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Το μάθημα του Δικαίου των Συμβάσεων χωρίζεται, λόγω μεγάλης
ύλης, σε δύο επιμέρους μαθήματα, Δίκαιο των Συμβάσεων Ι, το οποίο
διδάσκεται στο Α’ Εξάμηνο Σπουδών, και το Δίκαιο των Συμβάσεων ΙΙ,
το οποίο διδάσκεται στο Β’ Εξάμηνο Σπουδών. Μέσα από την σειρά
των διαλέξεων οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια στέρεα γνώση των
βασικών αρχών του Δικαίου των Συμβάσεων όπως εφαρμόζεται στην
Κύπρο κατά το πρώτυπο του Νόμου στις Ινδίες. Θα γίνει μέσα στο
πλαίσιο του μαθήματος αυτού, αναφορά τόσο στο Δίκαιο των Ινδιών
όσο και στο Αγγλικό Δίκαιο, ο κορμός του οποίου παραμένει αλλά με
τις διαφοροποιήσεις οι οποίες ισχύουν στην Κύπρο. Εξειδικευμένες
πτυχές του Δικαίου αφορούν το Δίκαιο της Επιείκειας, της ειδικής
εκτέλεσης των συμβάσεων, του Δικαίου που αφορά τις εγγυήσεις, ως
επίσης και του Δικαίου που αφορά την ενεχυρίαση αγαθών. Στο
πλαίσιο των διαλέξεων επίσης θα υποδειχθούν οι βασικές αρχές του
δικαίου πωλήσεως αγαθών . Η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου
η οποία είναι εκτενής επί του θέματος θα αποτελέσει αντικείμενο
ανάπτυξης μέσα από κριτική διάθεση για να διαπιστωθούν τα κενά
στην Νομοθεσία και την Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Επίσης θα αναπτυχθούν η προσαρμογή του Δίκαιου των Συμβάσεων
σε
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σαν

αποτέλεσμα

του

Κοινοτικού

Κεκτημένου και οι προοπτικές και προσανατολισμοί του Δικαίου μέσα
στον σύγχρονο κόσμο και μεθόδους της σύγχρονης οικονομίας.
Εμπορικές Συμβάσεις,

οι

βασικοί

κανόνες

του

Δικαίου

περί

Αντιπροσώπων, οι Αρχές της Επιείκειας όπως εφαρμόζονται στον
τομέα, επίσης θα αναπτυχθούν, πάντοτε με ιδιαίτερη έμφαση στην
αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του δικαίου.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές θα:


Είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές πτυχές του Δικαίου που
αφορά τις Συμβάσεις από το στάδιο σύναψης συμφωνίας μέχρι
και την εκτέλεση της, παράβαση, θεραπείες, κλπ.



Έχουν επαρκή γνώση πτυχών του Δικαίου των Συμβάσεων
που αφορούν την πώληση αγαθών, ενεχυριάσεις, εγγυήσεις
και πτυχές του Κοινοτικού Κεκτημένου ως και το Δίκαιο για
αντιπροσώπους.



Γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ του Αγγλικού και Κυπριακού
Δικαίου σε σχέση πάντοτε με το Δίκαιο στις Ινδίες το οποίο
υιοθετήθηκε και στην Κύπρο.



Γνωρίζουν επαρκώς την Κυπριακή Νομολογία και τις τάσεις
αυτής στις βασικές πτυχές του Δικαίου, ιδιαίτερα στο θέμα της
μεθοδολογίας υπολογισμού των αποζημιώσεων σε περίπτωση
παράβασης και/ή παράνομης ακύρωσης των Συμβάσεων.



Αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα προσαρμογής και τις
πτυχές προσαρμογής του Κυπριακού Δικαίου στο Κοινοτικό
Δίκαιο αλλά και την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του Δικαίου,
προσαρμοσμένου στις σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις και
τεχνολογία, ιδιαίτερα στον τομέα των επικοινωνιών και
διασυνοριακών εμπορικών συμβάσεων.



Δύνανται να δώσουν γνωματεύσεις εφ όλης της ύλης σε
παντός φύσης συμβάσεις ιδιαίτερα στον τομέα του εμπορικού
δικαίου.



Δύνανται να διαπιστώνουν και διακρίνουν τα προβλήματα τα
οποία εγείρονται τόσο στο στάδιο δημιουργίας, εκτέλεσης,
ακύρωσης, παράβασης και απόδοσης θεραπειών στον τομέα
αυτό του δικαίου.
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Οι βασικές προϋποθέσεις για κάθε συμφωνία, το αναγκαίο
αντάλλαγμα, τα συμβαλλόμενα μέρη και η ικανότητα τους, η διαφορά
της

Σύμβασης
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απο
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τον
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εγγυήσεων,

ενεχυριάσεων, οι υποχρεώσεις έναντι αντιπροσώπου και κυρίου
έναντι τρίτων, οι προϋποθέσεις ακύρωσης ακυρωτέων συμβάσεων,
θέματα παρανομίας και δημόσιας πολιτικής, η εκτέλεση των
συμβάσεων, θέματα που αφορούν παράβαση και η ακύρωση των
συμβάσεων μονομερώς και οι συνέπειες μη εκπλήρωσης των
συμβατικών υποχρεώσεων. Θα αναπτυχθεί το κεφάλαιο που αφορά
τις οιονεί συμβάσεις ως επίσης και θέματα που αφορούν γενικότερα
την ματαίωση των συμβάσεων λόγω επιγενόμενων γεγονότων ή
λόγω αμοιβαίου λάθους . Θέματα που αφορούν τον τόπο και χρόνο
εκτέλεσης της σύμβασης, τις υποχρεώσεις δυνάμει

συμβάσεων

έναντι συμβαλλομένων αλληλέγγυα και ή προσωπικά και θέματα
που αφορούν συμβάσεις υπό αίρεση . Τέλος ιδιαίτερη αναφορά θα
γίνει σε παράγοντες οι οποίοι καθιστούν την σύμβαση άκυρη,
απάτη, ψευδείς παραστάσεις, οι ετεροβαρείς συμβάσεις και την
άσκηση ψυχικής πίεσης και οι συνέπειες της, ιδιαίτερα σε σχέση με
τις
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συνθήκες

που
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στην

Κύπρο.

Η

πολυπλοκότητα των διασυνοριακών ή εμπορικών συμβάσεων με
Κύπριους συμβαλλομένους και εκτός Κύπρου συμβαλλομένους θα
εξεταστούν και σε σχέση με το δικαιοδοτικό πλαίσιο των Κυπριακών
Δικαστηρίων. Οι σύγχρονες τάσεις του Δικαίου των Συμβάσεων
ιδιαίτερα

στην
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θα
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προσαρμογή στην Κυπριακή Έννομη Τάξη, όπως και πρακτικές
πτυχές εφαρμογής του Δικαίου.
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