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1 Προσωρινό διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται ο 

Καθ΄ ου η Αίτηση να καταβάλει στην Αιτήτρια, από την 

καταχώρηση της Αίτησης, το ποσό των €… ως 

συνεισφορά του για τη διατροφή και συντήρηση του 

ανήλικου τέκνου    

1.1 Υπόθεση 

Η παρούσα αφορά μονομερή αίτηση που κατεχώρησε η Αιτήτρια στις 

15/4/2016, ταυτόχρονα με την καταχώρηση της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο 

εναρκτήριας αίτησης. Με την υπό κρίση αίτηση, η Αιτήτρια ζητά την έκδοση 

προσωρινού διατάγματος που να διατάσσει τον Καθ' ου η Αίτηση όπως της 

καταβάλλει το ποσό των €2.703.- μηνιαίως, ως συνεισφορά στη διατροφή, 

συντήρηση και ευημερία των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων Χαράλαμπου και 

Άντρεας καθώς και ποσό €2.000 μηνιαίως ως διατροφή της ιδίας της Αιτήτριας.  

Το Δικαστήριο (υπό άλλη σύνθεση) επιλήφθηκε της ως άνω μονομερούς 

αίτησης στις 19/4/16 και εξέδωσε προσωρινό διάταγμα διατάσσον τον Καθ' ου η 

Αίτηση όπως καταβάλλει στην Αιτήτρια το ποσό των €1.850 μηνιαίως ως συνολική 

συνεισφορά του στη διατροφή των ως άνω ανηλίκων και της ιδίας, ήτοι €950.- 

μηνιαίως για τα ανήλικα και €900.-  μηνιαίως για την Αιτήτρια.  

Από τις ένορκες δηλώσεις που συνοδεύουν την αίτηση και ένσταση αντίστοιχα, 

προκύπτουν ως κοινό έδαφος τα εξής:  

Οι διάδικοι κατέστησαν ανδρόγυνο μετά την τέλεση θρησκευτικού γάμου στις 

29/10/2005, κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησαν δύο παιδιά, τον Χαράλαμπο και 

την Άντρεα, εννέα και έξι ετών αντίστοιχα («τα ανήλικα»). Μετά το γάμο τους 

εγκαταστάθηκαν σε ιδιόκτητη κατοικία του Καθ' ου η Αίτηση στον Άγιο Αθανάσιο 

Λεμεσού, ενώ σε κατοπινό στάδιο μετακόμισαν σε νεοανεγερθείσα οικία του 

τελευταίου στην περιοχή Σφαλατζιώτισσα. Λίγους μήνες πριν τη διάσταση στη σχέση 

τους, οι διάδικοι και τα ανήλικα μετακόμισαν εκ νέου στην κατοικία του Καθ' ου η 

Αίτηση στον Άγιο Αθανάσιο, στην οποία πλέον διαμένει η Αιτήτρια με τα ανήλικα.  Ο 

γάμος των διαδίκων λύθηκε με απόφαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λεμεσού 

στις 24/2/16. Η Αιτήτρια δεν εργάζεται και ο Καθ' ου η Αίτηση ασκεί το επάγγελμα 

του Ιατρού - Ορθοδοντικού.  
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Σύμφωνα με την Αιτήτρια, η διάσταση στη σχέση των διαδίκων επήλθε τον 

Αύγουστο του 2015, όταν ο Καθ' ου η Αίτηση εγκατέλειψε το συζυγικό οίκο 

αφήνοντας πλέον την ίδια να συντηρεί τα ανήλικα που διαμένουν μαζί της.   

Αναφορικά με τη συντήρηση των ανηλίκων, η Αιτήτρια ισχυρίζεται ότι δεν 

πρέπει να επηρεαστεί η ψηλή πολυτέλεια της ζωής και της ψυχαγωγίας που μέχρι 

πριν τη διάσταση ο Καθ' ου η Αίτηση πρόσφερε σ' αυτά. Σύμφωνα με την Αιτήτρια, 

τα έξοδα των ανηλίκων ανέρχονται στο συνολικό ποσό των €2.703 μηνιαίως, ήτοι 

ρεύμα €120, τηλέφωνο €20, νερό €50, σούπερ μάρκετ €600, ρούχα/ υπόδηση 

Χαράλαμπου €300, ρούχα/υπόδηση Άντρεας €300, κολύμπι Χαράλαμπου €70, χορός 

Άντρεας €65, αγγλικά Χαράλαμπου €65, πετρέλαιο/κεντρική θέρμανση €25, 

παιχνιδότοπος/λούναπαρκ/ψυχαγωγία €200, φίλοι στο σπίτι €200, συντήρηση 

αυτοκινήτου/βενζίνη κλπ €400, ετήσια γενέθλια €250, ιατρική περίθαλψη (εμβόλια, 

φαρμακείο κλπ) €33.  

