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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 
 
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 στην 
Λάρνακα or οποίες ανήκουν στον Λουκά». Ό Γιάννης δείχνει ενδιαφέρον για 
την περιουσία γιατί επιθυμεί να την- χωρίσει σε οικόπεδα και να κτίσει εξοχικές 
επαύλεις  και   ένα   ξενοδοχείο.   Ο   Λευτέρης  πληροφορεί  τον   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 τον Διευθυντή της Πολεοδομίας του είχε πει, 
ότι το Τμήμα είχε ενστάσεις και δεν ενθάρρυνε την διάσπαρτη ανάπτυξη.    Ο 
Γιάννης έμαθε για τα  σχέδια της Πολεοδομίας για τον αυτοκινητόδρομο  μετά  
που αγόρασε το ακίνητο.  Πιστεύοντας ότι αυτό το γεγονός δεν θα του χαλούσε 
εντελώς τα σχέδια του, προχώρησε και υπέβαλε αίτηση για άδεια διαχωρισμού 
οικοπέδων και ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος η οποία όμως 
απερρίφθη. 
 
Συμβουλεύσετε τον Γιάννη. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
Ο Ζακ καταχώρησε αγγελία στην εφημερίδα «Αργυρές Αγγελίες» με την οποία · 
ανακοίνωνε ότι πωλούσε το φορτηγό του. Η αγγελία η οποία συνοδευόταν από 
φωτογραφία έλεγε τα εξής: << Προς Πώληση:; Ford Ranger diesel του 2002 — 
τιμή €7000 -τηλ.999999» . Ο Δημήτρης τηλεφώνησε στον Ζακ και του ανέφερε ότι 
θα πλήρωνε τις €7000 πού ζητούσε. Ο Ζακ του είπε τα εξής: «περίμενα να μου    



πεις κάτι παραπάνω...». Η τηλεφωνική γραμμή διακόπηκε, πριν ο Δημήτρης 
ακούσει την συνέχεια που ο Ζακ έλεγε «…….-αλλά ατε δέχομαι..»                                
 
Δυο μέρες αργότερα η Συνθια , φίλη του Ζακ είπε στον Δημήτρη ότι ο Ζακ 
αποδέχτηκε τις €7000 
 
Συμβουλεύσετε τον Ζακ. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Η Εταιρεία Swingle Ltd επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και να 
αυξήσει την παραγωγή του εργοστασίου της. Γι' αυτό δανείζεται €100,000 από 
τον Νεοκλή Τοκογλυφιδη τον οποίο αναλαμβάνει να εξοφλήσει σε διάστημα 5 
ετών πληρώνοντας €20,000 τον χρόνο πλέον τόκο προς 18%. 
 
Η Swingle Ltd κατέλαβε την πρώτη ετήσια δόση των €20,000 με τους τόκους τους, 
αλλά αμέσως μετά ξέσπασε εργατική διαφορά και απεργίες με αποτέλεσμα η 
Εταιρεία να κινδυνεύει να οδηγηθεί σε οικονομική διάλυση. Η Swingle Ltd 
επικοινωνεί με τον Τοκογλυφίδη και του λέει τα καθέκαστα. Αυτός συμφωνεί να 
αναστείλει την αποπληρωμή του δανείου για 1 χρόνο.       
 
Δύο μήνες μετά ο Τοκογλυφίδης αλλάζει γνώμη και ζητά από την Swingle Ltd να 
του πληρώσει την ετήσια δόση με τους τόκους καθότι όπως; ο ίδιος ισχυρίζεται 
αντιμετωπίζει και αυτός οικονομικά προβλήματα.     
 
Η Swingle Ltd αρνείται και αντιθέτως του αντιπροτείνει να αποδεκτή μόνο 
€10,000 αλλιώς θα οδηγήσουν την Εταιρεία σε εκκαθάριση και θα τα χάσει όλα. 
 
Συμβουλεύσετε τον Τοκογλυφίδη. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
Ο Παναγιώτης και ο Ανδρέας είναι αδέλφια και ζουν με την Φάνη (φιλενάδα 
του Αντρέα) στην φοιτητική εστία. Συμφωνούν να λάβουν μέρος σε ένα 
τηλεοπτικό διαγωνισμό γνώσεων που διοργανώνει το κανάλι ΒΒΤ. 
 
Συμφωνούν ότι όποιος και να κερδίσει, τα κέρδη θα μοιράζονταν δια τρία. 
 
