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1 ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ (Ν. 23/83) 

1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου με αναφορά στο 

θεσμό του ενοικιοστασίου 

1.1.1 Yπόθεση 

ΜΑΛΑΧΤΟΣ, Δ.:   Ο Εφεσείοντας, ιδιοκτήτης καταστήματος στη 

Λάρνακα το οποίο είχε ενοικιάσει στην Εφεσίβλητη για την περίοδο 1.1.2010 

- 31.12.2012, αξίωσε με την αγωγή του ενώπιον του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λάρνακας την ανάκτηση της κατοχής του από την Εφεσίβλητη 

που συνέχιζε να παραμένει σε αυτό μετά την εκπνοή της πιο πάνω περιόδου 

και χωρίς να έχει ανανεώσει την ενοικίαση όπως εδικαιούτο.  Κατά την 

εκδίκαση της υπόθεσης ήταν ο μόνος μάρτυρας και η μαρτυρία του έγινε 

αποδεκτή από το Δικαστήριο. Εντούτοις,η απαίτηση του δεν ικανοποιήθηκε 

αφού το Επαρχιακό Δικαστήριο διαπίστωσε έλλειψη δικαιοδοσίας και 

παρέπεμψε την υπόθεση για εκδίκαση στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων.  

Είναι αυτή η διαπίστωση που προσβάλλεται με τον ένα και μόνο λόγο έφεσης. 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο προσέγγισε το ζήτημα της δικαιοδοσίας 

ορθολογιστικά, ότι δηλαδή θα είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση που 

αφορούσε ακίνητο εντός της επαρχίας του, εκτός και αν δικαιοδοσία είχε το 

Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λάρνακας-Αμμοχώστου.  Αναζήτησε 

συνεπώς να προσδιορίσει την δικαιοδοσία του Δικαστηρίου αυτού αρχίζοντας 

από το άρθρο 4(1) του περί Ενοικιοστασίου Νόμου του 1983 (Ν.23/1983) 

όπως είχε τροποποιηθεί, με το οποίο καθιδρύθηκαν τα Δικαστήρια Ελέγχου 

Ενοικιάσεων για την εκδίκαση « των εις αυτά αναφερομένων διαφορών των 

αναφυομένων επί οιουδήποτε θέματος εγειρομένου κατά την εφαρμογήν του 

παρόντος Νόμου συμπεριλαμβανομένου παντός παρεμπίπτοντος ή 

συμπληρωματικού θέματος». 
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Η ανάκτηση κατοχής, που ήταν η αξίωση του Εφεσείοντα, ρυθμίζεται 

από τις διατάξεις του Μέρους IV του Νόμου εφόσον αφορά σε υποστατικό για 

το οποίο εφαρμόζεται ο Νόμος ή το οποίο κατέχεται από θέσμιο ενοικιαστή, ο 

ορισμός του οποίου επίσης παραπέμπει στο ακίνητο αντικείμενο της 

ενοικίασης. Και εφόσον η Εφεσίβλητη διατηρούσε την κατοχή του 

καταστήματος μετά την λήξη της πρώτης ενοικίασης, από 1.1.2013 όταν και 

εξέπνευσε η συμβατική ενοικίαση, θα είχε καταστεί θέσμια ενοικιάστρια, 

νοουμένου ότι το κατάστημα ήταν ακίνητο στην έννοια του Νόμου. 

Η διαφωνία του Εφεσείοντα με την πρωτόδικη απόφαση αφορά στην 

ερμηνεία του ακινήτου στο ερμηνευτικό άρθρο 2 του Νόμου, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τον περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικό) (Αρ.2) 

Νόμο του 2001 (Ν.20(Ι)/2001) που προνοεί ότι: «"ακίνητο" σημαίνει κτίριο 

υπό ή προς ενοικίαση για κατοικία ή κατάστημα που βρίσκεται μέσα στα όρια 

ελεγχόμενης περιοχής και συμπληρώθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999».  