Σε σχέση με τις προσωπικές της ανάγκες, η Αιτήτρια διατείνεται ότι κατά τη 

διάρκεια του γάμου της με τον Καθ' ου η Αίτηση, οι διάδικοι περνούσαν πολυτελή 

ζωή που περιελάμβανε εξόδους και ψυχαγωγία, τουλάχιστο δύο φορές τη βδομάδα 

σε ακριβά ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, ως επίσης και ταξίδια στο 

εξωτερικό, επίπεδο ζωής το οποίο δεν πρέπει να παραγνωριστεί. Η ίδια καθορίζει τις 

μηνιαίες ανάγκες της στο ποσό των €2000, ήτοι ένδυση/υπόδηση €1000, διατροφή 

€500, νέρο/ρεύμα/τηλέφωνο €100 και ψυχαγωγία €400.  

Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση του Καθ' ου η Αίτηση, η Αιτήτρια 

ισχυρίζεται πως τα ετήσια εισοδήματα του ανέρχονται σε €900.000 ακάθαρτα, 

€700.000 καθαρά. Τη θέση της αυτή βασίζει στα όσα περιέρχοντο σε γνώση της 

κατά τη διάρκεια του γάμου της καθώς και μετέπειτα. Ισχυρίζεται δε ότι ο Καθ' ου η 

αίτηση επιλαμβάνεται επί καθημερινής βάσης, τουλάχιστο δυο νέων ιατρικών 

περιστατικών για τα οποία δύναται να λάβει αμοιβή μέχρι και €3.000 έκαστο, πέραν 

και επιπλέον του ποσού των €4.500 μηνιαίως που αυτός εισπράττει ή δύναται να 

εισπράττει από την ενοικίαση της οικίας του στη Σφαλατζιώτισσα. Επιπρόσθετα 

αυτών, η  Αιτήτρια κάνει αναφορά στην κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία που 

ισχυρίζεται ότι κατέχει ο Καθ' ου η Αίτηση, δηλαδή ένα διαμέρισμα αξίας €150.000, 

μια υπερπολυτελή οικία που ευρίσκεται στην περιοχή Σφαλατζιώτισσας αξίας 

€4.000.000, ένα οικόπεδο που ευρίσκεται στην ίδια περιοχή αξίας €500.000, ένα 

τρίτο οικόπεδο με βοηθητικά στην περιοχή Αγ. Ιωάννης αξίας €250.000, καθώς και 

τέσσερα οχήματα πολυτελείας. Σύμφωνα με την Αιτήτρια, το ένα εκ των 
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αυτοκινήτων ευρισκόταν στην κατοχή της μέχρι και τη διάσταση όμως έκτοτε της 

αφαιρέθηκε από τον Καθ' ου η Αίτηση οπόταν και αναγκάστηκε να δανειστεί 

αυτοκίνητο από συγγενικά της πρόσωπα.  

Σχετικά με την οικονομική της κατάσταση, η Αιτήτρια αναφέρει ότι, μέχρι τον 

αρραβώνα της με τον Καθ' ου η Αίτηση το 2004 και για 10 τουλάχιστον χρόνια 

προηγουμένως, εργαζόταν σε διάφορες εταιρείες με εισόδημα πέραν των Λ.Κ.4000 

ετησίως, ενώ μετά τον αρραβώνα τους σταμάτησε να εργάζεται κατόπιν απαίτησης 

του Καθ' ου η Αίτηση. Για ένα χρόνο περίπου εργάστηκε στο ιατρείο του Καθ' ου 

Αίτηση χωρίς να αμείβεται αφού ο τελευταίος κάλυπτε όλα τα έξοδά της και στη 

συνέχεια μετά από αίτημα του πρώτου σταμάτησε και παρέμεινε στο σπίτι. 

