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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

(Εξετάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόµου) 
 
         ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 
 
 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
    

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 
 
    ----------------------------------------- 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
 

Ο Παναγιώτης και ο Ανδρέας είναι αδέλφια και ζουν µε την Φάνη (φιλενάδα του Ανδρέα) 

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. Παρά το ότι συµµετέχουν και οι τρεις, στον 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 συνήψε δεσµό µε 

άλλο συµφοιτητή της.  

 

Συµβουλεύσετε τον Παναγιώτη και τον Ανδρέα. 

                  ΒΑΘΜΟΙ 25 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

Ο Στέλιος Χ’ Ιωάννου επισκέφθηκε το Κοσµηµατοπωλείο του Κώστα στην Λευκωσία για 

να αγοράσει ένα δακτυλίδι για την γυναίκα του. Συστήθηκε στον Κώστα απλά ως 

Στέλιος. Ο Κώστας αµέσως νόµισε ότι πρόκειται για τον γνωστό εφοπλιστή και ιδιοκτήτη 

της αεροπορικής Εταιρείας “Easy Jet” και αµέσως η συµπεριφορά του έγινε γλοιώδης.  

Ο Στέλιος κατάλαβε ότι ο Κώστας πιθανότατα να τον πήρε για τον εφοπλιστή Χ’ 

Ιωάννου αλλά σιώπησε. 

 Ο Κώστας θεωρώντας ότι οποιαδήποτε πώληση στον Χ’ Ιωάννου θα ήταν γι’ αυτόν 

καλή διαφήµιση  στους εφοπλιστικούς και επιχειρηµατικούς  κύκλους, του πρόσφερε 

ένα δακτυλίδι στην µισή τιµή.   Ο Στέλιος αµέσως το αγόρασε.  

Λίγες µέρες µετά ο Κώστας  ανακάλυψε ότι ο Στέλιος είναι ένας ασήµαντος ιδιωτικός 

υπάλληλος, ο οποίος συχνά εκµεταλλεύεται την συνωνυµία του µε τον γνωστό 

επιχειρηµατία. 

 

Συµβουλεύσετε τον Κώστα. 

                    ΒΑΘΜΟΙ 25 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Ο Μάρτιν είναι αδειούχος εργολάβος Τάξης Γ. Ανέλαβε να κτίσει ένα µικρό Ξενοδοχείο 

στην Λεµεσό για την Εταιρεία Dream Developers Ltd καθώς και σειρά καταστηµάτων 

δίπλα στο Ξενοδοχείο. Η σύµβαση, η οποία αφορά και τις δυο αναπτύξεις, ήταν για 

συνολικό ποσό €4.000.000. Οι εργολάβοι Τάξης Γ σύµφωνα µε την Νοµοθεσία 

δικαιούνται να κτίζουν καταστήµατα όχι όµως Ξενοδοχεία, τα οποία µόνο Εργολάβοι 

Τάξης Α & Β µπορούν να αναλαµβάνουν.  Η Dream Developers Ltd πλήρωσε µόνο 

€1.500.000 αλλά αρνείται να πληρώσει το υπόλοιπο, παρόλο που οι οικοδοµές έχουν 

συµπληρωθεί. 
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Συµβουλεύσετε τον Μάρτιν. 

 

Θα ήταν η απάντηση σας διαφορετική εάν ο Μάρτιν ήταν κάτοχος άδειας Τάξης Β αλλά 

είχε ξεχάσει να την ανανεώσει και να πληρώσει την ετήσια του συνδροµή ύψους €50; 

 

                                        ΒΑΘΜΟΙ 25 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 

Η Εταιρεία Amber Ltd συµφώνησε µε την Ιρανική Εταιρεία Carpets Ltd να εισάξει στην 

Κύπρο από το Ιράν 10.000 περσικά χαλιά και η παράδοση τους συµφωνήθηκε να γίνει 

σταδιακά και σε περίοδο 2 µηνών από την υπογραφή της συµφωνίας. Η Amber Ltd 

πλήρωσε το 1/2 της τιµής των χαλιών και ανέλαβε να τα εξοφλήσει 2 µήνες µετά την 

ολοκλήρωση της παράδοσης. 

Δέκα µέρες µετά την σύναψη της σύµβασης το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επέβαλε 

κυρώσεις εναντίον του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραµµα και απαγορεύτηκαν όλες οι 

εξαγωγές από το Ιράν.  

 

Συµβουλεύσετε την Amber Ltd η οποία µέχρι στιγµής παρέλαβε 2.000 χαλιά αλλά 

πλήρωσε για 5.000 χαλιά. 

 

Πώς θα διαφοροποιούσατε την απάντηση σας εάν ο λόγος που η εξαγωγή 

παγοποιήθηκε ήταν ότι λόγω νέων Κανονισµών του Διεθνούς Οργανισµού Εµπορίου 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβλήθηκε ειδικός φόρος 300% για οποιαδήποτε 

εισαγωγή χαλιών από το Ιράν ως αντισταθµιστικό µέτρο για προστασία της Ευρωπαϊκής 

παραγωγής. 

                       ΒΑΘΜΟΙ 25 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
Τι αρχές εφαρµόζουν τα Δικαστήρια για να καθορίσουν κατά πόσο µια ζηµιά είναι 

ανακτήσιµη ή όχι και πώς 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 ;  

 

                    ΒΑΘΜΟΙ  25 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Ποίοι είναι οι βασικοί σιωπηροί όροι που εισάγει ο περί Πώλησης Αγαθών Νόµος (Ν. 

10(Ι)/ 1994) σε συµβάσεις πώλησης αγαθών ;  

Μπορούν τέτοιοι όροι να αποκλειστούν ρητώς από την σύµβαση; 

 

                   ΒΑΘΜΟΙ  25 
 
 
 
 
 

        Λεµονιά Καουτζάνη 
                Εξεταστής  