Δεν αμφισβητούνται τα πρωτόδικα ευρήματα ότι το επίδικο κατάστημα 

βρισκόταν μέσα σε ελεγχόμενη περιοχή και ότι είχε συμπληρωθεί πριν από 

την 31.12.1999.  Αντίθετα όμως με την κατάληξη του Πρωτόδικου 

Δικαστηρίου η θέση του Εφεσείοντα ήταν πως για να εφαρμοζόταν ο νόμος 

του ενοικιοστασίου θα έπρεπε, κατά την 31.12.1999 το επίδικο υποστατικό να 

ήταν είτε υπό ενοικίαση είτε προς ενοικίαση για κατοικία ή κατάστημα. 

Δοθείσης δε της αναντίλεκτης θέσης του, την οποία και αποδέχτηκε το 

Πρωτόδικο Δικαστήριο, ότι κατά την 31.12.1999 το κατάστημα δεν ήταν ούτε 

ενοικιασμένο, ούτε προσφερόταν προς ενοικίαση, αφού το κατείχε και το 

χρησιμοποιούσε ο ίδιοςο Εφεσείοντας ιδιοκτήτης του, θα έπρεπε να είχε 

καταλήξει πως αυτό δεν ενέπιπτε εντός του ορισμού του άρθρου 2, κατ' 

ακολουθία ότι η περίπτωση δεν καλυπτόταν από το νόμο του ενοικιοστασίου 

και εν κατακλείδι ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας είχε δικαιοδοσία να 

εκδικάσει την αγωγή του.  
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Την κατάληξη μας, σε συμφωνία με την Κωνσταντινίδη, επιβεβαιώνει 

η ιστορική αναδρομή στο θεσμό του ενοικιοστασίου που γίνεται σε αυτή με 

αναφορά στον περί Ενοικιοστασίου Νόμο του 1975 (Ν.36/1975) που 

αντικατέστησε ο υπό εξέταση Νόμος αλλά και στον προγενέστερο περί 

Ελέγχου Ενοικίων (Υποστατικά Εργασίας) Νόμος του 1961 (Ν.17/1961) 

(Halsbury's Laws of England, 5η έκδ., Τόμος 96, παρ.732).  Η φράση 

«υπό ή προς ενοικίαση» είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Ν.36/1975.  

Ο Ν.17/1961, που περιοριζόταν σε υποστατικά εργασίας, με σαφές λεκτικό, 

δεν περιλάμβανε αυτά που είχαν συμπληρωθεί και ενοικιαστεί για πρώτη 

φορά μετά την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος.  Απέκλειε δηλαδή ο 

Νόμος ακίνητα τα οποία ήταν μεν συμπληρωμένα αλλά όχι ενοικιασμένα πριν 

την έναρξη της ισχύος του.  Διαπιστώνεται λοιπόν πως διαχρονικά για την 

εφαρμογή του νόμου του ενοικιοστασίου, που περιορίζει τα δικαιώματα του 

ιδιοκτήτη, η ενοικίαση ή διάθεση του ακινήτου προς ενοικίαση κατά τον 

χρόνο έναρξης της ισχύος των περιορισμών ήταν προϋπόθεση. 

Κατά συνέπεια η Έφεση επιτυγχάνει και η πρωτόδικη απόφαση, στην 

έκταση που διαπίστωνε ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας δεν είχε 

δικαιοδοσία, παραμερίζεται. 

Δείτε εδώ τη απόφαση στο cylaw  Φυσεντζίδη v. Snooker 

xxx ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΗ v. K&C SNOOKER & POOL ENTERTAINMENT , ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 30/2019 , 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

1.1.2 Υπόθεση 

Ν Στις 21.12.2017, το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λάρνακας-

Αμμοχώστου, τμήμα Λάρνακας, εξέδωσε την απόφαση του υπέρ της Αιτήτριας 

στην ενώπιον του διαδικασία (καθ΄ης ενώπιον μας, εν τοις εφεξής η καθ΄ης 

η αίτηση) και εναντίον των καθ΄ων η αίτηση 1, 2 και 3 (Αιτητών ενώπιον 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202006-30-19PolEf.htm&qstring=30%20w%2F1%202019
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μας, εν τοις εφεξής Αιτητές) για ποσό €22.811,20 πλέον νόμιμους τόκους και 

έξοδα. 

