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1 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 – ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ 

1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου με αναφορά στο  

Τραπεζικό Δίκαιο 

1.1.1 Τραπεζικών συμβάσεων με εγγυήσεις 

1.1.1.1 Υπόθεση 

ΛΙΑΤΣΟΣ, Δ.: Παρά την πολυσέλιδη πρωτόδικη απόφαση και τους 

εκτεταμένους λόγους έφεσης και αντέφεσης τους οποίους κληθήκαμε να 

αντιμετωπίσουμε, η υπό κρίση περίπτωση είναι απλή στη βάση της.   

Η απαίτηση των Εφεσειόντων-εναγόντων στηριζόταν σε συμφωνία 

παροχής τραπεζικών διευκολύνσεων προς την Εφεσίβλητη 1, εναγόμενη 1 

εταιρεία, υπό την εγγύηση των υπολοίπων Εφεσίβλητων-εναγομένων. Οι 

Εφεσείοντες αξίωναν το ποσό των τότε ΛΚ461.272,31, πλέον τόκους προς 

13.25% από 30.3.05 επί ποσού ΛΚ446.470,27, καθώς επίσης και την έκδοση 

διατάγματος για πώληση ενυπόθηκου κτήματος. Προς απόδειξη της υπόθεσής 

τους οι Εφεσείοντες κάλεσαν στα πλαίσια της πρωτόδικης διαδικασίας δύο 

μάρτυρες, τον ΜΕ1 υπάλληλό τους και κατά τον ουσιώδη χρόνο ένα εκ των 

υπευθύνων για την εποπτεία και τον έλεγχο της κίνησης χρεωστικών 

λογαριασμών των πελατών στο Τμήμα Προβληματικών Λογαριασμών, στους 

οποίους περιλαμβάνονταν και οι λογαριασμοί της Εφεσίβλητης 1 και τον ΜΕ2, 

επίσης υπάλληλό τους, ο οποίος από το 1995 μέχρι και τον Μάϊο του 2010, 

είχε διατελέσει διευθυντής του προαναφερθέντος Τμήματος στη Λευκωσία. Η 

υπεράσπιση πρόσφερε τη μαρτυρία τριών μαρτύρων, της ΜΥ1, υπεύθυνης 

λογιστηρίου της Εφεσίβλητης 1 κατά το χρονικό διάστημα 1970 μέχρι και τον 

Νοέμβριο του 2001,  της συζύγου του Εφεσίβλητου 3, ΜΥ2, Εφεσίβλητης 4, 

διευθύντριας για μεγάλο χρονικό διάστημα των Εφεσιβλήτων 1 και 2 και του 
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Εφεσίβλητου 3, ΜΥ3, διευθυντή της Εφεσίβλητης 1 μέχρι και τη διάλυσή της 

τον Οκτώβριο του 2005 και διευθυντή και μετόχου της Εφεσίβλητης 2.  

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, αφού εξέτασε στη συνέχεια και απέρριψε 

συγκεκριμένα ζητήματα που ηγέρθησαν μέσω της υπεράσπισης - όπως το 

ζήτημα της ευθύνης εγγυητών για παρελθούσες και μελλοντικές 

υποχρεώσεις, το συνεχές της εγγύησης, την αρχή non est factum και την 

ύπαρξη ψυχικής πίεσης κατά τον χρόνο υπογραφής των επιδίκων εγγράφων - 

προχώρησε και επίσης απέρριψε ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί ύπαρξης 

παρανόμων χρεώσεων και υπολογισμού τόκων, κατά παράβαση του τότε 

ισχύοντος περί Τόκου Νόμου του 1977, Ν.2/77 και του περί Ελευθεροποίησης 

του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 1999, Ν.160(Ι)/99, 

αντίστοιχα. Απέρριψε επίσης και προβληθέντες ισχυρισμούς περί μη 

τερματισμού της λειτουργίας του επίδικου λογαριασμού, διά της δέουσας 

αποστολής επιστολών τερματισμού.   