Ισχυρίζεται ότι πρόσφατα πληροφορήθηκε πως από το 2005 μέχρι και το έτος 2014 

ο Καθ' ου η Αίτηση, εν αγνοία της, δήλωνε ψευδώς ότι την εργοδοτούσε και ότι της 

κατέβαλλε μισθούς που κυμαίνοντο μέχρι και €5.651 ετησίως. Προς επίρρωση του 

ισχυρισμού της κατέθεσε δέσμη αποτελούμενη από σχετικές βεβαιώσεις του 

Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ίδια δηλώνει πως σήμερα είναι άνεργη, χωρίς 

οποιοδήποτε εισόδημα ή περιουσία και ισχυρίζεται πως αν και κατέβαλε κάποια 

προσπάθεια να εξεύρει εργασία εντούτοις αυτό δεν κατέστη δυνατό, ενώ τώρα κάτι 

τέτοιο είναι ουσιαστικά αδύνατο εξαιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος που δεν 

εργάστηκε, «...της ηλικίας της, της μόρφωσής της (που δεν είναι Πανεπιστημιακή) 

αλλά και των εν γένει ικανοτήτων της». Ενόψει της οικονομικής της κατάστασης, 

ισχυρίζεται πως αδυνατεί να εξασφαλίσει βασικούς πόρους διατροφής, συντήρησης 

και ευημερίας, τόσο για τα ανήλικα όσο και για την ίδια.  

Ο Καθ' ου η Αίτηση ισχυρίζεται ότι τα ποσά που απαιτεί η Αιτήτρια είναι 

υπερβολικά και εξογκωμένα, δεν αποτελούν μέρος της διατροφής των ανηλίκων, 

ούτε και είναι δυνατόν να γίνει επιμερισμός του ποσού που αναλογεί σ' αυτά. 

Αναφέρει παράλληλα ότι τα ποσά που δαπανούσε για τις ανάγκες των ανηλίκων, 

κατά το χρόνο της συμβίωσης, ήταν πολύ χαμηλότερα από τα ποσά που αναφέρει η 

Αιτήτρια με την ένορκη δήλωσή της. Ειδικότερα, δηλώνει ότι τα αιτούμενα κονδύλια 

για ρεύμα και νερό δεν μπορούν να περιληφθούν στην καταβολή διατροφής των 

ανηλίκων, ενώ θεωρεί ως υπέρογκα, εξωπραγματικά και ανυπόστατα τα ποσά που 

αφορούν σούπερ μάρκετ, ένδυση και υπόδηση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 

ψυχαγωγία και ιατρικά έξοδα. Ισχυρίζεται δε ότι κάθε μεσημέρι τα ανήλικα τρώνε 

μαζί του, δεν πάνε ούτε κολύμπι, ούτε χορό, ούτε αγγλικά, ενώ είναι ο ίδιος που 

επωμίζεται τα έξοδα ψυχαγωγίας τους καθώς και τα ιατρικά τους έξοδα. Απορρίπτει 
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επίσης το κονδύλι των €400 για έξοδα αυτοκινήτου καθότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η 

Αιτήτρια δεν οδηγεί αυτοκίνητο. 

Οι προϋποθέσεις έκδοσης προσωρινών διαταγμάτων, ως απαριθμούνται από 

τον Νομοθέτη στο άρθρο 32 (1) του Νόμου 14/60, είναι η ύπαρξη σοβαρού 

ζητήματος προς εκδίκαση, η πιθανότητα ο αιτών διάδικος να δικαιούται σε θεραπεία 

και το κατά πόσον θα είναι δύσκολο ή αδύνατο να απονεμηθεί δικαιοσύνη σε 

μεταγενέστερο στάδιο χωρίς την έκδοση του αιτούμενου διατάγματος. 

Αναφορικά με την τρίτη προϋπόθεση, ότι δηλαδή θα είναι δύσκολο ή αδύνατο 

να απονεμηθεί πλήρης δικαιοσύνη σε μεταγενέστερο στάδιο, θεωρώ ότι η ιδιάζουσα 

φύση της παρούσας υπόθεσης διαφέρει από τις υποθέσεις στις οποίες αυτό που 

αναζητείται είναι η επάρκεια αποζημιώσεων κατά την έκδοση απόφασης στα πλαίσια 

αγωγής. Η υπό εξέταση αίτηση αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης 