Οι Aιτητές, μετά την αποτυχία τους να διασφαλίσουν παράταση της 

προθεσμίας για την έφεση πρωτοδίκως, προσέφυγαν ενώπιον μας με την 

παρούσα, στην οποία η καθ΄ης η αίτηση φέρει ένσταση εγείρουσα κυρίως την 

έλλειψη δικαιοδοσίας η οποία ισχύει κατά παρόμοιο τρόπο, όπως η θεώρηση 

του πρωτόδικου Δικαστηρίου, στη διαπίστωση ότι το Δ.Ε.Ενοικιάσεων δεν 

κέκτηται τέτοια εξουσία. 

Υιοθετεί η πλευρά της καθ΄ης προς αυτό το σκοπό το εξής απόσπασμα 

από την απορριπτική απόφαση ημερ. 12.6.2018:   

Εξετάζοντας το αίτημα έχω διαπιστώσει ότι αναφύεται ζήτημα 

δικαιοδοσίας αναφορικά με την αιτούμενη θεραπεία. Κατ' επέκταση, 

στερούμαι δικαιοδοσίας να εκδώσω το αιτούμενο διάταγμα. 

Επεξηγώ. 

Η Δ.35 Θ.2 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, στην οποία εδράζεται η 

παρούσα αίτηση, και στην οποία διαλαμβάνεται ότι ο χρόνος έφεσης μπορεί 

να παραταθεί («.unless the Court  or Judge, at the time of making the order 

or at any time subsequently, or the Court of Appeal shallenlarge the time.»), 

δεν τυγχάνει εφαρμογής στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων. 

Τούτο διότι το ζήτημα ρυθμίζεται ρητώς, ευθέως και περιοριστικά από 

το προπαρατεθέν άρθρο 7 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου. Όπως ξεκάθαρα 

προκύπτει από την ανάγνωση του εν λόγω άρθρου 7, η προβλεπόμενη 

προθεσμία για καταχώρηση έφεσης δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ευχέρεια 

παράτασης του χρόνου. Συνακόλουθα, και εν αντιθέσει με όσα ισχύουν για 

εφέσεις πολιτικών Δικαστηρίων, δυνάμει της Δ.35 θ. 2, δεν παρέχεται 

ευχέρεια στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων να διατάξει παράταση του 

χρόνου καταχώρησης έφεσης. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
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Άξια αναφοράς εν προκειμένω είναι η απόφαση στην Αναφορικά με 

την Αίτηση των Α.Κ. Ποχτζελιάν & Υιοί (Διανομείς) Λτδ, Πολιτική 

Αίτηση Αρ. 212/2014, ημερομηνίας 30.1.2015 στην οποία ακυρώθηκε με 

προνομιακό διάταγμα certiorari η απόφαση του Δικαστηρίου Ελέγχου 

Ενοικιάσεων να παρατείνει τον χρόνο αναστολής της εκδοθείσας απόφασης 

καθ' υπέρβαση του άρθρου 11(5) του περί Ενοικιοστασίου Νόμου. Τονίστηκε 

συναφώς ότι η ρητή διατύπωση του εν λόγω άρθρου παρέχει δικαίωμα 

αναστολής στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων μόνο κατά την ώρα της 

έκδοσης της απόφασης και όχι σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο χρόνο. Πόσο 

δε μάλλον όταν, όπως στην παρούσα περίπτωση, αναζητείται παράταση του 

χρόνου, δίχως να προβλέπεται καν τέτοια ευχέρεια στον περί Ενοικιοστασίου 

Νόμο. 

Σημειώνω συναφώς ότι, το άρθρο 7 του περί Ενοικιοστασίου 

Νόμου έχει αυξημένη ισχύ έναντι των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, οι 

οποίοι, με βάση τον κανονισμό 12(α) του εν λόγω περί Ενοικιοστασίου 

Διαδικαστικού Κανονισμού, εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για να 

συμπληρώσουν ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά στον περί 

Ενοικιοστασίου Νόμο και νοουμένου ότι η εφαρμογή τους συνάδει με τους 

σκοπούς του νόμου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε 

στη Ποχτζελιάν (ανωτέρω): 

Άλλωστε, η Δ.35 θθ. 18 και 19, αποτελούν δικονομικές πρόνοιες που 

δεν μπορούν να υπερκαλύψουν νομοθετική πρόνοια, η οποία μάλιστα υπάρχει 

σε ένα Νόμο που καθίδρυσε εξειδικευμένο Δικαστήριο. 

