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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 Λουκάς, πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, διαφημίζει ένα από τα 
αυτοκίνητα του μάρκας Porche 911 προς πώληση στην τιμή των €40.000 στην 
εφημερίδα «Μικρές Αγγελίες». Η Αφροδίτη βλέπει την διαφήμιση, του τηλεφωνά 
και του λέει ότι έχει μόνο €30.000 διαθέσιμα. 
 
Ο Λουκάς της αναφέρει ότι θα συζητούσε κάτι μέχρι €35.000 αλλά όχι πιο κάτω. 
Η Αφροδίτη συμφωνεί στην τιμή αλλά λέει ότι θα πρέπει προηγουμένως να 
πάρει το αυτοκίνητο για μια βόλτα για να το δοκιμάσει και να το ελέγξει ο 
μηχανικός της. Συμφωνούν να βρεθούν την επομένη γι' αυτό τον σκοπό. 
 
Όταν η Αφροδίτη παρουσιάζεται στον χώρο που είχαν συμφωνήσει να 
συναντηθούν, βλέπει την Μύρια, γνωστή κοσμική της Λευκωσίας, να οδηγά το 
Porche 911 και η οποία την πληροφόρησε ότι μόλις το είχε αγοράσει για €38.000. 
Συμβουλεύσετε την Αφροδίτη αναφορικά με την νομική της θέση. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
Η Κώστας είναι 16 χρονών και εγκατέλειψε το Λύκειο πρόωρα διότι θέλει να 
γίνει τραγουδιστής. Έκανε σύμβαση συνεργασίας με το κέντρο «Ρίκκης» 
ιδιοκτησίας του Φρίξου για να τραγουδά 2 φορές την εβδομάδα σε διάφορες 
δεξιώσεις γάμου για ποσό €600 την εβδομάδα. Μέσα στην σύμβαση συνεργασίας 
επιβάλλεται όρος στο Κώστα ότι δεν μπορεί τις υπόλοιπες μέρες της βδομάδας, 
να τραγουδά σε αλλά κέντρα ή σε δεξιώσεις χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του 
Φρίξου. Ο Κώστας συμφώνησε κάθε Δευτέρα να τραγουδά σε διάφορες 
χοροεσπερίδες Σωματείων. 
 
Συμβουλεύσετε τον Φρίξο. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Η Αθηνά που είναι γνωστή έμπορος αντικών στην Λεμεσό, πρόσφερε προς 
πώληση μια τσαγέρα με την ένδειξη «κινέζικη τσαγέρα της εποχής της 
δυναστείας των Μινκ» €5.000. Στην πραγματικότητα η τσαγέρα ήταν της εποχής 
της «δυναστείας των Τάο». Η ίδια είχε την εντύπωση ότι ήταν της δυναστείας 
των Μινκ. 
 
Αντικείμενα της εποχής της «δυναστείας των Τάο» έχουν δεκαπλάσια αξία από 
αυτά της «δυναστείας των Μινκ». 
 
Η Αθηνά επίσης πρόσφερε για πώληση φλυντζάνια τα οποία βρίσκονταν 
αναμεμιγμένα στο ράφι μαζί με άλλα αντικείμενα τα οποία ήταν της 
«δυναστείας των Μινκ». Δεν υπήρχε ένδειξης ότι τα συγκεκριμένα φλυντζάνια 
ήταν της εποχής της «δυναστείας των Μινκ». 
 
Ο Δημήτρης λανθασμένα τα θεώρησε ότι ήταν και αυτά της «δυναστείας των 
Μινκ» ενώ στην ουσία ήταν εισαγόμενα από το Hong Kong αξίας μόλις €15. Ο 
Δημήτρης αγόρασε την τσαγέρα για €5.000 και τα φλυντζάνια για €500 σε 
μετρητά. 
 
Συμβουλεύσετε τον Δημήτρη αναφορικά με την πιο πάνω δοσοληψία. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
 
Ο Κύρος είναι Διευθυντής της Όπερας της Βιέννης και συμφώνησε με τον 
Δήμαρχο Πάφου για να δώσει η Όπερα της Βιέννης 3 παραστάσεις Όπερας, στο 
λιμανάκι της Πάφου σε ανοικτό χώρο δίπλα από το Κάστρο, για συνολικό ποσό 
€60.000. Μέσα στους όρους της σύμβασης προβλέπεται ότι ο Τενόρος θα είναι ο 
διάσημος Ιταλός Παπαφώττι και η Σοπράνο θα είναι η διάσημη Ρωσίδα Galina 
Gorckakova. 
 
Τελικά ο Παπαφώττι λόγω υπερβολικής κατανάλωσης φαγητών δεν τα 
καταφέρνει νάρθει έγκαιρα στην Κύπρο για τις πρόβες της συναυλίας. Ο Κύρος 
προτείνει στο Δήμαρχο να προχωρήσουν στις παραστάσεις χωρίς τις πρόβες 
εφόσον ο Παπαφώττι είναι τόσο έμπειρος που δεν χρειάζεται πρόβες. 
 



Η Galina Gorchakova στο μεταξύ αρρώστησε με βαριά γρίπη και η φωνή της έχει 
βραχνιάσει. Είναι αδύνατο να παραστεί στην συναυλία και ο Κύρος προτείνει 
στο Δήμαρχο να την αντικαταστήσει με την εξίσου διάσημη Ρωσίδα Σοπράνο 
Tatiana Onegin. 
 
Συμβουλεύσετε τον Δήμαρχο Πάφου. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
Ποιες είναι οι αρχές που ρυθμίζουν τη μεταβίβαση της κυριότητας σε συμβάσεις 
για πωλήσεις αγαθών ; Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πότε μεταβιβάζεται 
η κυριότητα ; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Σε περίπτωση παράβασης σύμβασης, ποιες ζημιές είναι ανακτήσιμες και 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; 
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