
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

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

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 

απαντήσεις σε όλα τα μέρη. Το μέρος Α φέρει 5 βαθμούς και κάθε ένα από τα μέρη Β, Γ, Δ, Ε και 

ΣΤ φέρει 4 βαθμούς.) 

 

Η εταιρεία Stars Limited έχει ονομαστικό και εκδομένο κεφάλαιο €6.000.000 διαιρεμένο σε 6.000.000 

συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια. Η εταιρεία έχει 3 μετόχους, τον Πρόδρομο, τον 

Γιάννη και τον Βάσο, ο καθένας από τους οποίους κατέχει 2.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής 

αξίας €1 η κάθε μια. Ο Πρόδρομος και ο Γιάννης είναι οι μόνοι διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας.  

 

Μετά από πρόσφατες διαφωνίες μεταξύ των διοικητικών συμβούλων της εταιρείας, ο Πρόδρομος θέλει 

να προτείνει ψήφισμα για παύση του Γιάννη από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και εκλογή του 

Βάσου στη θέση του. Για το σκοπό αυτό ζήτησε γραπτώς από το διοικητικό συμβούλιο, υπό την 

ιδιότητα του ως μέτοχος της εταιρείας, να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας με σκοπό 

να προταθεί ψήφισμα για παύση του Γιάννη.   

  

1Α.  Είναι υποχρεωμένο το διοικητικό συμβούλιο να συγκαλέσει την συνέλευση που ζητά ο 

Πρόδρομος;  

 

(α)  Ναι, γιατί ο Πρόδρομος διαφωνεί με το Γιάννη.  

(β)  Ναι, γιατί ο Πρόδρομος είναι μέτοχος της εταιρείας.  

(γ)  Ναι, γιατί ο Πρόδρομος κατέχει πάνω από το ένα δέκατο των μετοχών της εταιρείας που 

έχουν δικαίωμα ψήφου.  

(δ)  Όχι, γιατί ο Πρόδρομος δεν κατέχει πενήντα τοις εκατό των μετοχών της εταιρείας.  

(ε)  Όχι, γιατί η παύση διοικητικού συμβούλου δεν εξαρτάται από την γενική συνέλευση.  

 

1Β. Πόση ειδοποίηση θα πρέπει να δοθεί στον Γιάννη πριν από την συνέλευση:  

 

(α)  7 ημέρες. 

(β)  14 ημέρες. 

(γ)  21 ημέρες. 

(δ)  28 ημέρες. 

(ε)  30 ημέρες. 

 

1Γ.   Αν το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε ________________  από την ημερομηνία της κατάθεσης της 

αίτησης, δεν προχωρεί κατάλληλα στη σύγκληση της συνέλευσης, ο Πρόδρομος δύναται ο ίδιος  

να συγκαλέσει συνέλευση αλλά οποιαδήποτε συνέλευση που συγκαλείται με τον τρόπο αυτό δεν 

συγκροτείται μετά την εκπνοή _________________ από την αναφερόμενη ημερομηνία. 

 

(α)  14 ημέρες, 3 μηνών 

(β)  14 ημέρες, 1 μήνα 
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(γ)  30 ημέρες, 3 μηνών 

(δ)  21 ημέρες, 3 μηνών  

(ε)  21 ημέρες, 1 μήνα 

 

1Δ.     Τι είδος ψηφίσματος χρειάζεται για την παύση του Γιάννη; 

 

(α)  Σύνηθες ψήφισμα.  

(β)  Έκτακτο ψήφισμα.  

(γ)  Ειδικό ψήφισμα.  

(δ)  Ομόφωνο ψήφισμα. 

(ε)  Εξαρτάται από το καταστατικό της εταιρείας.  

 

1Ε.   Ποια πλειοψηφία χρειάζεται για να εγκριθεί ως ψήφισμα η πρόταση για παύση του Γιάννη;  

 

(α)  Πέραν των μισών των μελών που ψηφίζουν. 

(β)  Όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των μελών που ψηφίζουν. 

(γ)  Όχι λιγότερη των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών της εταιρείας. 

(δ)  Όχι λιγότερη του 90% του συνόλου των μελών της εταιρείας. 

(ε)  Ομόφωνη απόφαση των μελών που ψηφίζουν.  

 

1ΣΤ.   Σε περίπτωση παύσης του, ο Γιάννης 

 

 (α) διατηρεί το δικαίωμα για αποζημιώσεις που τυχόν να έχει λόγω συμφωνίας απασχόλησης με 

την εταιρεία.  