Θεωρώ επίσης χρήσιμο να επισημανθεί το εξής. Στον Κανονισμό 14(γ) 

του περί Ενοικιοστασίου Διαδικαστικού Κανονισμού, γίνεται ρητή αναφορά 

στους πλείστους θεσμούς της Δ.35 με την υπόδειξη ότι αυτοί εφαρμόζονται 

κατ' αναλογία. Σε αυτούς όμως τους θεσμούς δεν περιλαμβάνεται ο θεσμός 

υπ' αριθμό 2, ο οποίος παρέχει το δικαίωμα παράτασης, ακριβώς επειδή το 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2015/1-201501-212-14.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
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υπό εξέταση ζήτημα ρυθμίζεται ρητά και ξεκάθαρα, όπως και στην πρώτη 

παράγραφο του υπό αναφορά κανονισμού δηλώνεται, από το άρθρο 7 

του περί Ενοικιοστασίου Νόμου. 

Ενδεχομένως, η τροποποίηση του άρθρου 7 του περί Ενοικιοστασίου 

Νόμου με τρόπο που να παρέχεται και στα Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων 

αντίστοιχη ευχέρεια παράτασης με αυτήν των πολιτικών Δικαστηρίων να ήταν 

προς το συμφέρον και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης. Εντούτοις, 

υπό τις υφιστάμενες συνθήκες οποιαδήποτε κατάληξη πλην της απόρριψης 

της αίτησης θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη επέμβαση στο έργο του Νομοθέτη. 

Επακόλουθα και στη βάση όσων επεξηγούνται ανωτέρω, η περί του 

αντιθέτου εισήγηση των δικηγόρων των Καθ' ων, ότι δηλαδή επειδή στο 

άρθρο 7 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου δεν προβλέπεται παράταση, κατ' 

εφαρμογή του κανονισμού 12 του περί Ενοικιοστασίου Διαδικαστικού 

Κανονισμού, θα έπρεπε να εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στη Δ.35 θ. 2, 

απορρίπτεται». 

Το άρθ.7 του Ν.23/83 αναφέρει ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθείσα 

από το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων υπόκειται εντός 42 ημερών από την 

έκδοση της σε έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Παραμένει να εξεταστεί η αίτηση στα πραγματικά της δεδομένα.  Για 

εμάς - όπως ήδη τονίσαμε κατά τη συζήτηση της έφεσης - είναι άκρως 

σημαντικό το κατά πόσο οι αιτητές είχαν γνώση της ημερομηνίας εκφώνησης 

της απόφασης, ημερομηνία κατά την οποία ως κοινό έδαφος, δεν 

εμφανίστηκαν.  Η γνώση αυτή είναι η αφετηρία αλλά και η ουσία της 

υπόθεσης.  Όπως προκύπτει από τα δεδομένα που παραθέσαμε, η θέση των 

αιτητών ότι δεν τους γνωστοποιήθηκε από το πρωτοκολλητείο η εν λόγω 

ημερομηνία παρέμεινε αναντίλεκτη.  Μάλιστα το πρωτόδικο Δικαστήριο το 

οποίο εκδίκασε την αίτηση παράτασης, σύμφωνα με το απόσπασμα που 

παραθέσαμε, αναφέρει ρητώς πως δεν προκύπτει ο,τιδήποτε αποδεικτικό εκ 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
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του φακέλου της υπόθεσης ότι τω όντι οι Αιτητές ειδοποιήθηκαν.  Με τη 

διαπίστωση αυτή θα ήταν εντελώς άδικο να μην επιτραπεί η παράταση της 

προθεσμίας εφόσον καταδεικνύεται από τα πραγματικά δεδομένα της 

υπόθεσης πως μόλις έλαβαν γνώση και σε περίοδο μόνο ολίγων ημερών 

καταχώρησαν πρωτοδίκως αίτηση για παράταση.  Κατ΄αναλογίαν μπορεί να 

ακολουθηθούν τα ισχύοντα επί της διαπίστωσης παράβασης δικαιώματος 

φυσικής δικαιοσύνης στις αιτήσεις παραμερισμού, ως  ex debito justitiae, 

θεραπεία, οπότε η παράταση εκλαμβάνεται ως οφειλόμενο χρέος προς τη 

δικαιοσύνη.   (Βλ. Τσεσμέλογλου ν. Σοφοκλέους (2013)1 Α.Α.Δ. 64 και 

Μανώλη ν. Ελληνική Τράπεζα (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ, Π.Ε.413/11, 

3.2.2017).   

