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1 OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

1.1 Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου με αναφορά 

στις περιουσιακές διαφορές  

1.1.1 Υπόθεση 

Ν ΜΑΛΑΧΤΟΣ, Δ.:  Ο Αιτητής αιτείται άδεια για την καταχώρηση 

αίτησης με κλήση για την έκδοση προνομιακού  εντάλματος mandamus για 

την προσαγωγή από το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας  στο Ανώτατο 

Δικαστήριο της αίτησης περιουσιακών διαφορών αρ. 85/2015 για εξέταση 

της νομιμότητας της ενδιάμεσης απόφασης ημερ. 29.11.2019.  Περαιτέρω 

για την έκδοση προνομιακών ενταλμάτων certiorari για την ακύρωση της 

πιο πάνω ενδιάμεσης απόφασης με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του 

για εξέταση συνταγματικού ερωτήματος  σε σχέση με τα άρθρα 14Α(1), (2) 

και (3) και 14Β του περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των 

Συζύγων Νόμου του 1991 (Ν.232/1991).  Ακόμα για την έκδοση 

προνομιακών ενταλμάτων prohibition που να απαγορεύουν στο 

Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας να συνεχίζει να επιδεικνύει 

προκατάληψη προς τον Αιτητή και να επιτρέπει την προώθηση 

οποιουδήποτε διαβήματος μέχρι την εκδίκαση της παρούσας ή την 

εκδίκαση και έκδοση απόφασης επί των συνταγματικών ερωτημάτων που 

τέθηκαν με την αίτηση του. 

Ο Αιτητής είναι ο πρώην σύζυγος της αιτήτριας στην αίτηση 85/2015 

του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας - Δικαιοδοσία Περιουσιακών 

Διαφορών.  Στα πλαίσια της διαδικασίας εκείνης ο Αιτητής υπόβαλε ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης της περιουσίας του σύμφωνα με διάταγμα του 

Οικογενειακού Δικαστηρίου.   
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Πρόκειται για τη διαδικασία που προνοείται στο άρθρο 14Α(1) του 

Νόμου που παρέχει διακριτική ευχέρεια στο Δικαστήριο «να εκδώσει 

διάταγµα, βάσει του οποίου ο καθ' ου η αίτηση υποχρεούται, . να υποβάλει 

ένορκη δήλωση στο Δικαστήριο, στην οποία να περιγράφει πλήρως, µε 

σαφήνεια και κατά συγκεκριµένο τρόπο την περιουσία στην οποία είχε 

οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο συµφέρον κατά την ηµεροµηνία της διακοπής 

της  συµβίωσης ή κατ' άλλη σχετική ηµεροµηνία που το Δικαστήριο ορίζει 

στο διάταγµα.»   

Δεν είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες της περιουσίας του στο εξωτερικό 

διατηρώντας τη θέση ότι το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας δεν είχε 

επί αυτής δικαιοδοσία.  Ωστόσο, όταν την 3.3.2017 με ενδιάμεση απόφαση 

του Οικογενειακού Δικαστηρίου διατάχθηκε να καταχωρήσει 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης και αυτής της περιουσίας 

συμμορφώθηκε, αφού απέτυχε να εξασφαλίσει αναστολή της διαταγής την 

οποία εφεσίβαλε.  Την 31.1.2019 η πρώην σύζυγος του αιτήθηκε την 

αντεξέταση του αμφισβητώντας την ορθότητα αμφότερων των ενόρκων 

δηλώσεων του.    

Πρόκειται για τη διαδικασία που προνοείται στο άρθρο 14Α(3) του 

Νόμου που παρέχει διακριτική ευχέρεια στο Δικαστήριο «ύστερα από 

αίτηση του αιτητή να ορίσει ηµεροµηνία για εξέταση του καθ' ου η αίτηση 

σχετικά µε την ορθότητα των ενόρκων δηλώσεων ή των 

συµπληρωµατικών ενόρκων δηλώσεων ή άλλων στοιχείων αναφορικά µε 

την περιουσιακή του κατάσταση».   