συμβολής του Καθ' ου η Αίτηση στη διατροφή και τις ανάγκες των ανηλίκων τέκνων 

των διαδίκων και της ιδίας της Αιτήτριας, μέχρι την πλήρη αποπεράτωση της 

εναρκτήριας αίτησης. Η φύση της συγκεκριμένης διαδικασίας άπτεται της 

εξακρίβωσης των πραγματικών αναγκών διαβίωσης και συντήρησης του δικαιούχου 

της διατροφής, γεγονός που τη διαφοροποιεί από τις διαδικασίες που απώτερος 

σκοπός τους είναι η επιδίκαση αποζημιώσεων (βλ. M & Ch Mitsingas Trading Ltd 

v. The Timberland Co [1997] 1 A.A.Δ. 1791). 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο προσδιορισμός της συνεισφοράς του γονέα και 

του οικονομικά ισχυρότερου πρώην συζύγου στη διατροφή ανηλίκου και του 

οικονομικά ασθενέστερου πρώην συζύγου αντίστοιχα, δεν θα μπορούσε να αναμένει 

την εκδίκαση της εναρκτήριας αίτησης, εφόσον οι βιοτικές ανάγκες είναι 

καθημερινές και τρέχουσες. Πληρείται συνεπώς και η τρίτη προϋπόθεση του άρθρου 

32. 

Όταν επιζητείται η έκδοση διατάγματος με μονομερή αίτηση και στην απουσία 

της μιας πλευράς, ο αιτών διάδικος έχει υποχρέωση αποκάλυψης όλων των 

ουσιωδών γεγονότων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση του Δικαστηρίου 

κατά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας. Παράλειψη του αιτούντος διαδίκου 

να κάνει αναφορά σε τέτοια ουσιώδη γεγονότα ενδεχομένως να καθιστά την 

απόφαση του Δικαστηρίου ακροσφαλή (βλ. Γρηγορίου κ.α. ν. Χριστοφόρου κ.α. 

[1995] 1 Α.Α.Δ 248, Demstar Limited v. Zim Israel Navigation Co Limited κ.α. 

[1996] 1 Α.Α.Δ. 597, Resola (Cyprus) Ltdv. Χρίστου [1998] 1 Α.Α.Δ. 598). Το 

ερώτημα που χρίζει απάντησης είναι κατά πόσον, σε περίπτωση που αυτά τίθεντο 
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ενώπιον του Δικαστηρίου κατ' εκείνο το στάδιο,  θα επηρέαζαν την κρίση του κατά 

αντίθετο τρόπο, τόσο ως προς απόδοση της θεραπείας μονομερώς, όσο και ως προς 

το ύψος του επιδικασθέντος ποσού. (βλ. COMMERZBANK AUSLANDSBANKEN 

HOLDING AG κ.α. ν. ADEONA HOLDINGS LIMITED, Πολιτική Έφεση Αρ. 

Ε6/2014, 27/2/2015.)  

Έχοντας εξετάσει όλα όσα έχουν τεθεί ενώπιον μου από αμφότερες τις 

πλευρές, σε σχέση με την παρούσα διαδικασία και έχοντας υπόψη τις νομοθετικές 

πρόνοιες που διέπουν τα υπό κρίση ζητήματα αλλά και τη σχετική νομολογία του 

Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου, κρίνω ότι  υπό τις συγκεκριμένες 

περιστάσεις, η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αρχής που αναφέρεται ανωτέρω 

επιτυγχάνεται με την τροποποίηση και οριστικοποίηση  του εκδοθέντος διατάγματος 

ημερομηνίας 19/4/16, ώστε η προσωρινή συνεισφορά του Καθ' ου η Αίτηση να 

περιορίζεται στο ποσό των €600 για τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων των 

διαδίκων και στο ποσό των €500 μηνιαίως για την προσωπική διατροφή της 

Αιτήτριας, ποσά τα οποία κρίνονται εύλογα και αναγκαία υπό τις περιστάσεις.  

Συνακόλουθα, το προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 19/4/16 τροποποιείται 

ώστε να διατάσσεται ο Καθ' ου η Αίτηση όπως από την 20/2/2017 (ημερομηνία κατά 

την οποία, σύμφωνα την εκ συμφώνου θέση των συνηγόρων των διαδίκων, είναι 

πληρωτέα η επόμενη μηνιαία δόση του Καθ' ου η Αίτηση δυνάμει του διατάγματος 

ημερομηνίας 19/4/16) και την αντίστοιχη ημέρα κάθε επόμενου μήνα, καταβάλλει 

στην Αιτήτρια το ποσό των €600 μηνιαίως ως συνεισφορά του στη διατροφή των 

ανηλίκων τέκνων των διαδίκων Χαράλαμπου και Άντρεας Χρυσάνθου και το ποσό 

των €500 μηνιαίως ως συνεισφορά του στη διατροφή της Αιτήτριας, μέχρι την 

εκδίκαση της εναρκτήριας αίτησης ή μέχρι νεώτερης διαταγής του Δικαστηρίου. Το 

προσωρινό διάταγμα, ως έχει τροποποιηθεί, καθίσταται απόλυτο.  