 (β) έχει δικαίωμα για καταχώριση παράγωγης αγωγής.  

 (γ) οφείλει να πωλήσει τις μετοχές που κατέχει στην εταιρεία στους άλλους μετόχους.  

 (δ) χάνει κάθε δικαίωμα για αποζημιώσεις που τυχόν να έχει λόγω συμφωνίας απασχόλησης με 

την εταιρεία. 

 (ε) συνεχίζει να έχει δικαίωμα, ως μέτοχος, να επιθεωρεί τα πρακτικά των συνεδριών του 

διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2  

(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 

απαντήσεις σε όλα τα μέρη. Το μέρος Α φέρει 5 βαθμούς και κάθε ένα από τα μέρη Β, Γ, Δ, Ε και 

ΣΤ φέρει 4 βαθμούς.) 

 

2Α.  Σε ποια από τις πιο κάτω περιπτώσεις το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε την άρση του εταιρικού 

πέπλου;  

 

(α)  Όπου ετύγχαναν εφαρμογής οι περί Ενοικιοστασίου Νόμοι.  

(β)  Για πληρωμή αποζημίωσης για πλεονασμό μετά από μεταφορά υπαλλήλου μεταξύ 

συνδεδεμένων εταιρειών.  

(γ) Για την αναγνώριση ομίλου εταιρειών ως ενιαία οικονομική μονάδα για κατακύρωση 

προσφοράς του δημοσίου σε θυγατρική εταιρεία.  

(δ)  Όπου εταιρεία προσπάθησε να επιτύχει την παραβίαση της μυστικότητας των προσφορών και 

του ελεύθερου συναγωνισμού.  

(ε)  Για την επιβολή φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών για διανομή περιουσίας σε μετόχους 

κατόπιν μείωσης μετοχικού κεφαλαίου. 
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2Β.  Σε σχέση με το τί πρέπει να αναφέρει και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συμμορφώνεται το 

ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας, ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή;   

  

(α)  Πρέπει να αναφέρει το όνομα της εταιρείας.  

(β)  Πρέπει να αναφέρει τους σκοπούς της εταιρείας.  

(γ)  Πρέπει να αναφέρει ότι η ευθύνη των μελών της είναι περιορισμένη. 

(δ)  Πρέπει να αναφέρει την διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας.  

(ε)  Κάθε πρόσωπο που υπέγραψε το ιδρυτικό έγγραφο πρέπει να γράψει απέναντι από το όνομα 

του τον αριθμό των μετοχών που λαμβάνει. 

 

2Γ.  Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή; 

 

(α)  Μετά από την πρώτη ετήσια γενική συνέλευση που πρέπει να συγκροτηθεί εντός 18 μηνών 

από την σύσταση της, κάθε εταιρεία οφείλει να συγκροτεί κάθε χρόνο ετήσια γενική 

συνέλευση και δεν πρέπει να περάσουν περισσότεροι από δεκαπέντε μήνες μεταξύ μιας 

γενικής συνέλευσης και της επόμενης.  

(β)  Έκτακτο ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών 

τετάρτων των μελών που ψηφίζουν σε γενική συνέλευση για την οποία δόθηκε κατάλληλη 

ειδοποίηση.  

(γ)  Σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, ειδικό ψήφισμα μπορεί 

μόνο να εγκριθεί σε γενική συνέλευση για την οποία δόθηκε κατάλληλη ειδοποίηση είκοσι 

μιας τουλάχιστον ημερών, εκτός αν διαφορετικά συμφωνήθηκε από πλειοψηφία μελών που 

κατέχει συνολικά όχι λιγότερο από το ενενήντα πέντε τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των 

μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παραστούν και να 

ψηφίσουν σε αυτή σε περίπτωση συνέλευσης που συκλήθηκε ως ετήσια γενική συνέλευση.  

(δ)  Οι σύμβουλοι ιδιωτικής εταιρείας, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο 

καταστατικό της, μετά από αίτηση μελών της εταιρείας που κατέχουν μετοχές όχι λιγότερες 

από το 5% του πληρωμένου κεφαλαίου της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου 

υποχρεούνται να προχωρούν στη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας. 

(ε)  Τα βιβλία που περιέχουν τα πρακτικά διαδικασίας γενικής συνέλευσης εταιρείας, φυλάγονται 

στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, και είναι ανοικτά για επιθεώρηση από οποιοδήποτε 

μέλος χωρίς πληρωμή δικαιώματος κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών.   