 Όπως επεξηγείται στη Π. ν. Π. (2000) 1Α Α.Α.Δ. 656, 692, 

αντικείμενο των διατάξεων του άρθρου 14Α και 14Β που έχουν εισαχθεί με 

το περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων 

(Τροποποιητικό) Νόμο του 1998 (Ν.25(Ι)/1998) «είναι η καθιέρωση 

διαδικασίας προς ανίχνευση των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων 

μετά την διάρρηξη του γάμου, στο πλαίσιο αγωγής για συνεισφορά που 

εγείρεται βάση του άρθρου 14 του νόμου και εξασφάλιση της 

αποτελεσματικότητάς της». 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2000/1-200005-n-er-330.htm
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Την 14.6.2019 ο Αιτητής καταχώρησε αίτηση αιτούμενος την 

παραπομπή ερωτήματος προς εξέταση από το Ανώτατο Δικαστήριο 

αναφορικά με τη συνταγματικότητα των προνοιών των άρθρων 14Α(1), 

(2) και (3) και 14Β του Νόμου.  Η πρώην σύζυγος του καταχώρησε 

ένσταση και κατόπιν ακρόασης το Οικογενειακό Δικαστήριο εξέδωσε την 

υπό έλεγχο απόφαση την 29.11.2019 απορρίπτοντας την αίτηση του.  

Κατά την εισήγηση του η απόφαση «λήφθηκε καθ΄υπέρβαση εξουσίας 

ή/και παράνομα ή/και καταχρηστικά, αφού το Οικογενειακό Δικαστήριο δεν 

διαθέτει εκ του Νόμου ή/και εκ της φύσης των αρμοδιοτήτων του ή/και 

των εξουσιών του, την δυνατότητα ή/και ευχέρεια να εξετάσει την 

παραπομπή συνταγματικών ερωτημάτων που τίθενται ενώπιον του.» 

Παραπονείται ακόμα ο Αιτητής ότι στην απόφαση του Οικογενειακού 

Δικαστηρίου εμπεριέχονται «σχόλια τα οποία δείχνουν την εξαγωγή 

δυσμενών συμπερασμάτων προς το πρόσωπο [τ]ου, που ενδεχομένως να 

δείχνει προκατάληψη ή/και αρνητική εντύπωση σε σχέση με τις προθέσεις 

[τ]ου στην προώθηση της διαδικασίας».  Είναι η περαιτέρω θέση του ότι τα 

σχόλια παραπέμπουν στο ότι έχει επί της ουσίας πρόθεση να αποκρύψει 

περιουσιακά στοιχεία κατά παράβαση του άρθρου 14Α  και γι΄ αυτό εγείρει 

ζήτημα συνταγματικότητας του άρθρου 14Β(1) του Νόμου που καθιστά 

πρόσωπο το οποίο παρέχει ψευδείς, ανακριβείς ή μη πλήρεις πληροφορίες 

για θέμα που αναφέρεται στο άρθρο 14Α ένοχο αδικήματος.   

Το Δικαστήριο συμφωνεί με την τοποθέτηση του Αιτητή ότι το 

Οικογενειακό Δικαστήριο δεν έχει την εξουσία να εξετάσει ζήτημα 

συνταγματικότητας οιασδήποτε νομοθετικής πρόνοιας που τυγχάνει 

εφαρμογής σε υπόθεση που εκδικάζει.  Πώς προκύπτει αυτή η αδυναμία 

επεξηγείται στην Νικολάου κ.ά. (1991) 1 Α.Α.Δ. 963 και στη Νικολάου 

κ.ά. (1991) 1 Α.Α.Δ. 1045. Πολύ συνοπτικά, γιατί έφεση από το 

Οικογενειακό Δικαστήριο εκδικάζεται από το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό 

Δικαστήριο, που δεν έχει την εξουσία ελέγχου της συνταγματικότητας των 

νόμων που έχει το Ανώτατο Δικαστήριο μετά την θέσπιση του περί 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1991/rep/1991_1_0963.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1991/rep/1991_1_1045.htm
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Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964 

(Ν.33/1964).   

Στη Ζ. ν. Ζ. (Αρ.1) (2002) 1Α Α.Α.Δ. 445, 450, αναφέρεται πως η 

παραπομπή από το Οικογενειακό Δικαστήριο στο Ανώτατο Δικαστήριο 

ζητήματος αντισυνταγματικότητας νόμου επιβάλλεται οποτεδήποτε η κρίση 

του είναι ουσιώδης για την επίλυση του αντικειμένου της αγωγής. Η 

παραπομπή δεν συναρτάται µε την κατ' αρχή θεώρηση του νόμου ως 

αντισυνταγματικού από το Οικογενειακό Δικαστήριο και συνεπώς δεν 

υπεισέρχεται η κρίση του Οικογενειακού Δικαστηρίου για τη 

συνταγματικότητα του νόμου. 

Επομένως, οποτεδήποτε εγείρεται ζήτημα συνταγματικότητας που 

είναι ουσιαστικό για την διάγνωση της ενώπιον του διαφοράς, το 

Οικογενειακό Δικαστήριο είναι επιφορτισμένο με το καθήκον παραπομπής 

και στερείται αρμοδιότητας να προχωρήσει στην ακρόαση της επίδικης 

διαφοράς προτού αποφασίσει επί του ζητήματος της συνταγματικότητας το 

Ανώτατο Δικαστήριο. 