Για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει η αίτηση επιτυγχάνει και δίδεται 

παράταση 10 ημερών από σήμερα για καταχώρηση έφεσης εκ μέρους των 

Aιτητών.  Αναφορικά με το θέμα των εξόδων επειδή η ευθύνη της μη 

γνωστοποίησης της ημερομηνίας εκφώνησης για απόφαση δεν μπορεί να 

αποδοθεί στους διαδίκους, θεωρούμε ότι είναι ορθό η κάθε πλευρά να είναι 

υπόλογη για τα δικά της έξοδα. 

Δείτε εδώ τη απόφαση στο cylaw  Πολιτική Αίτηση Αρ. 80/2018  

xxx ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ v. ΕΜΚΙΝ CONSULTING LTD κ.α. , Πολιτική Αίτηση Αρ. 

80/2018 , ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ , 4 Απριλίου  2019 

1.1.3 Yπόθεση 

ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Δ.:  Οι εφεσείοντες/αιτητές καταχώρησαν στις 

29.3.2012 αίτηση ενοικιοστασίου με την οποία ζητούσαν παράδοση κατοχής 

του επίδικου εστιατορίου το οποίο βρίσκεται στο Παραλίμνι, καθώς και €7,485 

καθυστερημένα και οφειλόμενα ενοίκια από το Δεκέμβρη του 2011 έως και 

τον Μάρτη του 2012.  Αξίωναν επίσης απώλεια ενοικίου και ή ζημιά για όση 

περίοδο οι εφεσίβλητοι θα ήσαν εντός του υποστατικού.   

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2013/rep/2013_1_0064.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2017/1-201702-413-11PolEf.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2017/1-201702-413-11PolEf.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201904-80-18PolAit.htm&qstring=%E5%EC%EA%E9%ED%20CONSULTING%20LTD
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Στην Απάντηση που καταχώρησαν οι εφεσίβλητοι στις 10.12.2012 

ετέθη προδικαστική ένσταση αναφορικά με τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου 

να εκδικάσει την υπόθεση, αφού, σύμφωνα με τους εφεσίβλητους, ο 

τερματισμός της συμφωνίας είναι ανυπόστατος και ως εκ τούτου οι 

εφεσίβλητοι δεν κατέστησαν θέσμιοι ενοικιαστές.  ΄Αλλα θέματα που 

εγείρονται, δεν θα μας απασχολήσουν, εν προκειμένω. 

Στις 15.7.2013 οι εφεσείοντες καταχώρησαν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Ελέγχου Ενοικιάσεων μονομερές αίτημα για έκδοση προσωρινού ενδιαμέσου 

διατάγματος το οποίο να απαγορεύει στους εφεσίβλητους και τους 

αντιπροσώπους «να απομακρύνουν ή αποξενώσουν τον εξοπλισμό και 

επίπλωση του ως άνω επιδίκου εστιατορίου μέχρι τέλους της δίκης ή 

νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου».  Στην ένορκη δήλωση που στήριζε την 

αίτηση γινόταν επίκληση ενοικιαστηρίου εγγράφου με το οποίο οι εφεσείοντες 

ως ιδιοκτήτες εκμίσθωναν στους εφεσίβλητους ως ενοικιαστές το ως άνω 

εστιατόριο.  Η περίοδος ενοικίασης προνοείτο να είναι για 10 έτη από 

1.1.2009 και θα έληγε 31.12.2018.  Δεν χρειάζεται να υπεισέλθουμε σε 

περαιτέρω λεπτομέρειες επί των γεγονότων που οδήγησαν στην καταχώρηση 

της αίτησης.  Σημαντικό είναι ότι το Δικαστήριο ευθύς εξ αρχής δήλωσε ότι 

υπάρχει θέμα που αφορά τη δικαιοδοσία του να επιληφθεί της αίτησης αλλά 

και εν γένει της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να εκδοθεί εν τέλει στις 