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ v. ΕΥΑΓΟΡΑΣ Χ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ , Αρ. Αίτησης  88 / 2016 , ΟΔ 

Λεμεσού , 31 Ιανουαρίου 2016 

1.2 Υπόθεση 

Αντικείμενο της παρούσας αίτησης είναι το προσωρινό διάταγμα που εκδόθηκε 

από το Οικογενειακό Δικαστήριο στις 28/09/2015. Με αυτό καθορίστηκε η 

συνεισφορά του καθ' ου η Αίτηση στη διατροφή των ανήλικων τέκνων του 

Μαριάννας, Αγγελίνας και Στέφανου στο ποσό των €500 μηνιαίως, από την επίδοση 

του διατάγματος.  
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 Το διάταγμα εκδόθηκε στη βάση των γεγονότων που αναγράφονταν στην 

ένορκη δήλωση που συνόδευε τη μονομερή αίτηση της Αιτήτριας. Σ' αυτή, 

προβάλλει τα ακόλουθα:       

 Ότι οι διάδικοι παντρεύτηκαν στις 10/06/2004, ότι από το Νοέμβριο του 2013 

επήλθε οριστική ρήξη στο γάμο τους και πήραν διαζύγιο στις 25/5/2015 από το 

Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου. Όμως παρά την έκδοση διαζυγίου συνεχίζουν να 

μένουν στο ίδιο σπίτι. Η ίδια έχει αναλάβει τη φύλαξη των παιδιών. Τον τελευταίο 

καιρό ο Καθ' ου η Αίτηση αρνείται να συνεισφέρει οποιοδήποτε ποσό στη διατροφή 

των ανήλικων τέκνων τους, γι' αυτό και αναγκάστηκε η ίδια να αναλάβει τα έξοδα 

για  τη διατροφή και συντήρηση τους με συνεπακόλουθο να δυσκολεύεται να 

αντεπεξέλθει. Τόσο η ίδια όσο και τα παιδιά ζητούν  χρήματα από τον Καθ' ου η 

Αίτηση, όμως αυτός αρνείται να συνεισφέρει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

ένταση μεταξύ τους. 

Όπως περαιτέρω υποστηρίζει, ο Καθ' ου η Αίτηση, εργάζεται στο εστιατόριο 

Minthis Hill στην Πάφο, καθώς και σε άλλη εργασία και κερδίζει πέραν των €1.700 

τον μήνα. Φεύγει από το σπίτι στις 10 π.μ. και γυρίζει στις 3.00 με 4.00 τα 

ξημερώματα. 

Η ίδια εργάζεται ως γραμματέας και κερδίζει €900 μηνιαίως επίσης λαμβάνει 

και επίδομα  €260 

μηνιαίως.  Δεν  έχει  τη  δυνατότητα  να  εξεύρει  δεύτερη  εργασία  και   ν' αυξήσει 

τα εισοδήματά της, καθώς δεν έχει καμιά βοήθεια για τα παιδιά. Αναγκάζεται δε τα 

απογεύματα να αφήνει τα παιδιά στο σχολείο και προς τούτο καταβάλλει €300 

μηνιαίως. Τα μηνιαία έξοδα των ανηλίκων, ως τα υπολογίζει και αναλύει σε σχετικό 

πίνακα, ανέρχονται σε €1.742.  Υποβάλλει τέλος ότι η  δυσκολία στην οποία 

βρίσκεται καθιστά επείγουσα τη ρύθμιση της συνεισφοράς του Καθ' ου η Αίτηση, γι' 

αυτό και αιτείται την έκδοση σχετικού προσωρινού διατάγματος το οποίο να τον 

διατάσσει να καταβάλλει €800 μηνιαίως για τα τρια παιδιά τους.  