Ωστόσο, η απόφαση κατά πόσο το ζήτημα συνταγματικότητας είναι 

ουσιώδης για την επίλυση του αντικείμενου της αγωγής λαμβάνεται από το 

ίδιο το Οικογενειακό Δικαστήριο και η ορθότητα της απόφασης του αυτής 

δεν κρίνεται με την διαδικασία προνομιακού εντάλματος αλλά, όπως η 

ορθότητα κάθε άλλης απόφασης του, από το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό 

Δικαστήριο κατ' έφεση, όπως προνοείται από τον περί Οικογενειακών 

Δικαστηρίων Νόμο του 1990 (Ν.23/1990). 

Με την υπό έλεγχο απόφαση του το Οικογενειακό Δικαστήριο 

αποφάνθηκε ότι η διαδικασία που ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 14Α 

αναφορικά με την αποκάλυψη περιουσίας δεν ήταν επίδικο θέμα, εφόσον 

διατάγματα δυνάμει των διατάξεων του είχαν ήδη εκδοθεί.  Αποφάνθηκε 

ακόμα ότι η διαδικασία που ορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 14Α 

αναφορικά με την αποκάλυψη συμφέροντος σε περιουσία που ο Αιτητής 

είχε αλλά έπαψε να ανήκει σε αυτόν δεν ήταν επίδικο θέμα και εγειρόταν 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2002/rep/2002_1_0445.htm
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πρόωρα χωρίς να είχε διαπιστωθεί η προϋπόθεση που τίθεται στο εδάφιο.  

Δηλαδή, στα γεγονότα της υπόθεσης δεν εγειρόταν ζήτημα σε σχέση με 

περιουσία που είχε πάψει να ανήκει στον Αιτητή.    

Το Οικογενειακό Δικαστήριο διέκρινε ως το μόνο επίδικο ζήτημα που 

είχε παραμείνει ενώπιον του για εξέταση, πριν την ακρόαση της 

εναρκτήριας αίτησης και ανταπαίτησης, το αίτημα της συζύγου του Αιτητή 

για εξέταση του στη βάση του άρθρου 14(3) του Νόμου.  Επί τούτου, 

σημείωσε ότι η αναγκαιότητα της εξέταση δεν είχε ακόμα κριθεί και όπως 

αναφέρεται στην ένορκη δήλωση του Αιτητή που υποστηρίζει την παρούσα 

Αίτηση, η αίτηση είναι ορισμένη για ακρόαση την 15.1.2020. Αποφάνθηκε, 

συνεπώς, το Οικογενειακό Δικαστήριο ότι το αίτημα του Αιτητή αναφορικά 

με το εδάφιο (3) του άρθρου 14Α είχε εγερθεί πρόωρα.  Δηλαδή, ζήτημα 

συνταγματικότητας του εδαφίου (3) δεν απαιτείτο να εξεταστεί προτού το 

Οικογενειακό Δικαστήριο αποφασίσει να ασκήσει την εξουσία που του 

παρέχει το εδάφιο (3) και να ορίσει ημερομηνία για εξέταση του Αιτητή.  

Κατ' ακολουθία, πρόωρη έκρινε και την κρίση ζητήματος 

αντισυνταγματικότητας του άρθρου 14Β, που στα γεγονότα της ενώπιον 

του διαδικασίας θα μπορούσε να τύχει εφαρμογής ως αποτέλεσμα των 

διαπιστώσεων της εξέτασης του Αιτητή. 

Για σκοπούς κρίσης της παρούσας Αίτησης αρκεί η διαπίστωση ότι το 

Οικογενειακό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η κρίση των συνταγματικής φύσης 

ζητημάτων που ήγειρε ο Αιτητής δεν ήταν αναγκαία για την επίλυση του 

ενώπιον του επίδικου ζητήματος, απόφαση που το Οικογενειακό 

Δικαστήριο είχε την εξουσία να λάβει. 

Ως προς το ζήτημα των σχολίων που καταγράφονται στην υπό 

έλεγχο απόφαση και εφόσον ο Αιτητής αισθάνεται ότι το Οικογενειακό 

Δικαστήριο επέδειξε  προκατάληψη κατά του προσώπου του και μπορεί να 

συνεχίζει να επιδεικνύει τέτοια, το κατάλληλο βήμα είναι το ίδιο το 

Οικογενειακό Δικαστήριο όπου μπορεί να προωθηθεί αίτημα για την 

εξαίρεση της δικαστού. 
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Κατά συνέπεια, η Αίτηση απορρίπτεται. 