19.9.2013 απόφαση του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων με την οποία 

διαπιστώθηκε έλλειψη δικαιοδοσίας του εν λόγω Δικαστηρίου προς εκδίκαση 

της βασικής αίτησης.  Ως εκ τούτου και μη ικανοποίηση της πρώτης βασικής 

προϋπόθεσης για έκδοση του αιτουμένου συντηρητικού διατάγματος δυνάμει 

του άρθρου 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60, το πρωτόδικο Δικαστήριο 

θεώρησε ορθό να απορρίψει την ενδιάμεση αίτηση ημερ. 15.7.2013 χωρίς να 

απορρίψει την κυρίως αίτηση.   

Οι εφεσείοντες, δια της παρούσης έφεσης, εισηγούνται πως το 

πρωτόδικο Δικαστήριο έσφαλε κρίνοντας πως δεν είχε δικαιοδοσία στη βάση 
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του ότι η συμβατική ενοικίαση δεν τερματίστηκε έγκαιρα.  Είναι εισήγηση του 

κ.Πιττάτζη ότι ο τερματισμός συντελέστηκε δια της προειδοποίησης που 

εστάλη στους εφεσίβλητους ότι δεν πλήρωσαν τα καθυστερημένα ενοίκια.  

Ακολούθως, σύμφωνα με την εισήγηση, οι εφεσίβλητοι κατέστησαν θέσμιοι 

ενοικιαστές «γιατί συνέτρεχαν όλες οι άλλες προϋποθέσεις».  Το αιτιολογικό 

που δίδεται πρωτοδίκως σε συνάρτηση με το επίδικο θέμα είναι εκτεταμένο 

και έχει ως εξής: 

«΄Εθεσα τους προβληματισμούς μου και τις επί του θέματος θέσεις μου, 

υπόψη της κυρίας Χατζηκωνσταντή, η οποία είχε, κατά την εν λόγω ημέρα, 

εμφανισθεί εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου Πιττάτζη, με σκοπό τη λήψη 

τον αιτούμενου διατάγματος, θέσεις τις οποίες επαναλαμβάνω και με την 

παρούσα. 

Εκείνο το οποίο έχω να σημειώσω, είναι ότι, βρισκόμαστε ενώπιον 

ενοικίασης, χρονικής διάρκειας 10 ετών, η οποία, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 τον ενοικιαστηρίου εγγράφου, ξεκινά την 1.1.2009 και λήγει 

την 31.12.1018, με δικαίωμα περαιτέρω ανανέωσης, για περαιτέρω 10 έτη. 

Στην παράγραφο 4 του ενοικιαστηρίου εγγράφου, υπό στοιχεία Α, Β, Γ 

και Δ επίσης, γίνεται πρόνοια και αναφορά στα, κατ' έτος ή κατά περιόδους 

καταβληθησόμενα ενοίκια. Από το περιεχόμενο των παραγράφων 4.Α έως 4.Δ 

επίσης, προκύπτει, με απόλυτη σαφήνεια και καθαρότητα, ότι, η χρονική 

διάρκεια ισχύος της πρώτης ενοικίασης του επίδικου υποστατικού θα έληγε 

πράγματι την 31.12.2018. 

Κατά συνέπεια, ευρισκόμαστε ενώπιον συμβατικής ενοικίασης, η 

χρονική διάρκεια ισχύος της πρώτης ενοικίασης της οποίας, δεν έχει λήξει 

ακόμη, ώστε να μην μπορούμε να πούμε, ότι, ο ενοικιαστής με την, εν 

συνεχεία, κατά τη χρονική διάρκεια λήξης της πρώτης ενοικίασης, συνέχιση 

παραμονής του στο επίδικο υποστατικό, έχει καταστεί θέσμιος και η ενοικίαση 

έχει μετατραπεί σε θέσμια ενοικίαση.» 
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Στην κρινόμενη περίπτωση, το αίτημα ήταν η μη αποξένωση της 

επίπλωσης και εξοπλισμού του εστιατορίου, που προϋπόθετε ως μέρος της 

πραγματικότητας τη διατήρηση της κατοχής του εστιατορίου από τους 

εφεσίβλητους, κάτι που πλέον δεν υφίσταται, οπότε η λύση της 

επανεκδίκασης αποκλείεται, εκ των πραγμάτων.  Εν προκειμένω, δεν θα 

μπορούσε να υπάρξει άλλη κατάληξη εκτός η απόρριψη της αίτησης, αφού 

δεν υπάρχει πλέον λόγος ενασχόλησης του Δικαστηρίου με τα προβληθέντα 

τότε θέματα. 

