
 Σελίδα 1 από 2 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) 

 

-------------------------- 

 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

και 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

----------------------- 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 
 

-------------------------- 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ, ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΛΟΓΟΥΣ, 4 ΑΠΟ ΤΙΣ 6 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. ΑΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΥΠΟ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΥΠΟ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. 
 

 

Ο Μιχάλης είναι αθλητής ποδηλάτης και λαμβάνει μέρος σε τοπικούς και διεθνείς 

αγώνες. Τελευταίως έχει ανοδική πορεία σε βαθμό που με ακόμη λίγες επιτυχίες και 

θα δύναται να συμμετέχει στην διεθνώς αναγνωρισμένη πρωτοπόρο διοργάνωση Tour 

de France. 

Δια την επόμενη ποδηλατική σαιζόν ο Μιχάλης έχει παραγγείλει, από την εταιρεία 

Ποδηλατοκούρσα Λτδ, 3 καινούργια ποδήλατα τα οποία θα είναι ακόμη πιο ελαφριά, 

ως ήταν και η απαίτηση του προς την εταιρεία και η αντίστοιχη διαβεβαίωση της 

εταιρείας προς αυτόν. 

Κατά την παραλαβή τους 10 μέρες πριν την έναρξη της αγωνιστικής σαιζόν, ο 

Μιχάλης διαπιστώνει ότι όχι μόνο δεν είναι πιο ελαφριά αλλά είναι και πιο βαρετά 

κατά 1 κιλό από την παραγγελία. Επίσης κατά την δοκιμασία των ποδηλάτων, έχει 

ραγίσει ο κεντρικός άξονας της καδένας και στα 3 ποδήλατα. 

Ο Μιχάλης έχει ενημερωθεί ότι υπήρχε πρόβλημα στην γραμμή παραγωγής εξ’ ου και 

η εμφάνιση του προβλήματος και στα 3 ποδήλατα. 

 

Είναι η Ποδηλατοκούρσα Λτδ υπεύθυνη δυνάμει του περί Πωλήσεως Αγαθών 

Νόμου? 

 

Πώς και γιατί? Παρακαλώ αναπτύξτε. 

 

(25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2. 
 

Πότε μια σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί συνεπεία “ψυχικής πίεσης” σύμφωνα 

με το άρθρο 16 του περί Συμβάσεων Νόμου και πότε μια πράξη δυνατόν να αποτελεί 

“απάτη” σύμφωνα με το άρθρο 17 του περί Συμβάσεων Νόμου;  

 (25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

«Το Κυπριακό Δίκαιο απαιτεί την ύπαρξη αντιπαροχής πριν κάποια συμφωνία 

θεωρηθεί νομικά έγκυρη και δεσμευτική. Η επάρκεια της όμως είναι αδιάφορη».  

 

Παρακαλώ σχολιάστε. 

     (25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. 
 

Μία ρήτρα σε σύμβαση πώλησης αγαθών δύναται να αποτελεί ουσιώδη όρο ή 

εγγυητική διαβεβαίωση της σύμβασης (άρθρο 12(1) του Περί Πωλήσεως Αγαθών 

Νόμου). Ποιά είναι η διαφορά των δύο; Και πότε ουσιώδης όρος θεωρείται εγγυητική 

διαβεβαίωση; 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. 
 

Ποιές 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 ;   

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6. 
 

Ο Πέτρος είναι καταστηματάρχης και προς αύξηση των πωλήσεων του τοποθέτησε 

μία ταμπέλα έξω από το κατάστημα του όπου πουλά είδη αθλητισμού, στο οποίο 

αναφέρει «Όλα τα προϊόντα σε εξευτελιστικές τιμές. Εγγυημένα οι χαμηλότερες τιμές 

της αγοράς.». 

Ο Διονύσης αγοράζει μια ρακέτα του τένις, αλλά εκνευρίζεται όταν βλέπει την ίδια 

ρακέτα να πωλείται στην μισή τιμή σε άλλο κατάστημα στην ίδια περιοχή. Ο 

Διονύσης διεκδικεί την διαφορά.  

 

Συμβουλεύστε τον Διονύση.   

 (25 μονάδες) 