Δείτε εδώ την απόφάση στο cylaw Πολιτική Aίτηση Αρ. 223/2019 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ, ΑΡ. 85/2015 , 

Πολιτική Aίτηση Αρ. 223/2019 , 7 Ιανουαρίου 2020 

1.1.2 Υπόθεση 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Δ.: Το Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού, ασκώντας τη 

δικαιοδοσία περιουσιακών διαφορών, εξέδωσε απόφαση εναντίον της 

εφεσείουσας - καθ΄ ης η αίτηση για το ποσό των €34.000, με νόμιμο τόκο 

από 24.1.2013, πλέον €5.000 έξοδα, πλέον ΦΠΑ ως συνεισφορά του 

εφεσίβλητου - αιτητή στην αύξηση της περιουσίας της εφεσείουσας. 

Με αίτησή του ο εφεσίβλητος, η οποία καταχωρήθηκε στις 

13.3.2013, αξίωσε συνεισφορά του που ανέρχεται στο ποσό των (α) 

€55.000 επί της οικίας που διέμενε με την εφεσείουσα και ευρίσκεται στα 

Κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό και (β) €46.496,78 επί της οικίας που 

βρίσκεται στο χωριό Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων στην Επαρχία Πάφου ή την 

κατά νόμο τεκμαρτή συνεισφορά του επί των εν λόγω ακινήτων (θεραπείες 

Α - Δ). Με τη θεραπεία Ε ζητούσε όπως του αποδοθεί η συνεισφορά ή 

συμβολή του στην αύξηση της περιουσίας της εφεσείουσας, τόσο κινητής 

όσο και ακίνητης, η οποία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου τους. 

Με τη θεραπεία Ζ αξίωσε ποσό  €22.000 ή οποιοδήποτε άλλο ποσό ήθελε 

αποδειχθεί ότι ο εφεσίβλητος κατέθεσε επ΄ ονόματι της εφεσείουσας καθ΄ 

όλα τα χρόνια της συμβίωσής τους και τα οποία αποτελούν μέρος των 

γραμματίων στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού. Αξίωσε, επίσης, €400 

έξοδα εκτιμητή.  

 Σύμφωνα με τα γεγονότα που παρατίθενται στην αίτηση, οι διάδικοι 

τέλεσαν το γάμο τους στις 6.10.1985, από τον οποίο δεν απέκτησαν τέκνα. 

Ο εφεσίβλητος είχε επτά ενήλικα τέκνα από τον πρώτο του γάμο. Μετά το 

γάμο διέμεναν σε ιδιόκτητη οικία της  εφεσείουσας στα Κάτω Πολεμίδια, 

στη Λεμεσό, για την οποία ο εφεσίβλητος ισχυρίστηκε ότι κατέβαλε 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/2020/2-202004-223-192.htm&qstring=223%20w%2F1%202019
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€55.000, εξοφλώντας το στεγαστικό δάνειο που αφορούσε στην ανέγερση 

και ολοκλήρωσή της, καθώς επίσης και διάφορα έξοδα για οικοδομικές 

εργασίες, ποσό που αποτελεί τη συνεισφορά ή συμβολή του στην αύξηση 

της εν λόγω περιουσίας. 

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο εφεσίβλητος, ο οποίος ήταν 

οικοδόμος, ανήγειρε κατοικία στο ιδιόκτητο ακίνητο της εφεσείουσας, στο 

χωριό Αγ. Μαρίνα Κελοκεδάρων, στην Επαρχία Πάφου, για την οποία η 

εφεσείουσα κατέβαλε το ποσό των ΛΚ12.000 (€20.503,22) και ο 

εφεσίβλητος κατέβαλε το υπόλοιπο ποσό που απαιτείτο, καθώς και με 

προσωπική του εργασία, ποσό που συνυπολογίζεται σε €46.496,78, 

συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής του εργασίας. 

Μετά την τέλεση του γάμου τους, η εφεσείουσα εργάστηκε για μικρό 

χρονικό διάστημα ως ράπτρια με χαμηλά εισοδήματα και τα εισοδήματά της 

προέρχονταν κυρίως από γεωργικές εργασίες που ασχολείτο με τον 

εφεσίβλητο και από καταθέσεις του εφεσίβλητου επ΄ ονόματί της. Ο 

εφεσίβλητος εργαζόταν ως οικοδόμος και είχε αρκετά εισοδήματα από την 

εργασία του ενώ, κατά το χρόνο της διάστασης, λάμβανε ποσό €443,04 

μηνιαίως ως σύνταξη και η εφεσείουσα το ποσό των €352,86 ως σύνταξη 

και διατηρούσαν ξεχωριστούς λογαριασμούς σε τραπεζικό ίδρυμα. 