Παρόλο που προετοιμάστηκαν αρκετά για το παιχνίδι, επινόησαν ένα τρόπο 
επικοινωνίας μεταξύ τους με νοήματα και κινήσεις των χεριών τους ώστε κατά 
την διάρκεια του διαγωνισμού να συνεννοούνται μεταξύ τους χωρίς να το 



αντιληφθούν οι διοργανωτές. Παρόλο που συμμετέχουν και οι τρεις, στο τελικό, 
καταφέρνει να προκριθεί μόνο η Φάνη η οποία με την βοήθεια του Παναγιώτη 
και του Ανδρέα που βρίσκονταν στο ακροατήριο, τελικά κερδίζει. Το Βραβείο 
είναι £50.000.                                   
 
Η Φάνη αρνείται να μοιραστεί τα κέρδη με τα δυο αδέλφια και ήδη σύνηψε 
.δεσμό με άλλο συμφοιτητή της. 
 
Συμβουλεύσετε τον Παναγιώτη και τον Ανδρέα.  
 

ΒΑΘΜΟΙ 25 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
Ο νεαρός Δικηγόρος Κωνσταντίνος εξέφρασε την επιθυμία να αγοράσει Το 
Δικηγορικό Γραφείο του Νίκου Νομικού Ρ οποίος προτίθεται να 
συνταξιοδοτηθεί. 
 
Κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων ό Νίκος ανέφερε μεταξύ άλλων στον 
Κωνσταντίνο ότι: 
 
α)       Το Δικηγορικό του γραφείο είχε κύκλο εργασιών Λ.Κ. 100000. τον χρόνο 
και τα κέρδη του ήταν Λ.Κ. 5.000 μηνιαίως 
 
β)       Η μεγάλη εργοληπτική εταιρεία Ρ & J ήταν πελάτες του 
 
Έξι μήνες μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων ο Κωνσταντίνος συμφώνησε 
και αγόρασε το γραφείο του Νίκου, και λίγες μέρες μετά ανακάλυψε τα εξής:  
 
α) Ότι παρόλο που όταν ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις τα κέρδη του Νίκου 
ήταν Λ.Κ. 5000 εντούτοις κατά την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας αγοράς 
δηλαδή έξι μήνες αργότερα αυτά είχαν μειωθεί στις Λ.Κ. 2.500 μηνιαίως καθότι 
οι πελάτες θορυβούμενοι από την επικείμενη συνταξιοδότηση του Νίκου 
άλλαξαν στο μεταξύ Δικηγόρο. 
 
β) ότι ναι μεν η Ρ & J ήταν πελάτες του γραφείου του Νίκου αλλά του είχαν 
αναθέσει μόνο 2 μικρές υποθέσεις για απλήρωτα τιμολόγια συνολικού ποσού 
Λ.Κ. 100. 
 
Συμβουλεύσατε τον Κωνσταντίνο. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6 : 
 
Η    Εταιρεία    Axel    εκδίδει    ένα    εβδομαδιαίο    περιοδικό    
χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή.   Εργοδοτέί  
δημοσιογράφους οι  οποίοι τροφοδοτούν τον   υπολογιστή   με τα   κείμενα   και  
φωτογραφικό  υλικό  και παράγεται η τελική μορφή; του περιοδικού. Η Axel έχει 
"σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον Βίκτορα η οποία προνοεί μεταξύ άλλων ότι 
αυτός θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για να επισκευάζει οποιαδήποτε 
τεχνικά προβλήματα του υπολογιστή. Μια μέρα πριν την κυκλοφορία του 
περιοδικού ο υπολογιστής χάλασε και οι δημοσιογράφοι ήταν αδύνατο να 
εκτυπώσουν τα κείμενα τους. Όταν ζητήθηκε από τον Βίκτορα να την φτιάξει, 
αυτός αρνήθηκε να το πράξει εκτός  εάν  αυξανόταν  η   αμοιβή  του.   Η  Axel,   
προ  του   κινδύνου   να   μην κυκλοφορήσει   το   περιοδικό,   συμφώνησε   να   
πληρώσει   στον   Βίκτορα   ένα επιπρόσθετο ποσό ΛΚ1000 την εβδομάδα. 
Ακολούθως ο Βίκτορας έφτιαξε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.   Επειδή  πήρε 
κάποιο χρόνο για να  επισκευαστεί  ο υπολογιστής  οι   δημοσιογράφοι   έπρεπε   
να   δουλέψουν   υπερωρίες.   Η   Axel υποσχέθηκε  να   τους   καταβάλει   
επιπρόσθετη   αμοιβή   ΛΚ100   στον   καθένα νοούμενου ότι θα προλάμβαναν 
να κυκλοφορήσουν τον περιοδικό εγκαίρως. Το περιοδικό τελικά εκδόθηκε και 
κυκλοφόρησε κανονικά αλλά η Axel αρνείται να τηρήσει τις υποσχέσεις της σε 
σχέση με τον Βίκτορα και τους δημοσιογράφους οι οποίοι τώρα απειλούν με 
νομικά μέτρα. 
 
Συμβουλεύσετε την AxeL                                                                     
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