Παρά την πιο πάνω προσέγγιση του πρωτόδικου Δικαστηρίου, η αξίωση 

των Εφεσειόντων δεν πέτυχε. Κρίθηκε πρωτοδίκως ότι δεν παρουσιάστηκε 

ικανοποιητική μαρτυρία που να αποδεικνύει την ύπαρξη και το ύψος του 

χρεωστικού υπολοίπου στον επίδικο λογαριασμό. Παρεμβάλλουμε ότι και η 

προβληθείσα ανταπαίτηση των Εφεσιβλήτων επίσης απερρίφθη, το ζήτημα 

όμως αυτό θα μας απασχολήσει σε κατοπινό στάδιο, κατά την εξέταση των 

ενώπιόν μας λόγων αντέφεσης.  

Η ουσία των ενώπιόν μας λόγων έφεσης θέτει υπό αμφισβήτηση την 

πιο πάνω κατάληξη του πρωτόδικου Δικαστηρίου. Προβάλλεται πως 

εσφαλμένα έκρινε ότι δεν υπήρχε ικανοποιητική μαρτυρία που να αποδεικνύει 

την ύπαρξη και το ύψος του χρεωστικού υπολοίπου του επίδικου 

λογαριασμού και, ως εκ τούτου, λανθασμένα απερρίφθη η αξίωση των 

Εφεσειόντων. Προωθείται, πιο αναλυτικά, η θέση ότι οι Εφεσείοντες 

προσκόμισαν στο Δικαστήριο επαρκή μαρτυρία, η οποία και έγινε αποδεκτή, 
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τόσο ως προς την ύπαρξη, όσο και ως προς το ύψος του χρεωστικού 

υπολοίπου του υπό κρίση λογαριασμού, μαρτυρία η οποία συνίσταται σε 

ογκωδέστατες καταστάσεις λογαριασμού, όπως και σε αναθεωρημένη 

/αναδομημένη κατάσταση λογαριασμού, τεκμήρια 11Α, Β, Γ, 12, 17 και 18 

αντίστοιχα. 

Η πρωτόδικη απόφαση παραμερίζεται και εκδίδεται απόφαση υπέρ των 

Εφεσειόντων και εναντίον των Εφεσιβλήτων, κατ΄ ακολουθίαν της 

ανακατασκευασμένης κατάστασης του επίδικου λογαριασμού, τεκμήριο 12, 

για το ποσό των €708.916,95 (αντίστοιχο, υπό την αίρεση της ορθότητας του 

μαθηματικού μας υπολογισμού, με το ποσό των τότε ΛΚ414.916,66) πλέον 

τόκο 11% επί του ποσού των €690.148,75 (αντίστοιχο, υπό την αίρεση της 

ορθότητας του μαθηματικού μας υπολογισμού, με το ποσό των τότε 

ΛΚ403.926,12) από 30.3.2005 μέχρις εξοφλήσεως, με δικαίωμα 

κεφαλαιοποίησης των τόκων δύο φορές τον χρόνο, ήτοι στις 30.6. και 31.12. 

εκάστου έτους, αφαιρουμένου από το πιο πάνω ποσό της απόφασης του 

ποσού των €42.918,49 (αντίστοιχο, υπό την αίρεση της ορθότητας του 

μαθηματικού μας υπολογισμού, με το ποσό των τότε ΛΚ25.119,10), πλέον 

του σχετικού τόκου επί του ποσού αυτού, υπολογιζομένου στο εκάστοτε 

χρεωνόμενο ποσό. Εκδίδεται επίσης διάταγμα πώλησης του ενυπόθηκου 

κτήματος ως η παράγραφος 11(β) της ΄Εκθεσης Απαίτησης των Εναγόντων/ 

Εφεσειόντων. Οι Εφεσίβλητοι καταδικάζονται επίσης στην καταβολή 

συνολικού ποσού €6.000 ως έξοδα της πρωτόδικης και κατ΄ έφεση 

διαδικασίας, πλέον ΦΠΑ. Η αντέφεση απορρίπτεται χωρίς ξεχωριστή διαταγή 

σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Νοείται ότι η πρωτόδικη διαταγή για έξοδα σε σχέση 