Η έφεση επιτυγχάνει και η πρωτόδικη κρίση ακυρώνεται. Η αίτηση 

ημερ. 15.7.2013 η οποία λανθασμένα είχε απορριφθεί, όπως εξηγήθηκε πιο 

πάνω, δεν έχει πλέον αντικείμενο.  Δίδονται οδηγίες στο πρωτόδικο 

Δικαστήριο να προχωρήσει επί της ουσίας της υπόθεσης.  Δεν εκδίδεται 

διαταγή για έξοδα, επί της εφέσεως και πρωτοδίκως, ενόψει των περιστάσεων 

που έχουμε εξηγήσει. 

Δείτε εδώ τη απόφαση στο cylaw   Πολιτική έφεση αρ. 296/2013    

ΗΑDJISOLOMOU BROS CONSTRUCTIONS LTD v. A & N CHINA HOUSE 

RESTAURANTS LTD , Πολιτική έφεση αρ. 296/2013  , 22 Oκτωβρίου  2019 

1.1.4 Υπόθεση 

ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ.: Με την παρούσα έφεση αμφισβητείται η ορθότητα 

ενδιάμεσης απόφασης, δυνάμει της οποίας οριστικοποιήθηκε εκδοθέν 

προσωρινό απαγορευτικό διάταγμα μη επέμβασης σε προσδιοριστέο χώρο. 

Οι εφεσίβλητοι είχαν καταχωρίσει αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

Λάρνακας με την οποία αξίωναν, αναγνωριστική απόφαση ότι ήταν 

ενοικιαστές ή και κάτοχοι αμετάκλητης άδειας χρήσης ή και άδειας με βάση 

τις αρχές της επιείκειας, καθώς και ότι είχαν το δικαίωμα αποκλειστικής 

κατοχής του επίδικου πλακόστρωτου χώρου. Παράλληλα, αιτήθηκαν και 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201910-296-13PoleF.htm&qstring=296%20w%2F1%202013
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εξασφάλισαν προσωρινό διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν στους 

εφεσείοντες: 

″. από του να εισέλθουν ή εισέρχονται καθοιονδήποτε χρόνο στο 

πλακόστρωτο χώρο εμβαδού 135 τ.μ. επί του παραλιακού χώρου της 

Λεωφόρου Αθηνών παρά τη γωνιά με την οδό Ευανθίας Πιερίδου όπως 

καθορίζεται στο εγκριμένο χωροταξικό Σχέδιο της Πολεοδομικής Άδειας 5/13 

ή και στις έγγραφες συμφωνίες των διαδίκων ημερομηνίας 5/02/2016 και 

7/07/2016 ή να επεμβαίνουν στη λειτουργία ή εργασίες του εστιατορίου/Bar 

της επιχείρησης των εναγόντων στον εν λόγω χώρο άμεσα ...″ 

Με έτερο διάταγμα απαγορευόταν στους εφεσείοντες: 

″ή και εκπροσώπους ή και αξιωματούχους ή και υπαλλήλους ή και 

εντολοδόχους αυτών από του να μετακινήσουν ή απομακρύνουν ή 

αφαιρέσουν ή καταστρέψουν τα αντικείμενα, εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις του 

εστιατορίου/Bar των εναγόντων.″ 

Το πρωτόδικο δικαστήριο στην εκκαλούμενη απόφαση του, έχοντας 

αναλύσει τη νομολογία που ισχύει για τέτοιου είδους διατάγματα, κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι ικανοποιούνταν όλες οι προϋποθέσεις για την έκδοση 

αρχικώς, και στη συνέχεια οριστικοποίησης του εκδοθέντος διατάγματος. 

