
 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

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

 
 για τις απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
"Η αρχή της χωριστής νομικής οντότητας των εταιρειών τέθηκε από πολύ παλιά (Salomon 
v. Salomon & Co , 66 L.J. Ch. 35). Τα Δικαστήρια έχουν έκτοτε επιδείξει την προθυμία 
τους να άρουν το εταιρικό πέπλο όπου η εταιρική ιδιότητα χρησιμοποιείται είτε για 
παράνομο, είτε για ανάρμοστο σκοπό. " 
 
Συζητείστε με αναφορά στην σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 
[25 βαθμοί] 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη) 
 
Α.     Ποια είναι η φύση και ποια τα χαρακτηριστικά των μετοχών εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης; 
 

[15 βαθμούς] 
Β. Με ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να συμμορφώνεται το καταστατικό 
εταιρείας για να μπορεί η εταιρεία να θεωρείται ιδιωτική; 

 
[10 βαθμοί] 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη) 
 
Η "Maddoff Limited" είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές. 
Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της είναι €100,000 διαιρεμένο σε 100,000 
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια. Από το κεφάλαιο αυτό, η 
εταιρεία έχει στο παρελθόν εκδώσει μόνο 10,000 μετοχές στον Μπέρνυ και 10,000 
στην Ρουθ. 
 
Α. Οι μέτοχοι της εταιρείας θέλουν να εγγραφούν για ακόμη 10,000 μετοχές ο 
καθένας, αλλά να πληρώσουν μόνο €0,80 για κάθε μετοχή. Είναι αυτό δυνατόν; 

[5 βαθμοί] 



Β. Η Ρουθ θέλει να πωλήσει τις μετοχές της και δεν βρίσκει κανένα αγοραστή. 
Προτείνει να πωλήσει τις μετοχές της στην ίδια την εταιρεία. Είναι αυτό 
δυνατόν; 
 

[5 βαθμοί] 
Γ. Ο Μπέρνυ θέλει να εγγραφεί για ακόμη 10,000 μετοχές στην εταιρεία. Δεν 
διαθέτει όμως χρήματα αυτό το διάστημα και ζητά από την εταιρεία να του 
δανείσει €10,000 για τον σκοπό αυτό. Είναι αυτό δυνατόν; 
 

[5 βαθμοί] 
 

Δ.  Ο Μπέρνυ και η Ρουθ ζητούν από την εταιρεία να επιστρέψει €5,000 στον 
κάθε ένα τους ως κεφάλαιο που η εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον. Είναι αυτό 
δυνατόν και, αν είναι, με ποια διαδικασία; 
 

[10 βαθμοί] 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
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 στον Ντίνο, αδερφό του Στέφανου. 
 
Το ιδρυτικό έγγραφο της Roith Limited περιλαμβάνει μόνο το ακόλουθο σκοπό: 
"Η απόκτηση γης και η ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων 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 
Λίμιτεδ. Ο Στέφανος με την 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 μετέβηκε στην Αφρική για να εξασφαλίσει 
στρουθοκαμήλους για τη φάρμα. Εκεί συνάντησε τον 5χρονο 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. Συμβουλέψτε 
τον Ντίνο. 
 

[25 βαθμοί] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη) 
 
Η εταιρεία General Meetings Limited, ιδρύθηκε την 1/10/2008. Την 31/12/2009 
είχε την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση. Το εκδομένο κεφάλαιο της εταιρείας 
είναι €1,500. Η εταιρεία έχει 3 μετόχους, τον Ανδρέα, τον Βασίλη και τον Γιώργο, 
ο καθένας από τους οποίους κατέχει 500 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 
η κάθε μια. Οι τρεις μέτοχοι είναι επίσης και οι μόνοι διοικητικοί σύμβουλοι της 
εταιρείας. 
 
Α. Ποια είναι η τελευταία ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία υποχρεούται 
από το νόμο να συγκαλέσει την επόμενη της ετήσια γενική συνέλευση; 
 

[5 βαθμοί] 
 

Β. Ο Ανδρέας διαφωνεί με τις θέσεις που υποστηρίζει ο Γιώργος στο διοικητικό 
συμβούλιο και επιθυμεί να παυθεί ο Γιώργος από διοικητικός σύμβουλος. Για το 
σκοπό αυτό ζήτησε γραπτώς από το διοικητικό συμβούλιο, υπό την ιδιότητα του 
ως μέτοχος της εταιρείας, να συγκαλέσει γενική συνέλευση της εταιρείας με 
σκοπό να προταθεί ψήφισμα για την παύση του Γιώργου. Ο Ανδρέας θέλει να 
ξέρει τα ακόλουθα: 
 
(ϊ)     Είναι υποχρεωμένο το διοικητικό συμβούλιο να συγκαλέσει την συνέλευση 
που ζητά ο Ανδρέας; 
 

[2 βαθμούς] 
(ii)    Ποιο είδος συνέλευσης θα πρέπει να συγκληθεί; 
 

[2 βαθμούς] 
 

(iii)   Πως μπορεί να ενεργήσει ο Ανδρέας αν το διοικητικό συμβούλιο αρνηθεί 
να συγκαλέσει την γενική συνέλευση που ζήτησε; 
 

[6 βαθμούς] 
 

(ϊν)   Τι είδους ψήφισμα πρέπει να εγκριθεί για την παύση του Γιώργου και με 
ποια πλειοψηφία; 



 
[5 βαθμούς] 

 
(ν)    Πόση προειδοποίηση πρέπει να δοθεί στα μέλη και πόση στον Γιώργο ως 
διοικητικός σύμβουλος: 
 

[5 βαθμούς] 
 

Συμβουλέψτε τον Ανδρέα. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
''Κάθε μέτοχος εταιρείας δύναται να εγείρει παράγωγη αγωγή οποτεδήποτε θα ήταν προς 
το συμφέρον της εταιρείας να εναχθεί πρόσωπο που έχει κατ' ισχυρισμό βλάψει την 
εταιρεία. " 
 
Συζητήστε με αναφορά στη νομολογία. 
 

[25 βαθμοί] 