με την ανταπαίτηση παραμένει σε ισχύ. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πολιτική Εφεση Αρ. 246/2013 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201912-246-13PolEf.htm&qstring=246%20w%2F1%202013
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ν. ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ , Πολιτική Εφεση Αρ. 246/2013 , 11 Δεκεμβρίου  

2019 

1.1.1.2 Υπόθεση 

ΛΙΑΤΣΟΣ, Δ.:  Αντικείμενο της ενώπιον μας έφεσης συνιστά η 

αμφισβήτηση της ορθότητας πρωτόδικης απόφασης, σε αίτηση για άδεια 

εκτέλεσης απόφασης, διά της οποίας ο ευπαίδευτος πρωτόδικος Δικαστής 

έκρινε ότι όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις προς άσκηση της διακριτικής 

ευχέρειας του Δικαστηρίου συνέτρεχαν και προχώρησε στην έκδοση 

διατάγματος και παροχή άδειας για εκτέλεση της απόφασης για περαιτέρω 

περίοδο έξι ετών.   

Όπως προκύπτει από τα γεγονότα, εναντίον των Εφεσειόντων είχε 

εκδοθεί, στις 4.4.1991, απόφαση για το ποσό των τότε ΛΚ6.180 πλέον 

σχετικό τόκο. Περαιτέρω εκδόθηκε διάταγμα πώλησης των προς εξασφάλιση 

του χρέους ενυπόθηκων κτημάτων. Ακολούθησε αίτημα για πληρωμή του 

οφειλόμενου ποσού με μηνιαίες δόσεις, το οποίο, αποσύρθηκε στις 

27.5.1992, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εφεσίβλητης. Περαιτέρω, 

εκδόθηκαν, στο παρελθόν, διατάγματα ανανέωσης της εκτέλεσης και 

κατατέθηκε, στις 17.1.1992, το υπ΄ αρ. 26/92 memo επί της ακίνητης 

περιουσίας του Εναγόμενου 2, το οποίο ανανεωνόταν ανελλιπώς. Ακόμη, 

εντάλματα κινητών εναντίον των Εναγομένων 3 και 4 που καταχωρήθηκαν 

στις 10.10.1991 και 16.4.1992, επιστράφηκαν ανεκτέλεστα. Οι Εφεσείοντες 

κατέβαλαν διάφορα ποσά έναντι του εξ αποφάσεως χρέους, εξακολουθούν 

όμως να οφείλουν σημαντικό μέρος του.  

Ο ευπαίδευτος πρωτόδικος Δικαστής έκρινε, μετά από εκτεταμένη 

παράθεση των επί του θέματος νομικών αρχών και ανάλυση του συνόλου των 

ισχυρισμών των Εφεσειόντων - Καθ΄ ων η αίτηση, ότι το ενώπιόν του αίτημα 
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συνιστούσε γνήσιο δικονομικό διάβημα και δεν αποσκοπούσε σε κανένα άλλο 

σκοπό, παρά μόνο στην ικανοποίηση της δικαστικής απόφασης. 

Συνακόλουθα, καταλήγοντας ότι συνέτρεχαν όλες απαιτούμενες 

προϋποθέσεις, η διακριτική ευχέρεια του πρωτόδικου Δικαστηρίου ασκήθηκε 

προς όφελος της Αιτήτριας - Εφεσιβλήτης και, ως εκ τούτου, το αίτημα για 

παροχή άδειας ανανέωσης και εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης εγκρίθηκε.  

Η πρωτόδικη κρίση πλήττεται με οκτώ συνολικά λόγους έφεσης, με 

πυρήνα τη θέση ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο άσκησε λανθασμένα τη 

διακριτική του ευχέρεια υπέρ της χορήγησης της αιτούμενης άδειας και ότι 

έσφαλε θεωρώντας ότι οι τότε αιτητές ικανοποίησαν τα κριτήρια που η 

νομολογία θέτει προς επιτυχή κατάληξη του διαβήματός τους.  