Περαιτέρω, η εφεσείουσα διατηρούσε επ΄ ονόματί της στο Συνεργατικό 

Ταμιευτήριο Λεμεσού δύο γραμμάτια, συνολικού ύψους €34.000, εκ του 

οποίου το ποσό των €22.000 αποτελεί χρήματα που ο εφεσίβλητος 

κατέθεσε επ΄ ονόματί της κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσής τους.  

Επήλθε διάσταση στις 24.1.2013 όταν η εφεσείουσα εγκατέλειψε τη 

συζυγική τους οικία «επηρεαζόμενη από τα αδέλφια της, χωρίς να δίδει 

εξηγήσεις.» 

Η εφεσείουσα καταχώρησε υπεράσπιση και ανταπαίτηση. Η 

ανταπαίτηση τελικά δεν προωθήθηκε και απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. 

Στο δικόγραφό της η εφεσείουσα αρνείται τις αξιώσεις και ισχυρίζεται ότι 

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κατοικία της λόγω της καταπιεστικής και 
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βίαιης συμπεριφοράς του εφεσίβλητου. Η ημερομηνία της διάστασης είναι 

αποδεκτή. Η ίδια, κατά τη σύναψη του γάμου, ήταν ιδιοκτήτρια της οικίας 

στα Κ. Πολεμίδια και του ακινήτου επί του οποίου ανεγέρθη η εξοχική 

κατοικία στην Αγ. Μαρίνα. Είχε, επίσης, κατατεθειμένα χρήματα σε 

τραπεζικό λογαριασμό ύψους ΛΚ40.000 περίπου, ενώ δεν είχε κανένα 

χρέος. Εργαζόταν ως ράπτρια και οικοκυρά ενώ, εκτός από τα εισοδήματα 

που είχε από την εργασία της, είχε και επιπρόσθετα εισοδήματα από 

ενοικίαση ακινήτου, καθώς και από καλλιέργεια και εκμετάλλευση 

περιβολιών και αγροτικές εργασίες. 

Αναφορικά με την κατοικία στα Κ. Πολεμίδια ισχυρίστηκε ότι αυτή 

κατασκευάστηκε το 1978, αποκλειστικά με έξοδα του πατέρα της και της 

ίδιας, και αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρχαν  οποιαδήποτε δάνεια σε 

συνάρτηση με την εν λόγω οικία ή ότι ο εφεσίβλητος έκαμε σ΄ αυτήν 

οποιοδήποτε έξοδο ή οικοδομικές ή άλλες εργασίες συμβάλλοντας, με 

άμεσο ή έμμεσο τρόπο, στην αύξηση ή δημιουργία της εν λόγω οικίας.   

Αναφορικά με την οικία στην Αγ. Μαρίνα, ισχυρίζεται πως, κατόπιν 

συμφωνίας των διαδίκων, ανήγειραν στο ακίνητο που ανήκε στην ίδια μία 

μικρή οικοδομή, η οποία ήταν προορισμένη να παραχωρηθεί στην 

αδελφότεκνη της εφεσείουσας και βαφτιστικιά των διαδίκων. Προς τούτο, 

ο εφεσίβλητος προσέφερε την εργασία του για την ανέγερσή της και η ίδια 

ανέλαβε και πλήρωσε τα έξοδα και τα σχετικά υλικά. Αρνείται, τόσο την 

ισχυριζόμενη αξία της οικοδομής, όσο και την ισχυριζόμενη χρηματική ή 

άλλη συνεισφορά του εφεσίβλητου. 

 Με τέσσερεις λόγους έφεσης αμφισβητείται η ορθότητα της εν λόγω 

απόφασης.  

Με τον πρώτο λόγο έφεσης η εφεσείουσα προβάλλει ότι το 

πρωτόδικο Δικαστήριο «αυθαίρετα, λανθασμένα και αδικαιολόγητα και 

κατά παράβαση των νομικών αρχών που διέπουν τις έγγραφες προτάσεις 

και/ή τα δικόγραφα, βρήκε (σελ. 20 και 21 της απόφασης) ότι, οι διαθέσεις 

της ακίνητης περιουσίας της Καθ΄ης η αίτηση/Εφεσείουσας και των δύο 
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τραπεζικών καταθέσεων της που έγιναν κατά τη συμβίωση των διαδίκων, 