Το  προσωρινό  διάταγμα  που  εκδόθηκε από το Δικαστήριο 

προσέκρουσε  στην  ένσταση του Καθ' ου η Αίτηση, ο οποίος προβάλλει 14 λόγους 

για τη μη συνέχιση του διατάγματος τους οποίους και παραθέτω αυτούσιους: 

"1. Η μονομερής αίτηση είναι παράτυπη και/ή ασύμφωνη με τον Νόμο, τον 

Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Διαδικαστικό Κανονισμό και τους Περί Πολιτικής 

Δικονομίας Θεσμούς καθότι ενώ η ενόρκως δηλούσα Αιτήτρια, όντας Μολδαβή, δεν 
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γνωρίζει την γραφή της ελληνικής γλώσσας και/ή δεν είναι σε θέση να αναγιγνώσκει 

την ελληνική γλώσσα και/ή να την αντιλαμβάνεται, φαίνεται να ορκίστηκε και να 

υπέγραψε την ένορκη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση της, χωρίς ουσιαστικά να 

γνωρίζει το περιεχόμενό της. 

Είναι η θέση του ότι η Αιτήτρια προσπάθησε να παρουσιάσει τα εισοδήματά του 

ως ψηλά και τα δικά της μηδαμινά ώστε να εξασφαλίσει ψηλότερο διάταγμα και ότι 

απέκρυψε και δεν παρουσίασε τα δικά της πραγματικά εισοδήματα. Επίσης, ότι 

απέκρυψε και παραπλάνησε το Δικαστήριο ως προς τη συνεισφορά του Καθ' ου η 

Αίτηση, αφού ο ίδιος πάντοτε συνεισέφερε και συνεισφέρει στις ανάγκες των παιδιών 

του, τόσο σε διατροφή όσο και εκπαίδευση, φροντιστήρια, τα οποία πάντοτε ο ίδιος 

πλήρωνε και πληρώνει. Επισυνάπτει προς απόδειξη των ισχυρισμών του αποδείξεις 

δηλώνοντας ότι είναι πρόθυμος να παρουσιάσει αποδείξεις για όλα τα έξοδα που 

έκανε για τα παιδιά. 

Το προσωρινό διάταγμα οδηγήθηκε σε ακρόαση, αφού επανειλημμένες 

προσπάθειες για φιλική διευθέτηση δεν καρποφόρησαν. Κατά την ακρόαση της 

αιτήσεως, αμφότεροι δικηγόροι παρουσίασαν γραπτές αγορεύσεις. Ο Καθ' ου η 

Αίτηση, επίσης, αντεξετάστηκε από τη δικηγόρο της Αιτήτριας, μετά από άδεια του 

Δικαστηρίου για αντεξέταση, μόνο επί ορισμένων σημείων. 

Προέχει της εξέτασης κάθε άλλου ζητήματος, η εξέταση της ένστασης που 

αφορά τη γλώσσα στην οποία ορκίστηκε η Αιτήτρια. 

Στην  απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αναφορικά με την αίτηση του 

Saab Abbad Nazar v. Κυπριακής Δημοκρατίας (2003) 1 Α.Α.Δ. 772, στη σελίδα 

777, λέχθηκαν τα ακόλουθα:  

"Η ένορκη δήλωση συνιστά μαρτυρία και συνεπώς θα πρέπει να είναι 

συνταγμένη σε γλώσσα κατανοητή στον ενόρκως δηλούντα . Η ένορκη δήλωση θα 

έπρεπε να γίνεται στη γλώσσα του και να συνοδεύεται με μετάφραση της, καθώς και 

από ένορκη δήλωση του μεταφραστή που να βεβαιώνει τη μετάφραση και να 

ενσωματώνει ως τεκμήριο, τόσο την πρωτότυπη ένορκη δήλωση όσο και τη 

μετάφραση της. (Halsbury's  Laws of England , 4η έκδοση, τόμος 17 παράγρ 321). 

Ενόρκως δηλών που δεν γνωρίζει την ελληνική, μπορεί να υπογράψει ένορκη 

δήλωση στα ελληνικά, νοουμένου ότι όσο η ίδια η ένορκη δήλωση όσο και ο όρκος 

έχουν προηγουμένως μεταφραστεί σ' αυτόν από μεταφραστή, ο οποίος επίσης 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2003/rep/2003_1_0772.htm
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ορκίζεται ως προς τη μετάφραση. (Halsbury's  Laws of England, ανωτέρω, παραγρ. 

314)." 

  Η  ένορκη δήλωση της Αιτήτριας που συνοδεύει την εξεταζόμενη αίτηση είναι 

συνταγμένη στα ελληνικά αν και η Αιτήτρια είναι Ουκρανή και δεν αναφέρει κατά 

πόσο γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, συνεπώς, δεν μπορεί το Δικαστήριο να γνωρίζει 

κατά πόσο αντιλαμβανόταν το περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης την οποία 

υπέγραψε.  