Περαιτέρω, όπως ορθά εντόπισε ο ευπαίδευτος πρωτόδικος Δικαστής, 

παρά την σαφή τοποθέτηση της Εφεσίβλητης - Αιτήτριας στη συνοδευτική της 

αίτησης ένορκο δήλωση ότι οι Εφεσείοντες - Καθ΄ ων η αίτηση ζητούσαν 

κατά καιρούς παράταση χρόνου προς διευθέτηση τρόπου πληρωμής του εξ 

αποφάσεως χρέους τους, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός παρέμεινε 

αναπάντητος, δεδομένου ότι ούτε ο ενόρκως δηλών αντεξετάσθηκε επί του 

θέματος, αλλά ούτε και σαφής περί του αντιθέτου θέση τέθηκε μέσω ένορκης 

δήλωσης εκ μέρους των Καθ΄ ων η αίτηση - Εφεσειόντων. Συνεπώς, δεν 

είναι νοητό οι εξ αποφάσεως δανειστές να αιτούνται, αφενός, χρόνο προς 

διευθέτηση του εξ αποφάσεως χρέους τους και να επικαλούνται, αφετέρου, 

καθυστέρηση και αδράνεια εκ μέρους των εξ αποφάσεως πιστωτών στη λήψη 

μέτρων προς εκτέλεση της προς όφελός τους απόφασης. Ακόμη, το εξ 

αποφάσεως χρέος, ως παραμένει, ουσιαστικά, αδιαμφισβήτητο, δεν έχει 

εξοφληθεί πλήρως. Οι όποιοι ισχυρισμοί ως προς το ύψος του οφειλόμενου 

υπολοίπου, όπως εντοπίστηκε στην υπόθεση Κτωρίδης (ανωτέρω), δεν 

αφορούν άμεσα στο ζήτημα της παραχώρησης άδειας εκτέλεσης της 

απόφασης, αλλά είναι θέμα ορθού υπολογισμού που μπορεί να εγερθεί κατά 

την εκτέλεση. Εκ του περισσού προσθέτουμε ότι παρέμεινε άνευ ερείσματος ο 
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ισχυρισμός των Εφεσειόντων ότι λόγω του χρόνου που παρήλθε τους δόθηκε 

η εντύπωση ότι το χρέος εξοφλήθηκε. Πέραν του ότι τέτοιος λόγος ένστασης 

περί εξόφλησης δεν προβλήθηκε, τα διαβήματα εκτέλεσης που ακολούθησαν 

και οι συζητήσεις για παράταση χρόνου προς ικανοποίηση του εξ αποφάσεως 

χρέους, δεν θεμελιώνουν απραξία και αντίληψη περί εξόφλησης. Ούτε 

βεβαίως μπορεί να νοηθεί εξόφληση χωρίς πληρωμή του χρέους, ήτοι εκ του 

γεγονότος και μόνο ότι παρήλθε σημαντικό χρονικό διάστημα από της 

έκδοσης της απόφασης.  

Με βάση το σύνολο των πιο πάνω, κρίνουμε ότι οι προϋποθέσεις και τα 

κριτήρια προς άσκηση της διακριτικής ευχέρειας έγκρισης ή όχι της επίδικης 

αίτησης για άδεια εκτέλεσης ερμηνεύθηκαν και εφαρμόστηκαν ορθά εκ 

μέρους του πρωτόδικου Δικαστηρίου και εντός των θεμιτών πλαισίων. 

Συναφώς, δεν έχουμε ικανοποιηθεί ότι δικαιολογείται παρέμβασή μας προς 

ανατροπή της πρωτόδικης κατάληξης. 