 

2Δ. Ποιος από τους πιο κάτω περιορισμούς ΔΕΝ πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται στο 

καταστατικό εταιρείας ώστε η εταιρεία να μπορεί να θεωρείται ιδιωτική:   

 

(α)  να περιορίζει το δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών της.  

(β)  να περιορίζει τον αριθμό μελών της σε πενήντα (εξαιρουμένων των υπαλλήλων – νυν και 

πρώην).  

(γ)  να απαγορεύει την παροχή οικονομικής βοήθειας για αγορά δικών της μετοχών ή μετοχών 

μητρικής της εταιρείας.  

(δ)  να απαγορεύει την πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές της 

εταιρείας.   

(ε)   να απαγορεύει την πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή για οποιαδήποτε χρεωστικά 

ομόλογα της εταιρείας. 

 

2Ε. Ποιες από τις πιο κάτω εγκρίσεις απαιτούνται για να αλλάξουν οι διατάξεις του ιδρυτικού 

εγγράφου εταιρείας που αφορούν τους σκοπούς της;  

 

(α)  Ειδικό ψήφισμα και άδεια δικαστηρίου. 

(β)  Έκτακτο ψήφισμα και άδεια του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. 
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(γ)  Ειδικό ψήφισμα και άδεια του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

(δ)  Έκτακτο ψήφισμα και άδεια δικαστηρίου. 

(ε)  Σύνηθες ψήφισμα και άδεια δικαστηρίου και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 

2ΣΤ.  Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή; 

 

(α)  Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης οφείλει να έχει τουλάχιστον επτά μέλη.  

(β)  Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης υποχρεούται, με το καταστατικό της, να απαγορεύει 

πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές της. 

(γ)  Δημόσια εταιρεία σημαίνει την εταιρεία που δεν είναι ιδιωτική.  

(δ)  Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης οφείλει να έχει τουλάχιστο δύο διοικητικούς 

συμβούλους.  

(ε)   Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δύναται να αποκτά δικές της μετοχές υπό αυστηρές 

όμως προϋποθέσεις.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 

απαντήσεις σε όλα τα μέρη. Το μέρος Α φέρει 5 βαθμούς και κάθε ένα από τα μέρη Β, Γ, Δ, Ε και 

ΣΤ φέρει 4 βαθμούς.) 

 

3Α. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις που αφορούν την αρχή της Salomon v. Salomon (1897) A.C. 22 

είναι ακριβής:  

 

(α)  Ως αποτέλεσμα της απόφασης στην υπόθεση Michaelides v. Gavrielides (1980) 1 CLR 244, 

τα Κυπριακά Δικαστήρια δεν αναγνωρίζουν οποιαδήποτε εξαίρεση στην αρχή της 

ανεξάρτητης νομικής οντότητας.  

(β)  Το εταιρικό πέπλο αίρεται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών δημόσιας 

εταιρείας μειώνεται κάτω από το ελάχιστο όριο των επτά.  

(γ)  Το εταιρικό πέπλο δύναται να αρθεί όταν εταιρεία έχει συσταθεί για παράνομο σκοπό ή 

χρησιμοποιείται σαν μέσο καταδολίευσης.  

(δ)  Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει άρει το εταιρικό πέπλο σε περιπτώσεις όπου ετύγχαναν 

εφαρμογής  οι περί Ενοικιοστασίου Νόμοι.  

(ε)  Η απόφαση στην Salomon v. Salomon δεν έχει αναγνωριστεί από τα Κυπριακά Δικαστήρια.  

 

3Β.   Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις που αφορούν συμβάσεις πριν την σύσταση εταιρείας είναι ορθή;  

 

(α)  Εταιρεία δεν μπορεί να συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία πριν την σύσταση της.  

(β)  Εταιρεία θεωρείται ότι ιδρύεται από την υπογραφή του ιδρυτικού της εγγράφου και την 

κατάθεση του στον Έφορο Εταιρειών και όχι από την έκδοση του πιστοποιητικού σύστασης.  

(γ)  Εταιρεία μετά τη σύσταση της δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε σύμβαση που συνάφθηκε 

εκ μέρους της πριν την σύσταση της.  

(δ)  Συμφωνία, η οποία συνάπτεται πριν από την σύσταση εταιρείας από τα πρόσωπα που 

υπέγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο, επ’ ονόματι ή για λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρείας, 

καθίσταται δεσμευτική για την εταιρεία  από την ημερομηνία της συστάσεως της.   