Περαιτέρω, η γνώση της ελληνικής γλώσσας από την Αιτήτρια αμφισβητήθηκε 

από τον Καθ' ου η Αίτηση. Η Αιτήτρια όφειλε να αντικρούσει, με την καταχώρηση 

συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης ή με λήψη μέτρων προς διόρθωση της 

παρατυπίας,  τον  ισχυρισμό αυτό, ή ακόμη να θέσει τον εαυτό της στη διάθεση του 

Καθ' ου η Αίτηση για αντεξέταση. Ούτε και μπορεί ν' αρθεί το κώλυμα αυτό με την 

αναφορά της δικηγόρου της Αιτήτριας, κατά το στάδιο των αγορεύσεων, ότι η 

Αιτήτρια γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, καθώς οι αγορεύσεις δεν προσφέρονται ως 

μέσο για την εισαγωγή νέας μαρτυρίας. 

Συνακόλουθα ελλείψει μαρτυρίας που να συνοδεύει την αίτηση της Αιτήτριας, 

το προσωρινό διάταγμα το οποίο εκδόθηκε, στη βάση ανύπαρκτου πραγματικού 

υποβάθρου, δεν μπορεί να παρά  ν' ακυρωθεί. 

Έχοντας καταλήξει, όμως, ότι η ένορκη δήλωση της Αιτήτριας, στη βάση της 

οποίας εκδόθηκε το προσωρινό διάταγμα, συνιστούσε μαρτυρία που δεν έπρεπε να 

ληφθεί υπόψη, καθώς η Αιτήτρια όταν ορκιζόταν δεν γνώριζε την ελληνική 

γλώσσα,  δεν έχω άλλη επιλογή από το να ακυρώσω το προσωρινό διάταγμα. 

ΙΝΓΚΑ ΠΡΟΝΤΑΝ v.  Μιχαήλ Ματθαίου , Αρ. Αίτησης   95/2015 , OΔ Πάφου , 5 

Ιουλίου  2016 

1.3 Υπόθεση 

Η Αιτήτρια, στις 15/10/15, καταχώρησε την παρούσα μονομερή αίτηση με την 

οποία αξίωνει: 

(α)  την έκδοση προσωρινού διατάγματος διατροφής με το οποίο να 

διατάσσεται ο Καθ' ου η αίτηση όπως καταβάλλει σ΄ αυτή το ποσό των €795.- 

μηνιαίως, ως συνεισφορά του για την διατροφή του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων 

Βασίλιε και  
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(β)  την έκδοση προσωρινού διατάγματος με το οποίο να διατάσσεται ο Καθ' 

ου η αίτηση όπως καταβάλλει στην Αιτήτρια το ποσό των €2,090.- μηνιαίως για την 

διατροφή της ίδιας της Αιτήτριας. 

Το Δικαστήριο, επιλαμβανόμενο της μονομερούς αιτήσεως, διέταξε την 

επίδοση της στον Καθ' ου η αίτηση, ο οποίος στις 05/11/2015 κατεχώρησε ένσταση. 

Οι λόγοι της ένστασης είναι: 

«1. Η Αιτήτρια δεν λέει την αλήθεια και απέκρυψε ουσιώδη στοιχεία και/ή 

γεγονότα με σκοπό να παραπλανήσει το Σεβαστό Δικαστήριο. 

2.  Η Αιτήτρια δεν αποκάλυψε στο Δικαστήριο τα πραγματικά γεγονότα τα 

οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση του Δικαστηρίου. 

3.  Τα γεγονότα πάνω στα οποία στηρίχτηκε η αίτηση είναι ψευδή. 

4.   Η Αιτήτρια δεν προσήλθε στο Δικαστήριο με καθαρά χέρια. 

5.  Τα έξοδα του ανήλικου τέκνου, Βασίλιε, των διαδίκων και της Αιτήτριας 

είναι υπερβολικά και/ή διογκωμένα. 

6. Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου για την έκδοση του 

προσωρινού διατάγματος και/ή του διατάγματος διατροφής προς όφελος της 

Αιτητήριας. 

7.   Δεν υφίσταται η προϋπόθεση του κατεπείγοντος ή άλλες ιδιαίτερες 

περιστάσεις για την έκδοση του διατάγματος. 