Η έφεση απορρίπτεται με €2500 πλέον ΦΠΑ έξοδα υπέρ της 

Εφεσίβλητης και εναντίον του Εφεσείοντα. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πολιτική Εφεση Αρ.  E107/2013 

ASTRAPI COMMISSION AGENTS LTD ν. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΤΔ , Πολιτική Εφεση Αρ.  E107/2013 , 21 Φεβρουαρίου  2019 

1.1.1.3 Υπόθεση 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Δ.:  Με αγωγή τους στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας 

οι Εφεσίβλητοι πέτυχαν απόφαση εναντίον των εφεσειόντων και της 

πρωτοφειλέτιδας εταιρείας για το ποσό των ΛΚ312.531,51 ως υπόλοιπο 

τρεχούμενου λογαριασμού, πλέον τόκους και για το ποσό ΛΚ55.236,56 ως 

υπόλοιπο δανείου, πλέον τόκους. Περαιτέρω πέτυχαν την έκδοση 

διαταγμάτων εκποίησης των ακινήτων των εφεσειόντων, επί των οποίων οι 

εφεσίβλητοι είχαν εγγεγραμμένες υποθήκες  καθώς και εκποίηση των 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201902-E107-13PolEf.htm&qstring=E107%20w%2F1%202013
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ενεχειριασθέντων προς όφελος των εφεσιβλήτων μετοχών της Τράπεζας 

Κύπρου. Σημειώνουμε ότι η πρωτοφειλέτρια εταιρεία είχε τεθεί υπό 

εκκαθάριση εκκρεμούσης της διαδικασίας της αγωγής και ο Επίσημος 

Παραλήπτης είχε διοριστεί ως προσωρινός εκκαθαριστής, ενώ ο πρώην 

εναγόμενος 3 είχε αποβιώσει και είχε διοριστεί διαχειριστής της περιουσίας 

του. Επίσης, ο πρώην εναγόμενος 4, αδελφός του εφεσείοντα 1 και σύζυγος 

της εφεσείουσας 3, είχε πτωχεύσει και είχε διοριστεί ο Επίσημος Παραλήπτης 

διαχειριστής της περιουσίας του. Κατά την ακροαματική διαδικασία της 

υπόθεσης όλοι οι εναγόμενοι αντιπροσωπεύοντο από τον ίδιο δικηγόρο.  

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης,  οι εφεσείοντες- εναγόμενοι 2, 3 

και 5 καταχώρησαν την υπό κρίση  έφεση. Με αυτήν διατείνονται 

ότι  εσφαλμένα το Δικαστήριο επεδίκασε εναντίον τους τα ποσά της 

απαίτησης, αντίθετα με την προσαχθείσα μαρτυρία και ως αποτέλεσμα 

εσφαλμένης και αντινομικής αξιολόγησης της μαρτυρίας. Ειδικότερα, 

επικαλούνται ότι το Δικαστήριο εσφαλμένα αποδέχτηκε μαρτυρία εκτός των 

δικογράφων και πως οι εφεσίβλητοι απέτυχαν να αποδείξουν την κίνηση των 

δύο λογαριασμών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.  Περαιτέρω, λανθασμένη 

θεωρούν την ερμηνεία της επίδικης συμφωνίας ως προς τον τερματισμό της 

και τα ευρήματα του Δικαστηρίου ως προς την επιστολή που απεστάλη στον 

εφεσείοντα 2. 

Τα ποσά για τα οποία εκδόθηκε απόφαση αποτελούν τα κατ΄ 

ισχυρισμόν οφειλόμενα ποσά των δύο λογαριασμών που διατηρούσε η 

πρωτοφειλέτρια εταιρεία στους εφεσίβλητους. Ο ένας ήταν λογαριασμός υπό 

μορφή τρεχουμένου και ο άλλος αφορούσε δάνειο τακτής προθεσμίας. Η 

λειτουργία των δύο λογαριασμών διέπετο από συμφωνία ημερομηνίας 

25.9.1997 η οποία συνήφθη μετά από έγκριση σχετικής αίτησης της 

πρωτοφειλέτριας εταιρείας ημερ. 3.4.1997.  Η λειτουργία των εν λόγω 

λογαριασμών τερματίστηκε με επιστολές των εφεσιβλήτων και λόγω 
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παράλειψης των εφεσειόντων να καταβάλουν τα αξιούμενα ποσά, 

καταχωρήθηκε η πιο πάνω αγωγή.  