(ε)  Σύμβαση που συνάφθηκε πριν την σύσταση εταιρείας έχει ισχύ μόνο αν φέρει την κοινή 

σφραγίδα της εταιρείας.  

 

3Γ.  Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις αποτελεί αυθεντική εξαίρεση στον κανόνα της υπόθεσης Foss 

v. Harbottle και επιτρέπει την έγερση παράγωγης αγωγής; 
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(α)  Πράξεις που υπερβαίνουν της εξουσίες της εταιρείας (ultra vires) ή είναι παράνομες.  

(β)  Πράξεις οι οποίες μπορούν να γίνουν μόνο με έγκριση ειδικής πλειοψηφίας της γενικής 

συνέλευσης της εταιρείας.  

(γ)  Πράξεις που παραβιάζουν τα προσωπικά δικαιώματα μετόχου ή μετόχων.  

(δ)  Πράξεις που παραβιάζουν το καταστατικό της εταιρείας.  

(ε)  Πράξεις που αποτελούν καταδολίευση της εταιρείας όπου οι αδικοπραγούντες ελέγχουν την 

εταιρεία.   

 

3Δ.  Ποιο από τα πιο κάτω διατάγματα δύναται να εκδώσει, μεταξύ άλλων, το Δικαστήριο για το σκοπό 

επίλυσης των θεμάτων αναφορικά με τα οποία υποβλήθηκε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 202 του 

περί Εταιρειών Νόμου;  

 

(α)  Διάταγμα για αγορά μετοχών οποιωνδήποτε μελών της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών.  

(β)  Διάταγμα για την εκκαθάριση της εταιρείας από το Δικαστήριο.  

(γ)  Διάταγμα για τη ρύθμιση της μελλοντικής διεξαγωγής των υποθέσεων της εταιρείας.  

(δ)  Διάταγμα για αλλαγή ονόματος της εταιρείας.  

(ε)  Διάταγμα για αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας.  

  

3Ε.  Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις αναφορικά με την εγκυρότητα συναλλαγών που συνάπτονται εκ 

μέρους εταιρείας  είναι ορθή; 

 

(α) Η εταιρεία δεσμεύεται έναντι τρίτων από πράξεις των αξιωματούχων της σε περίπτωση που 

τέτοιες πράξεις δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας, έστω και αν το τρίτο πρόσωπο 

γνώριζε ότι οι πράξεις δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.   

(β)  Η δημοσίευση του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της εταιρείας αποτελεί, από μόνη 

της, επαρκή απόδειξη γνώσης από μέρους τρίτου προσώπου ότι συγκεκριμένες πράξεις δεν 

εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. 

(γ)  Η εταιρεία δεσμεύεται έναντι τρίτων από πράξεις των αξιωματούχων της, έστω και εάν 

τέτοιες πράξεις ή συναλλαγές δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας, ακόμα και εάν 

τέτοιες πράξεις ή συναλλαγές τελούνται καθ' υπέρβαση των εξουσιών, που ο νόμος παρέχει ή 

επιτρέπει να παρέχονται στους συγκεκριμένους αξιωματούχους.  

(δ)  Οι εκ του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού, περιορισμοί στις εξουσίες των 

αξιωματούχων της Εταιρείας, δύναται να αντιταχθούν έναντι τρίτων προσώπων εάν έχουν 

δημοσιευτεί.  

(ε)  Καμία από τις πιο πάνω δηλώσεις δεν είναι ορθή.  

 

3ΣΤ.  Ποιο από τα πιο κάτω πρέπει να ικανοποιηθεί για να επιτραπεί η παράλειψη της λέξης «Limited» 

από την επωνυμία της εταιρείας; 

 

(α)  Η εταιρεία πρέπει να στοχεύει να επιτύχει τους εμπορικούς της στόχους με νέες ή 

βελτιωμένες μεθόδους. 

(β)  Η εταιρεία προτίθεται να διαθέτει τα κέρδη ή άλλο εισόδημα της για την προαγωγή 

κοινωφελών σκοπών. 

(γ)  Οι μέτοχοι της εταιρείας πρέπει να είναι μέλη και/ή διοικητικοί σύμβουλοι σε άλλο 

κοινωφελή οργανισμό. 

(δ)  Η πληρωμή μερίσματος διανέμεται μεταξύ των μελών της και καθορισμένων φιλανθρωπικών 

ιδρυμάτων. 

