
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ

 

 για τους απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

"Κάθε μέτοχος σε εταιρεία έχει το δικαίωμα να εγείρει παράγωγη αγωγή κατά προσώπου ή προσώπων που 

βλάπτουν την εταιρεία, οποτεδήποτε τέτοια αγωγή είναι προς το συμφέρον της εταιρείας." 

Συζητείστε με αναφορά στην σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 [25 βαθμοί] 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες του περί Εταιρειών Νόμου που σκοπούν στην συντήρηση του 

μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών και ποια τα βασικά στοιχεία τους; 

[25 βαθμοί] 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Ο κ. Προκοπίου, εκ των διοικητικών συμβούλων της εταιρείας Cyproveg Limited, συμφώνησε 

εκ μέρους της εταιρείας με τον κ. Παπακώστα (ο οποίος είναι αγρότης από το Παραλίμνι) να 

αγοράσει από τον τελευταίο πατάτες σε συμφωνημένη τιμή. Η εταιρεία ασχολείται με 

κονσερβοποίηση φρούτων και λαχανικών. Όταν η παραγωγή του κ. Παπακώστα ήταν έτοιμη 

προς παράδοση, η εταιρεία αρνήθηκε να παραλάβει τις πατάτες και ισχυρίστηκε ότι ο 

συγκεκριμένος σύμβουλος δεν ήταν υπεύθυνος για την αγορά πατατών. Συμβουλέψτε τον κ. 

Παπακώστα. 

                                                                                                                                                 [15 βαθμοί] 

Πως θα άλλαζε η απάντηση σας αν: 

(α) Η εταιρεία δραστηριοποιόταν στην καλλιέργεια και όχι στην συσκευασία φρούτων και 

λαχανικών; 



[5 βαθμοί] 

(β) Ο κ. Παπακώστας είχε πρόσφατα διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 

Cyproveg Limited; 

[5 βαθμοί] 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(Να δοθούν απαντήσεις και στα δύο σκέλη) 

Α. "Το άρθρο [33Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113] δεν παρέχει δικαιοπρακτικη 

ικανότητα σε εταιρεία εκεί που δεν έχει σύμφωνα με το ιδρυτικό της έγγραφο. Το άρθρο 

33Α απλά προστατεύει καλόπιστους τρίτους από πράξεις ή συναλλαγές των αξιωματούχων 

της με το να δεσμεύει συμβατικά την εταιρεία έστω και αν οι πράξεις ή οι συναλλαγές αυτές 

δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας σύμφωνα με το ιδρυτικό της έγγραφο." 

Σχολιάστε με αναφορά στη νομοθεσία και νομολογία. 

[12 βαθμοί] 

Β. Κάθε πότε πρέπει να συγκαλείται ετήσια γενική συνέλευση εταιρείας; 

                                                                                                                        [4 βαθμοί] 

 

Γ.  Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο τρόπο μπορούν τα μέλη εταιρείας να 

συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας;  

[5 βαθμοί] 

Δ.  Πόση είναι η ελάχιστη ειδοποίηση που πρέπει να δίδεται για σύγκλιση ετήσιας 

γενικής συνέλευση και πόση για σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης; 

[4 βαθμοί) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



"Η υπόθεση Michaelides v. Gavrielides, υπόθεση ενοικιοστασίου, δεν άφησε χώρο για άρση του 

εταιρικού πέπλου κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις. Είμαστε της άποψης ότι, ανεξαρτήτως του 

τι λέχθηκε στην υπόθεση Michaelides, σε κατάλληλη περίπτωση μπορούν να υπάρξουν 

εξαιρέσεις στον κανόνα της υπόθεσης Salomon". 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Συζητείστε με αναφορά στην σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

[25 βαθμοί] 

(Να απαντηθούν όλα τα μέρη) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Α. Ποια είναι τα είδη ψηφισμάτων που μπορεί να εγκρίνει εταιρεία σε γενική 

συνέλευση και ποια κύρια χαρακτηριστικά τους; 

 [10 βαθμοί] 

Β. Τι πρέπει να αναφέρει και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συμμορφώνεται το 

ιδρυτικό έγγραφο ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές; 

[7 βαθμοί] 

Γ. Ποιες εξουσίες της εταιρείας ασκούνται από το διοικητικό συμβούλιο και ποιες από 

τη γενική συνέλευση; Απαντήστε με αναφορά σε σχετική νομολογία. 

 [8 βαθμοί] 

 