Οι δύο λογαριασμοί ήταν εξασφαλισμένοι, σε όση έκταση αφορά την 

παρούσα έφεση, με προσωπικές εγγυήσεις των εφεσειόντων οι οποίες είχαν 

δοθεί από το 1994 και κάλυπταν και μεταγενέστερους λογαριασμούς καθώς 

και με υποθήκες επί ακινήτων των εφεσειόντων και ενεχυριάσεις μετοχών του 

εφεσείοντα-εναγόμενου 2. 

Οι εφεσείοντες παραδέχονται την ύπαρξη και λειτουργία των δύο 

λογαριασμών καθώς και την υπογραφή της συμφωνίας ημερ. 25.9.1997, 

αρνούνται όμως ότι τα ποσά που κατ΄ ισχυρισμόν των εφεσιβλήτων ήταν 

οφειλόμενα είναι τα πραγματικά ποσά, ειδικότερα λόγω του ότι ο 

τρεχούμενος λογαριασμός λειτουργούσε από προηγουμένως ή ότι τους 

απεστάλησαν και έλαβαν γνώση των γραπτών ειδοποιήσεων που 

κατ΄ισχυρισμό τους είχαν αποσταλεί από τους εφεσίβλητους. 

Με το δεύτερο λόγο έφεσης οι εφεσείοντες θεωρούν ότι το Δικαστήριο 

αποδέχτηκε μαρτυρία εκτός δικογράφων και πως οι εφεσίβλητοι απέτυχαν να 

αποδείξουν την κίνηση των δύο λογαριασμών για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, οι εφεσίβλητοι παρουσίασαν 

καταστάσεις λογαριασμού από το 1991 ενώ η συμφωνία επί της οποίας 

στηρίζεται η απαίτηση συνάφθηκε το 1997. Με βάση δε τη μαρτυρία των 

εφεσιβλήτων ο τρεχούμενος λογαριασμός λειτουργούσε από το 1988 χωρίς 

όμως να κατατεθεί η συμφωνία αυτή. Λόγω της μη κατάθεσης της 

συμφωνίας, το Δικαστήριο δεν μπορούσε να εξετάσει κατά πόσον οι 

χρεωπιστώσεις γίνονταν σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας ή ότι δεν 

υπήρχε παράβασή της εκ μέρους των εφεσιβλήτων. Δεν προσκομίστηκε 

μαρτυρία ως προς την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού από της δημιουργίας 

του μέχρι τις 25.9.1997 ο οποίος μάλιστα παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο 

πέραν των ΛΚ179.000 κατ΄εκείνη την ημερομηνία. Επιπρόσθετα οι μάρτυρες 
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των εφεσιβλήτων δεν μπορούσαν να δώσουν εξήγηση για κάποιες χρεώσεις 

ως απαιτείται σύμφωνα με τη νομολογία, για να αποδείξουν την υπόθεση 

τους.   

Ο τρίτος και τέταρτος λόγος έφεσης θα εξεταστούν μαζί. Οι εφεσείοντες 

με τον τρίτο λόγο, παραπονούνται ότι το Δικαστήριο εσφαλμένα αποφάσισε 

ότι δεν απαιτείτο από τους εφεσίβλητους να δοθεί οποιαδήποτε ειδοποίηση 

στην πρωτοφειλέτρια εταιρεία  για τον τερματισμό των επίδικων 

λογαριασμών. Με τον τέταρτο λόγο ισχυρίζονται ότι είναι λανθασμένο το 

εύρημα του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι οι εφεσίβλητοι απέστειλαν και ο 

εφεσείοντας 1 παρέλαβε την επιστολή Τεκμ. 16 που κατ΄ισχυρισμό 

ταχυδρομήθηκε στην οδό Κ... 14, με αποτέλεσμα εσφαλμένα να κρίνει το 

πρωτόδικο Δικαστήριο ότι το επίδικο ποσό κατέστη πληρωτέο και απαιτητό. 