συνιστούσαν δόλιες διαθέσεις και μεταβιβάσεις και ότι η οικογενειακή 

στέγη, η εξοχική κατοικία, το τρίτο ακίνητο και τα γραμμάτια της ή και ότι 

η περιουσία που η Καθ΄ης η αίτηση διέθεσε ή μεταβίβασε σε συγγενικά της 

πρόσωπα κατά την συμβίωση, εντάσσοντο ή και αποτελούσαν μέρος της 

τελικής περιουσίας της, για σκοπούς εξέτασης της αξίωσης του Αιτητή ή και 

ότι η μείωση της περιουσίας της Καθ΄ης η αίτηση οφειλόταν σε σκόπιμα 

μέτρα που τ΄ αδέλφια της πήραν για να ματαιώσουν την αξίωση του 

Αιτητή και/ή βρήκε ότι το Δικαστήριο μπορούσε να συνυπολογίσει αυτές 

στην αξία της τελικής περιουσίας της Καθ΄ ης η αίτηση και/ή ότι υπήρξε 

αύξηση στην περιουσία της Καθ΄ ης η αίτηση.» 

Με το δεύτερο λόγο προβάλλεται ότι λανθασμένα το Δικαστήριο 

παρέλειψε να εξετάσει κατά πόσο υπήρξε αύξηση στις τραπεζικές 

καταθέσεις της εφεσείουσας και κατά πόσο ο εφεσίβλητος συνέβαλε ή όχι 

στην αύξηση των χρημάτων που εκταμιεύθηκαν στις 23.5.2012 και 

9.10.2012.  

Με τον τρίτο λόγο η εφεσείουσα ισχυρίζεται ότι λανθασμένα το 

Δικαστήριο παρέλειψε να εξετάσει κατά πόσον επήλθε αύξηση στην 

περιουσία του εφεσίβλητου, τη συμβολή της εφεσείουσας σ΄ αυτήν και να 

επιδικάσει προς όφελός της το ποσοστό της συνεισφοράς της. Στα πλαίσια 

αυτά όφειλε να εξετάσει τα ποσά χρημάτων που κατ΄ ισχυρισμό διέθεσε 

στα παιδιά του. 

Με τον τέταρτο λόγο προβάλλεται ως αυθαίρετη και λανθασμένη η 

επιδίκαση νόμιμου τόκου από την 24.1.2013, ημερομηνία της διάστασης, 

αντί από την καταχώρηση της εναρκτήριας αίτησης.  

 Αναφορικά με τον τρίτο λόγο έφεσης, εφόσον δεν προωθήθηκε η 

ανταπαίτηση, ο ισχυρισμός περί διάθεσης περιουσίας του εφεσίβλητου στα 

παιδιά του δεν αποτελούσε επίδικο θέμα. Συνακόλουθα, ούτε αυτός ο 

λόγος έφεσης έχει έρεισμα και απορρίπτεται.  
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Ο τέταρτος λόγος έφεσης στρέφεται γύρω από την ημερομηνία 

έναρξης καταβολής του νόμιμου τόκου. Η εφεσείουσα προβάλλει πως, 

εφόσον δεν υπήρχε δικογραφημένος ισχυρισμός περί δόλου ή απάτης, ο 

τόκος θα έπρεπε να επιδικαστεί από την καταχώρηση της αίτησης. Ο λόγος 

έφεσης δεν ευσταθεί. Υπό τις περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης, ορθά 

κρίθηκε ότι ο τόκος θα πρέπει να υπολογιστεί από το χρόνο γένεσης του 

αγώγιμου δικαιώματος (άρθρο 32(2) του περί Δικαστηρίων Νόμου του 

1960, Ν.14/1960).  

Για τους πιο πάνω λόγους η έφεση απορρίπτεται με €2.000 έξοδα, 

πλέον ΦΠΑ, εναντίον της εφεσείουσας. 

Δείτε εδώ την απόφάση στο cylaw Έφεση Αρ. 18/2017 

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ v. H. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ , Έφεση Αρ. 18/2017 , 7 Μαΐου  2020 

1.1.3 Υπόθεση 

ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Δ.:  Οι διάδικοι υπήρξαν σύζυγοι και χώρισαν 

μετά από επτά χρόνια γάμου. Ο εφεσείων με αίτηση του στο Οικογενειακό 

Δικαστήριο Λάρνακας ζήτησε να του αποδοθεί το μερίδιο που του 

αναλογούσε από την αύξηση της περιουσίας της συζύγου του που 

σημειώθηκε μετά το γάμο, σύμφωνα  με τις πρόνοιες του άρθρου 14 του 

περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου του 1991 

(Ν.232/91 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.49(Ι)/95), (ο Νόμος),  

Συγκεκριμένα ζητούσε από την  εφεσίβλητη-καθ' ης η αίτηση να του 

μεταβιβάσει το 75/100 µερίδιο της επί του ακινήτου µε αριθµό εγγραφής 

0/xxx, Φ/Σχ. xx/63W2, τεµάχιο xxx στην Αραδίππου ή το ποσό των 

€274.500 και €27.000 το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του στην 

απόκτηση του οικιακού εξοπλισµού της κατοικίας.   

