
του είχε πει, ότι το Τμήμα είχε ενστάσεις και δεν ενθάρρυνε τη διάσπαρτη 
ανάπτυξη. Ο Γιάννης έμαθε για τα σχέδια της Πολεοδομίας για τον 
αυτοκινητόδρομο μετά που αγόρασε το ακίνητο. Πιστεύοντας ότι αυτό το 
γεγονός δεν υα του χαλούσε εντελώς τα σχέδια του, προχώρησε και υπέβαλε 



αίτηση για άδεια διαχωρισμού οικοπέδων και ανάπτυξη ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος η οποία όμως απορρίφθηκε. 
 
Συμβουλεύσετε τον Γιάννη.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
Ο Άβελ και ο Κάιν είναι αδέλφια και μαζί με την συμφοιτήτριά τους Σάρα 
διαμένουν σε ένα ενοικιασμένο διαμέρισμα, κοντά το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Κάθε εβδομάδα και οι τρεις τους παίζουν “joker”, ένα τυχερό παιχνίδι του 
ΟΠΑΠ. Πάντοτε παίζουν τους ίδιους αριθμούς που είναι η ημερομηνία 
γέννησης του Κάϊν. Το δελτίο εκδίδεται πάντοτε στο όνομα του Κάϊν ο οποίος 
είναι ο μόνος που επισκέπτεται το πρακτορείο και πληρώνει την αξία του. 
Τόσο ο Άβελ όσο και η Σάρα αντί να δίδουν στον Κάϊν το 1/3 του μεριδίου 
τους, κάθε τόσο πληρώνουν στον Κάϊν το μερίδιο του από λογαριασμούς 
εστιατορίου ή του κερνούν καμιά μπύρα στη φοιτητική μπυραρία. Στην 
τελευταία κλήρωση του «joker» το δελτίο κέρδισε 3,000,000. Ο Κάϊν αρνείται 
να πληρώσει στον Άβελ και στην Σάρα το μερίδιό τους και θεωρεί ότι η 
μεταξύ τους διευθέτηση δεν είχε καμία δεσμευτική αξία. Ο Άβελ και η Σάρα 
απειλούν να λάβουν νομικά μέτρα.  
Συμβουλεύσετε το Καϊν.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4:  
Η  Ανδρομάχη είναι αυτοεργοδοτούμενη λογίστρια και δουλεύει στο σπίτι 
της. Επειδή χειρίζεται ευαίσθητους λογαριασμούς πελατών, θεώρησε καλό να 
εγκαταστήσει ένα σύστημα συναγερμού στο σπίτι της. Ήρθε σε επαφή με την 
Εταιρεία Nemo Security Ltd η οποία της έδωσε το διαφημιστικό φυλλάδιό 
της. Από αυτό επέλεξε ένα σύστημα αξίας 3,000. Στη τελευταία σελίδα του 
φυλλαδίου αναφέρονταν τα εξής: 
“Η Εταιρεία Nemo Security Ltd δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε ζημιά, ή απώλεια ήθελε προκληθεί ως αποτέλεσμα κακής 
εγκατάστασης ή λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας και εν πάση 
περιπτώσει καμία απαίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί για ζημιά πέραν της 
αξίας της εγκατάστασης.” Η Ανδρομάχη δεν πρόσεξε τη σχετική παράγραφο 
στο διαφημιστικό φυλλάδιο και ούτε πρόσεξε την παραπομπή στο 
περιεχόμενο του φυλλαδίου η οποία γινόταν στο δελτίο παραγγελίας που 
υπέγραψε. Η εγκατάσταση του συστήματος έγινε λανθασμένα με αποτέλεσμα 
να προκληθεί ζημιά αξίας 15,000 ενώ οι πελάτες της απαιτούν από την ίδια 
αποζημιώσεις ύψους 30,000.  Η Εταιρεία Nemo Security Ltd παρόλο που 
παραδέχεται την αμέλεια εντούτοις αρνείται να αποζημιώσει την Ανδρομάχη 
για οποιαδήποτε ζημιά και εν πάση περιπτώσει προσφέρει μόνο 3,000 
επικαλούμενη τον όρο στο διαφημιστικό της φυλλάδιο. 
Συμβουλεύσετε την Ανδρομάχη.    
 
 
 
 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
Τι αρχές εφαρμόζουν τα Δικαστήρια για να καθορίσουν κατά πόσο μια ζημιά 
είναι ανακτήσιμη ή όχι και πως υπολογίζουν τις αποζημιώσεις που 
αποδίδουν για παράβαση σύμβασης. Ποια η νομική ισχύς των συμβατικών 
ρητρών που αναφέρονται στο ακριβές ύψος των αποζημιώσεων σε περίπτωση 
παράβασης σύμβασης. Πότε τα Δικαστήρια εκδίδουν διατάγματα ειδικής 
εκτέλεσης μιας σύμβασης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Ο Τζών, είναι ο ατζέντης της γνωστής πόπ τραγουδίστριας “Lady Gragra” η 
οποία προγραμματίζει να δώσει πέντε συνεχόμενες παραστάσεις στο Τσίριο 
Στάδιο στη Λεμεσό σε συναυλία που θα διοργάνωνε η Εταιρεία Limassol 
Promotions Ltd. Η “Lady Gragra” το πρώτο βράδυ των παραστάσεων έκαμε 
χρήση ναρκωτικών πριν να βγει στη σκηνή και έτσι δεν μπορούσε να 
ερμηνεύσει σωστά τα τραγούδια εφόσον ήταν σε κατάσταση ζάλης. Παρόλο 
που ξεκίνησε να ερμηνεύει το κοινό τη γιουχάιζε και έτσι εγκατέλειψε τη 
σκηνή. 
Ως αποτέλεσμα η Εταιρεία Limassol Promotions Ltd η οποία έχει στο μεταξύ 
πληρώσει 25,000 για να ενοικιάσει το Τσίριο Στάδιο για 5 βράδια, 
υποχρεώθηκε να πληρώσει 250,000 πίσω στους δυσαρεστημένους και 
εξαγριωμένους θεατές. 
Η Lady Gragra συνήλθε την επόμενη το πρωί και ο Τζων επιμένει όπως αυτή 
εμφανιστεί τις επόμενες μέρες της συναυλίας διότι η υγεία της έχει 
αποκατασταθεί πλήρως. 
 
Συμβουλεύσετε τη Limassol Promotions Ltd η οποία φοβάται ότι η Lady 
Gragra, πιθανότατα να είναι στην ίδια κατάσταση και τις επόμενες μέρες. Στο 
μεταξύ όλα τα εισιτήρια για τις υπόλοιπες 4 συναυλίες έχουν προπωληθεί.  