(ε)  Η εταιρεία προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες προς καθορισμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 

απαντήσεις σε όλα τα μέρη. Το μέρος Α φέρει 5 βαθμούς και κάθε ένα από τα μέρη Β, Γ, Δ, Ε και 

ΣΤ φέρει 4 βαθμούς.) 

 

4Α.  Ποια από τις πιο κάτω ρυθμίσεις αποσκοπεί στην συντήρηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης; 

 

(α) Η απαγόρευση πρόσκλησης προς το κοινό για εγγραφή για μετοχές της. 

(β)  Η απαγόρευση σε ιδιωτική εταιρεία απόκτησης δικών της μετοχών.  

(γ)  Η ανάγκη έγκρισης από το Δικαστήριο οποιασδήποτε τροποποίησης στους σκοπούς που 

αναφέρονται στο ιδρυτικό της έγγραφο.  

(δ)  Η υποχρέωση δημόσιας εταιρείας να έχει τουλάχιστον 7 μέλη.  

(ε)  Η υποχρέωση για καταρτισμό ετησίων οικονομικών καταστάσεων.  

 

4Β.  Σε σχέση με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, ποια από τις πιο κάτω αναφορές 

είναι ορθή; 

 

(α)  Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές δύναται να ακυρώσει μη εκδοθέν μετοχικό 

κεφάλαιο μόνο μετά από άδεια του Δικαστηρίου. 

(β)  Τηρουμένων των προνοιών του καταστατικού εταιρείας, απαιτείται ειδικό ψήφισμα για την 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

(γ)  Η μείωση εκδομένου κεφαλαίου εταιρείας προϋποθέτει έγκριση της γενικής συνέλευσης 

εταιρείας με σύνηθες ψήφισμα.  

(δ)  Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δύναται με ειδικό ψήφισμα να αλλάζει ή να προσθέτει στο 

καταστατικό της.  

(ε)  Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δύναται με ειδικό ψήφισμα να εγκρίνει την παροχή 

οικονομικής βοήθειας για αγορά δικών της μετοχών.  

 

4Γ.  Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή;  

 

 Με την έκδοση πιστοποιητικού σύστασης ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης:   

 

(α)  η εταιρεία αποτελεί πλέον νομική οντότητα που είναι ανεξάρτητη από τα μέλη της.  

(β)  η εταιρεία, στο βαθμό που εξουσιοδοτείται από τα συστατικά της έγγραφα, μπορεί να κατέχει 

κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία.  

(γ)  κάθε σύμβαση, η οποία συνάφθηκε πριν από την σύσταση εταιρείας από τα πρόσωπα που 

υπέγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο, ή από εξουσιοδοτημένα από αυτά πρόσωπα, επ’ ονόματι ή 

για λογαριασμό της, καθίσταται δεσμευτική για την εταιρεία. 

(δ)  το πιστοποιητικό αποτελεί μαχητό τεκμήριο ότι όλες οι απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου 

για την εγγραφή της εταιρείας έχουν τηρηθεί.  

(ε)  όσοι προσυπόγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας γίνονται τα πρώτα της μέλη.  

 

4Δ. Ποιος από τους πιο κάτω παράγοντες ΔΕΝ διαφέρει μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113; 

 

(α)  Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.  

(β)  Η υποχρέωση σύγκλισης θέσμιας γενικής συνέλευσης.  

(γ)   Ο ελάχιστος αριθμός μελών.  

(δ)  Ο μέγιστος αριθμών μελών.  

(ε)  Η υποχρέωση σύγκλισης ετήσιας γενικής συνέλευσης.  
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4Ε. Ποιες από τις πιο κάτω εγκρίσεις απαιτούνται για να αλλάξει το όνομα εταιρείας;  

 

(α)  Ειδικό ψήφισμα και άδεια δικαστηρίου. 

(β)  Ειδικό ψήφισμα και άδεια του Εφόρου Εταιρειών. 

(γ)  Ειδικό ψήφισμα και άδεια του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

(δ)  Έκτακτο ψήφισμα και άδεια δικαστηρίου. 

(ε)  Σύνηθες ψήφισμα και άδεια δικαστηρίου και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 

4ΣΤ.  Ποιο από τα πιο κάτω ΔΕΝ εμπίπτει εντός των καθηκόντων πίστεως (fiduciary duties) που οφείλει 

διοικητικός σύμβουλος σε εταιρεία:   

 

(α)  Το καθήκον να ενεργεί με καλή πίστη (bona fides) για τα συμφέροντα της εταιρείας.  