Προσδιόρισε ότι το αγώγιμο δικαίωμα των εφεσιβλήτων στηριζόταν στο 

αστικό αδίκημα της παράνομης επέμβασης σε ακίνητη ιδιοκτησία. Στη βάση 

της ενόρκου δηλώσεως της xxx Μιχαήλ, ενός των διευθυντών των 

εφεσιβλήτων, το πρωτόδικο δικαστήριο κατέληξε ότι οι τελευταίοι είχαν 

καταφέρει να αποκαλύψουν μια συζητήσιμη υπόθεση. Έκρινε επίσης ότι μέσα 

από τη μαρτυρία που τέθηκε, μέσω της ένορκης δήλωσης και των 

επισυνημμένων τεκμηρίων, οι εφεσίβλητοι ήταν ″νόμιμοι αδειούχοι 

αμετάκλητης άδειας ή ακαθορίστου χρόνου άδειας, σε κάθε περίπτωση δε 

άδειας χρήσης του επίδικου πλακόστρωτου χώρου″, και καταδείχθηκε η 

πιθανότητα να δικαιούνται στην αξιούμενη θεραπεία. Τέλος, το δικαστήριο 



Περί Ενοικιοστασίου Νόμος (Ν. 23/83) - Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου με αναφορά στο θεσμό του 
ενοικιοστασίου 

17 | 363 

έκρινε ότι, σε περίπτωση μη έκδοσης του αιτούμενου διατάγματος και ως 

συνέπεια παροχής δυνατότητας στους εφεσείοντες να επέμβουν στον επίδικο 

πλακόστρωτο χώρο, θα είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί η ζημιά που θα 

υποστούν οι εφεσίβλητοι, ενώ η απώλεια της εμπορικής εύνοιας της 

επιχείρησής τους, θα είναι ανυπολόγιστη. Ενόψει δε της αδυναμίας 

υπολογισμού της ζημιάς θα καθιστούσε δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να 

απονεμηθεί πλήρης δικαιοσύνη σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Με την παρούσα έφεση αμφισβητείται η ορθότητα του πιο πάνω 

σκεπτικού. Προβλήθηκε ότι η πρωτόδικη θεώρηση ότι υπάρχει νομική κατοχή 

του επίδικου χώρου από τους εφεσιβλήτους                  και κατ' επέκταση 

θέμα παράνομης επέμβασης από τους εφεσείοντες, είναι εσφαλμένη. Είχαν, 

όπως τονίστηκε, απλώς δικαίωμα χρήσης, βάσει άδειας που τους είχε 

παραχωρηθεί και η οποία είχε λήξει κατά τον ουσιώδη χρόνο. Επεμβασίες, 

έπρεπε, πρόβαλαν οι εφεσείοντες, να χαρακτηριστούν οι εφεσίβλητοι. Του 

συνόλου της μαρτυρίας δοθείσης δεν μπορούσε το δικαστήριο να καταλήξει 

σε εύρημα ύπαρξης σοβαρού ζητήματος προς εκδίκαση, εισηγήθηκε ο 

συνήγορος των εφεσειόντων. 

Όντως, η επίδικη απόφαση, ενδεχομένως δεν αποτελεί δεδικασμένο 

ενόψει της διαφοράς στο όνομα των διαδίκων, πλην, όμως, είναι ένα 

δεδομένο επί του οποίου οι εφεσείοντες στηρίζονται, ήτοι, στα αποκτηθέντα 

δικαιώματα των προκατόχων τους. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να ληφθεί 

υπόψη από το δικαστήριο, εξετάζοντας τόσο την πιθανότητα επιτυχίας, 

όσο και τη συζητήσιμη υπόθεση, προϋποθέσεις που είχαν οι εφεσίβλητοι να 

ικανοποιήσουν. Πολύ περισσότερο, ενόψει του συμπεράσματος περί ύπαρξης 

άδειας χρήσεως, η οποία είχε ήδη εκπνεύσει. Τα όσα δε τέθηκαν από τον 

ευπαίδευτο συνήγορο των εφεσιβλήτων, όπως η άδεια ποτού και άλλες 

άδειες, όπως πολεοδομική που έχει συνάφεια προς το ενοικιαζόμενο κτίριο, 

που ήταν σε ισχύ την επίδικη περίοδο, ουδόλως, κατά τη γνώμη μας, 

διαφοροποιούν την υφιστάμενη κατάσταση, εφόσον έχουν ως βάση και 