Η εφεσίβλητη, κατά την πρωτόδικη διαδικασία, ζητούσε 

ανταπαιτητικώς, δήλωση του Δικαστηρίου ότι είναι η αποκλειστική 

ιδιοκτήτρια της επίδικης κατοικίας και του εξοπλισμού. Ενώ, μεταξύ άλλων, 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202005-18-17fam.htm&qstring=18%20w%2F1%202017
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ζητούσε απόδοση ποσού «€17.000 που ο εφεσείων έλαβε  από το 

λογαριασμό της». 

Οι διάδικοι, κατά την πρωτόδικη διαδικασία, είχαν δηλώσει ως 

παραδεκτά γεγονότα τα ακόλουθα: 

1.  Οι διάδικοι τέλεσαν γάμο στις 6.9.2003. Από το γάμο τους 

απέκτησαν ένα παιδί.  

2.  Η διάσταση επήλθε τον Αύγουστο του 2009. 

3.  Ο γάμος των διαδίκων λύθηκε το Φεβρουάριο του 2010. 

4. Ο Αιτητής, κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, εργαζόταν 

ως καθηγητής ηλεκτρονικών υπολογιστών στο ιδιωτικό σχολείο St. Mary's 

και σε άλλες σχολές και η Καθ΄ης η αίτηση ως δασκάλα στο δημόσιο.    

5. Η Καθ΄ης η αίτηση απέκτησε δυνάμει δωρεάς από τη μητέρα της 

το οικόπεδο επί του οποίου  κτίστηκε η επίδικη κατοικία στην Αραδίππου. 

6. Οι διάδικοι ανήγειραν κατά τη διάρκεια του γάμου τους επί του πιο 

πάνω οικοπέδου την επίδικη κατοικία. Η κατοικία άρχισε να ανεγείρεται το 

2005.   

7. Οι διάδικοι για την ανέγερση της κατοικίας συνήψαν δάνειο στον 

Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης ύψους £100.000. Ο αιτητής 

κατέβαλε προς αποπληρωμή έξι δόσεις συνολικού ύψους £3.600.  Το 

υπόλοιπο δάνειο το αποπλήρωσε η καθ΄ης η αίτηση και οι γονείς της. Οι 

διάδικοι χρησιμοποίησαν επίσης για την ανέγερση της κατοικίας χρήματα 

τα οποία ήταν κατατεθειμένα σε κοινό λογαριασμό στον Οργανισμό 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης στον οποίο κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, και τα 

λεφτά του γάμου. 

8.  Ο αιτητής, κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, έκτισε 

φροντιστήριο σε οικόπεδο στη Λεμεσό, δωρεά από τον πατέρα του. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο αξιολόγησε τη δοθείσα μαρτυρία με 

περισσή λεπτομέρεια.  Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόφαση αποτελείται 
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από 46 πυκνογραμμένες σελίδες.  Εξήγησε για τους λόγους που παρέθεσε 

πως ο εφεσείων δεν υπήρξε αξιόπιστος μάρτυρας, ενώ έκρινε ως αξιόπιστη 

την εφεσίβλητη.  Για τους λοιπούς μάρτυρες θα γίνει αναφορά μόνο 

εφόσον χρειαστεί για σκοπούς της εξέτασης των λόγων έφεσης.  

Θα πρέπει πρωτίστως να αναφερθεί πως η αξία της γης όπου 

κτίστηκε η επίδικη οικοδομή δεν ενδιαφέρει γιατί υπήρξε δωρεάν των 

γονέων της εφεσίβλητης προς αυτή.  Στην απόφαση καταγράφονται οι 

θέσεις των διαδίκων για το κόστος ανέγερσης της οικοδομής (σελ.35 της 

πρωτόδικης απόφασης) ο εφεσείων ανέφερε πως στοίχισε ΛΚ180,000, ενώ 

η εφεσίβλητη ΛΚ174,000.  Το Δικαστήριο θεώρησε πως δεν υπήρχε 

μεγάλη διαφορά επί του κόστους και προχώρησε σε διατύπωση ευρήματος 

πως η κατοικία στοίχισε μεταξύ ΛΚ174,000-180,000.  Σημειώνεται ότι η 

μαρτυρία εκτιμητή (Μ.Αιτ.7 - M.) επί της αξίας της οικοδομής 

απορρίφθηκε.  Η απόρριψη αυτής της μαρτυρίας αφορά τον 6ο λόγο 

έφεσης.  Αποτέλεσε το ακόλουθο εύρημα του Δικαστηρίου πως και οι δύο 

διάδικοι συνεισέφεραν στην ανέγερση της κατοικίας.   

