
                                   ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
[Εξετάσεις συμφωνάμε το Άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου] 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009  
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 
(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ

(Να απαντηθούν όλα τα μέρη της κάθε ερώτησης) 
 για της απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
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 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. 
Πως θα άλλαζε η απάντηση σας αν:- 
(α)   Η Εταιρεία δραστηριοποιόταν στην  καλλιέργεια και όχι στην συσκευασία 

φρούτων και λαχανικών;  
          (5 μονάδες) 
(β) Ο κ. Παπακώστας είχε πρόσφατα διατελέσει μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου της Cyproveg Limited;                     
[5 μονάδες] 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
Ο Στέφανος είναι ο μόνος διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας Roith Limited 
και κάτοχος του 80% του κεφαλαίου της εταιρείας αυτής, Το υπόλοιπο 20% του 
κεφαλαίου της εταιρείας ανήκει στο Ντίνο, αδερφό του Στέφανου. 
Το ιδρυτικό έγγραφο της Roith Limited περιλαμβάνει μόνο τον ακόλουθο σκοπό: 
"Η απόκτηση  γης και η ανάπτυξη και αξιοποίηση ακίνητων  για οικιστικούς σκοπούς". 
 
Ο Στέφανος συμφώνησε για λογαριασμό της Roith Limited να αγοραστούν 10 
σκάλες αγροτικής γης στην Αγία Βαρβάρα από την εταιρεία Σ & Ο Ακίνητα 
Αίμιτεδ. Ο Στέφανος με τη σύζυγο του Όλγα κατέχουν ποσοστό 100% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Σ & Ο Ακίνητα Λίμιτεδ. 
Λόγω της εκτίμησης του ότι επίκειται ύφεση στην αγορά οικιστικών ακινήτων, ο 
Στέφανος προέβηκε στην αγορά του ακινήτου με σκοπό να δημιουργηθεί σε αυτό 
φάρμα στρουθοκαμήλων. Διόρισε εκ μέρους της Roith Limited την εταιρεία Frog 
Limited, εμπειρογνώμονες σε αναπτύξεις αυτού του είδους, να προβούν στην 
κατασκευή της φάρμας. 
Ο Στέφανος στη συνέχεια μετάβηκε στην Αφρική για να εξασφαλίσει 
στρουθοκαμήλους για τη φάρμα. Εκεί συνάντησε τον 5·χρονο ορφανό Αμπέπε. 
Τα φιλάνθρωπα αισθήματα του Στέφανου τον ώθησαν να εκδώσει επιταγή της 
Roith Limited ύψους €10,000 προς κοινωφελή οργανισμό για να 
χρησιμοποιηθούν για την ανατροφή Αμπέπε, Η επιταγή κατατέθηκε από τον 
οργανισμό και τιμήθηκε από: την τράπεζα της εταιρείας. 



 
Ο Ντίνος, που εν τω μεταξύ, πληροφορήθηκε για την φάρμα και για τις €10,000, 
θέλει να σταματήσει την ανάπτυξη και να ανακτήσει τα χρήματα. Συμβουλεψτε 
τον Ντίνο. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες του Κεφ. 113 που σκοπούν στην συντήρηση του 
μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών και ποια τα βασικά στοιχεία τους; 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
Α.     Ποια είναι τα είδη γενικών συνελεύσεων εταιρείας (δημόσιας η ιδιωτικής);          

Με ποιο τρόπο και σε ποια χρονικά πλαίσια (αν υπάρχουν) συγκαλούνται;   
Πόση προειδοποίηση θα πρέπει να δίδεται; 

[10 μονάδες] 
Β.     Ποιες εξουσίες της εταιρείας ασκούνται από το διοικητικό συμβούλιο και 

ποιες από τη γενική συνέλευση; Απαντήστε κανόντας αναφορά σε σχετική 
νομολογία.                            

[7 μονάδες] 
Γ.     Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο τρόπο μπορούν τα μέλη της εταιρείας                 

να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας; 
                                                                     [8 μονάδες] 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
"Ο κατάλληλος ενάγοντας σε αγωγή που σχετίζεται με ισχυριζόμενη αδικοπραξία  κατά 
εταιρείας είναι, εκ πρώτης όψεως, η ίδια η εταιρεία". 
Ενόψει της πιο πάνω πρότασης, μπορούν οι μέτοχοι μειοψηφίας σε ιδιωτική 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα τους; Αν ναι, με ποιο τρόπο ή ποιους τρόπους; Συζητήστε. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
Τι περιλαμβάνει το δόγμα υπέρβασης εξουσιών (ultra, vires) και σε ποιο βαθμό 
το δόγμα αυτό εφαρμόζεται σήμερα σε συναλλαγές εταιρειών (αν εφαρμόζεται) 
σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 ως έχει τροποποιηθεί; Πως κατά 
την γνώμη σας επηρεάζει το δόγμα υπέρβασης εξουσιών τις εμπορικές 
συναλλαγές στο σύγχρονο εμπόριο; Απαντήστε κάνοντας αναφορά σε σχετική 
νομοθεσία και νομολογία. 
 