(β)  Το καθήκον να ασκεί τις εξουσίες του για το σκοπό που του παραχωρήθηκαν. 

(γ)  Το καθήκον να μην βάζει τον εαυτό του σε θέση όπου το προσωπικό του συμφέρον 

συγκρούεται με το συμφέρον της εταιρείας.  

(δ)  Το καθήκον να επιβλέπει εργασίες που ανατέθηκαν σε υφισταμένου.  

(ε)  Το καθήκον να μην αποκομίζει μυστικά κέρδη λόγω της θέσης του.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Να δοθούν απαντήσεις και στα δύο σκέλη) 

 

Α.  «Το άρθρο [33Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113] δεν παρέχει δικαιοπρακτική 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.  Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες του περί Εταιρειών Νόμου που σκοπούν στην συντήρηση του 

μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών και ποια τα βασικά στοιχεία τους;  

[13 βαθμοί] 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Να δοθούν απαντήσεις και στα δύο σκέλη) 

 

Α.  Ο κ. Νικολάου είναι κάτοχος του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ιδιωτικής εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης Χ.Α.Μ. Λίμιτεδ. Κατά τα τελευταία 4 χρόνια η εταιρεία λειτουργούσε 

επιχείρηση εστιατορίου και νυκτερινού κέντρου με το όνομα L.L. Leaping Lizards σε ακίνητο που 

ενοικίαζε στην τουριστική  περιοχή της Αγίας Νάπας. Από τον Ιούνιο του 2009, χωρίς την σύμφωνο 

γνώμη του κ. Νικολάου, οι υπόλοιποι μέτοχοι της Χ.Α.Μ. Λίμιτεδ εκχώρησαν την διαχείριση του 

εστιατορίου στην εταιρεία Κ.Λ.Μ. Λίμιτεδ, στην οποία ήταν οι ίδιοι μέτοχοι (όχι όμως ο κ. 

Νικολάου). Ο κ. Νικολάου θεωρεί ότι η Κ.Λ.Μ. Λίμιτεδ οικειοποιήθηκε παράνομα τον εξοπλισμό, 

εμπορική εύνοια και γενικά το ενεργητικό της Χ.Α.Μ. Λίμιτεδ και θέλει να κινηθεί δικαστικά 

εναντίον της Κ.Λ.Μ. Λίμιτεδ αλλά και των μετόχων της. Συμβουλέψτε τον κ. Νικολάου.  

 [13 βαθμοί] 
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Β. 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.  

[12 βαθμοί] 
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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

 

1Α 
Α Β Γ Δ Ε  

3Α 
Α Β Γ Δ Ε 

           

1Β 
Α Β Γ Δ Ε  

3Β 
Α Β Γ Δ Ε 

           

1Γ 
Α Β Γ Δ Ε  

3Γ 
Α Β Γ Δ Ε 

           

1Δ 
Α Β Γ Δ Ε  

3Δ 
Α Β Γ Δ Ε 

           

1Ε 
Α Β Γ Δ Ε  

3Ε 
Α Β Γ Δ Ε 

           

1ΣΤ 
Α Β Γ Δ Ε  

3ΣΤ 
Α Β Γ Δ Ε 

           

             

2Α 
Α Β Γ Δ Ε  

4Α 
Α Β Γ Δ Ε 

           

2Β 
Α Β Γ Δ Ε  

4Β 
Α Β Γ Δ Ε 

           

2Γ 
Α Β Γ Δ Ε  

4Γ 
Α Β Γ Δ Ε 

           

2Δ 
Α Β Γ Δ Ε  

4Δ 
Α Β Γ Δ Ε 

           

2Ε 
Α Β Γ Δ Ε  

4Ε 
Α Β Γ Δ Ε 

           

2ΣΤ 
Α Β Γ Δ Ε  

4ΣΤ 
Α Β Γ Δ Ε 

           

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Να σημειωθεί με  ή με x η ορθή 

απάντηση. Εάν επιθυμείτε να 

διορθώσετε την απάντηση σας, 

παρακαλείστε να διαγράψετε την 

λανθασμένη απάντηση και να την 

αντικαταστήσετε με την ορθή.  

  

Υπάρχει μόνο ΜΙΑ ορθή απάντηση 

σε κάθε ερώτηση. 

  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

7Ε 
Α Β Γ Δ Ε 

     
 



10 

 

 