Για την ανταπαίτηση το πρωτόδικο Δικαστήριο δέχτηκε τη θέση της 

εφεσίβλητης ότι υπήρξε μεταφορά ΛΚ10,000 από τον προσωπικό της 

λογαριασμό, στον προσωπικό λογαριασμό του εφεσείοντα και ότι ο 

τελευταίος χρησιμοποίησε το ποσό αυτό για την ανέγερση του 

φροντιστηρίου και ως εκ τούτου, εξέδωσε απόφαση υπέρ της εφεσίβλητης 

για το αντίστοιχο ποσό των ΛΚ10,000 δηλαδή €17,000 πλέον νόμιμο τόκο 

από 30.9.2011 ημερομηνία καταχώρησης της ανταπαίτηση.  Το υπόλοιπο 

μέρος της ανταπαίτησης απορρίφθηκε.  

Επίσης εξέδωσε απόφαση σε σχέση με την απαίτηση υπέρ του 

εφεσείοντα και εναντίον της εφεσίβλητης για ποσό €55,826 πλέον νόμιμο 

τόκο από 22.6.2011, ημερομηνία καταχώρησης της έφεσης. 

Να σημειωθεί ότι η απαίτηση που αφορούσε τον οικιακό εξοπλισμό, 

κρίθηκε ότι δεν είχε στοιχειοθετηθεί και απορρίφθηκε.   
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Η πρωτόδικη κρίση πλήττεται με αριθμό λόγων έφεσης οι οποίοι 

μπορούν να καταταχθούν ως ακολούθως:   

΄Οπως αναφέρθηκε πιο πάνω ο 6ος λόγος έφεσης αφορά τη 

μαρτυρία του εκτιμητή Μ.Α.7 Μ., αφού σύμφωνα με την πλευρά του 

εφεσείοντα το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του και δεν έδωσε 

βαρύτητα στο ότι η μαρτυρία του δεν αμφισβητήθηκε ουσιαστικά.  Και δεν 

έλαβε υπόψη ότι ο αναφερόμενος εκτιμητής ανέφερε ότι η μέθοδος που 

χρησιμοποίησε στον υπολογισμό της αγοραίας αξίας κατοικίας ήταν του 

κόστους κατασκευής και όχι η συγκριτική. 

Ο 7ος λόγος αφορά το ότι το Δικαστήριο δεν εξέδωσε την απόφαση 

που επεφύλαξε εντός του χρονικού διαστήματος των 6 μηνών κατά 

παράβαση του Άρθρου 30.2 του Συντάγματος και του Δ.Κ. για την έγκαιρη 

έκδοση αποφάσεων του 1986 (11/86).  

Ο 5ος λόγος αφορά το ότι λανθασμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο 

επιδίκασε την ανταπαίτηση υπέρ της εφεσίβλητης το ως άνω ποσό των 

€17,000. 

Οι λόγοι έφεσης 1-4 αφορούν τη διεργασία και τη σκέψη του 

Δικαστηρίου ως προς το θέμα της συνεισφοράς αυτής καθ΄εαυτής.  Ο δε 

8ος λόγος συναρτάται με το θέμα της διακριτικής ευχέρειας του 

Δικαστηρίου να μην επιδικάσει έξοδα. 

 Εν προκειμένω, με δεδομένη την ιδιοκτησία του ακινήτου ένεκα 

δωρεάς της μητέρας και ως εκ τούτου αποκλεισμού της αξίας της γης από 

τη συνεισφορά, το Δικαστήριο με βάση τη μαρτυρία που αποδέχτηκε, 

θεώρησε ορθό να προχωρήσει με γνώμονα την πραγματική συνεισφορά 

των διαδίκων επί της κατασκευής της επίδικης οικοδομής.  Τα στοιχεία στο 

λογαριασμό για τα οποία γίνεται αναφορά πρωτοδίκως σε συνδυασμό με τη 

μαρτυρία ιδίως της εφεσίβλητης που το Δικαστήριο θεώρησε ως αξιόπιστη, 

ήσαν ικανοποιητικά για να εξάξει - ας μας επιτραπεί ο όρος - σχεδόν 

μαθηματικά τα συμπεράσματα του.  Για το παράπονο του εφεσείοντα ως 

προς το τελικό ποσό συνεισφοράς δεν μπορούμε να μη συμφωνήσουμε 