Συνακόλουθα, η έφεση απορρίπτεται με €2.500 έξοδα, πλέον ΦΠΑ, 

εναντίον των εφεσειόντων. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πολιτική Έφεση Αρ. 405/2012 

Ε.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ v.  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ , Πολιτική 

Έφεση Αρ. 405/2012 , 27 Δεκεμβρίου  2019 

1.1.1.4 Yπόθεση 

ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Δ.:  Τα μονομερώς εκδοθέντα διατάγματα υπήρξαν 

δραστικά αφού κάλυπταν όλη την περιουσία του εφεσείοντα 1 

(εναγομένου/καθ΄ου η αίτηση 1).  Επρόκειτο για απόλυτη απαγόρευση 

αποξένωσης και εκχώρησης οποιασδήποτε περιουσίας του, κινητής και 

ακίνητης στην Κύπρο και/ή στο εξωτερικό μέχρι αποπεράτωσης της αγωγής 

που είχε εγείρει εναντίον του (καθώς και των άλλων εφεσειόντων) ο 

εφεσίβλητος-ενάγων.  Επίσης δεσμευόταν η ακίνητη περιουσία και τραπεζικοί 

λογαριασμοί που ο εφεσείων 1 κατείχε στην εταιρεία Roselit Investments Ltd 

η οποία ήταν ιδιοκτήτρια ακινήτου με έπαυλη στο Μονιάτη, καθώς και 
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μετοχές ή τραπεζικούς λογαριασμούς του εφεσείοντα 1 μέσω της εφεσείουσας 

4 (εναγομένης 4/καθ΄ης η αίτηση).   Παρόμοιας φύσης δε απαγορευτικό 

διάταγμα εκδόθηκε και εναντίον της εφεσείουσας 4, με μετοχικά συμφέροντα 

στη ρωσική εταιρεία  "Arkon" (εν συντομία). 

Η αξία της περιουσίας που δεσμευόταν ήταν για δολάρια ΗΠΑ 

$5.222.952,86, ποσό το οποίο σύμφωνα με την ένορκη δήλωση του 

εφεσίβλητου που στήριζε την αίτηση, συνιστούσε το κεφάλαιο από συμφωνία 

δανείου, (για την οποία θα αναφερθούμε πιο κάτω) πλέον συσσωρευμένο 

τόκο, ως υπολογίστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 με σχετική επιστολή 

απαίτησης, τεκμ.22.  Με την αγωγή του, σε κλητήριο ένταλμα O.2 r.1, ο 

εφεσίβλητος αξιώνει αποζημιώσεις εναντίον των εφεσειόντων 1-4 για απάτη 

και/ή δόλο καθώς και αποζημιώσεις για συνωμοσία μεταξύ των ιδίων 

εφεσειόντων.  Εναντίον της εφεσείουσας 5 το παρακλητικό περιορίζεται στην 

εξασφάλιση διατάγματος αποκάλυψης λεπτομερειών αναφορικά με τη 

διαδικασία που ακολουθήθηκε για να λάβει χώραν η μεταβίβαση της ρωσικής 

εταιρείας «ARKON» από τις εφεσείουσες 2 και 3 προς την εφεσείουσα 4.    

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, αφού καταχωρήθηκε ένσταση από πλευράς 

των εφεσειόντων καθώς και κατόπιν αδείας για συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση του εφεσίβλητου/ενάγοντα και μετά τις σχετικές αγορεύσεις των 

μερών, έκρινε πως τα εκδοθέντα διατάγματα θα καθίσταντο απόλυτα.  Επίσης 

απέδωσε θεραπεία με βάση το παρακλητικό 6 της αίτησης που δεν είχε δοθεί 

μονομερώς για διάταγμα τύπου Norwich εναντίον της εφεσείουσας 5 

(εναγομένης/καθ΄ης η αίτηση 5).  

Η κρίση του Δικαστηρίου προσβάλλεται σε όλες τις πτυχές αυτής  από 

την παρούσα έφεση.  Συγκεκριμένα, οι εφεσείοντες θεωρούν ότι λανθασμένα 

το Δικαστήριο έκρινε ότι συνέτρεχαν οι τρεις προϋποθέσεις του άρθρου 32 

του περί Δικαστηρίων Νόμου, Ν.14/60, ότι δηλαδή υπάρχει σοβαρό ζήτημα 

προς εκδίκαση, καθώς και ύπαρξη πιθανότητας ο εφεσίβλητος να δικαιούται 