8.  Οι οικονομικές δυνατότητες του Καθ' ου η αίτηση δεν του επιτρέπουν να 

καταβάλλει τα ποσά τα οποία απαιτεί στην Αίτηση της η Αιτήτρια. »    

Με βάση τις ένορκες δηλώσεις των διαδίκων, είναι παραδεκτά γεγονότα ότι οι 

διάδικοι είναι Σέρβοι Υπήκοοι, οι οποίοι ζουν στην Λεμεσό.  Στις 04/04/2013 

απόκτησαν τον Βασίλιε, ο οποίος γεννήθηκε στη Λεμεσό και ακολούθησε στο 

Βελιγράδι, στις 20/08/2013, η τέλεση του γάμου τους.  Την 01/07/2015, λύθηκε ο 

γάμος των διαδίκων. 

Περαιτέρω, η Αιτήτρια, στην ένορκη της δήλωση, ισχυρίζεται ότι δεν διατηρεί 

καλές σχέσεις με τον Καθ' ου η άιτηση και ότι από την εγκατάλειψη της συζυγικής 
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στέγης από τον Καθ' ου η αίτηση, 1/4/14, ο Καθ' ου η Αίτηση κατέβαλε μόνο μία 

φορά το ποσό των €200.- για την διατροφή του Βασίλιε. 

Ο Καθ' ου η αίτηση εργάζεται σαν διευθυντής σε επενδυτική εταιρεία, όπου 

είναι και μέτοχος, με μηνιαίο εισόδημα άνω των €6,000.-  Η ίδια εργαζόταν σαν 

νομικός σύμβουλος στη Σερβία με μηνιαίο μισθό γύρω στα €1,200.-  Το έτος 2012, 

μετά από παράκληση του Καθ΄ ου η αίτηση, μετακόμισε, μαζί με την ανήλικη κόρη 

της από προηγούμενο γάμο, στην Κύπρο.  Παραίτησε την εργασία της, με σκοπό να 

διαμείνει στην Κύπρο και για να δημιουργήσει οικογένεια με τον Καθ' ου η 

αίτηση.  Με την συνδρομή του Καθ' ου η αίτηση, εξασφάλισε άδεια παραμονής στην 

Κύπρο γι' αυτήν και την κόρη της, η οποία όπως άδεια της απαγορεύει να εργάζεται 

ή να ασκεί οποιασδήποτε μορφής εργασίες.       

Λόγω του ότι δεν εργάζεται και δεν έχει εισοδήματα, λαμβάνει βοήθεια σε 

τρόφιμα ή χρήματα από το Κεντρικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης 

Λεμεσού, (Τεκμήριο 1). 

Ο Καθ' ου η αίτηση, στην ένορκη δήλωσή του, ισχυρίζεται ότι την 01/07/2015 

εκδόθηκε διαζύγιο με αποκλειστική υπαιτιότητα της Αιτήτριας και ότι ο γάμος του με 

την Αιτήτρια είχε διάρκεια λιγότερη των δυο χρόνων.  Λόγω προβλημάτων που 

αντιμετώπιζε στην επικοινωνία του με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων Βασίλιε, 

εκδόθηκε διάταγμα επικοινωνίας του με τον ως άνω ανήλικο, δυνάμει του οποίου 

έχει τρεις φορές την εβδομάδα επικοινωνία και μια διανυκτέρευση.  Παράλληλα, έχει 

καταχωρήσει αίτηση για να του ανατεθεί η φύλαξη του ως άνω ανήλικου (Τεκμήριο 

Α).  Είχε και προηγουμένως υποβάλει αίτηση διαζυγίου, συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο 

του 2014, την οποία όμως απέσυρε σε μια προσπάθεια να σώσει το γάμο τους.  Από 

τις 31/03/2015 καταβάλλει προς την Αιτήτρια περισσότερα από €600.- μηνιαίως και 

επιπλέον έχει αναλάβει την πληρωμή του ενοικίου καθώς και όλα τα συναφή έξοδα 

και λογαριασμούς για το σπίτι, στο οποίο διαμένει η Αιτήτρια με το Βασίλιε.  Επίσης, 

καλύπτει όλα τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα τόσο για τον ανήλικο, όσο και για την 

Αιτήτρια και την κόρη της που έχει από προηγούμενο γάμο.  Σε σχέση με την 

ανήλικη θυγατέρα της Αιτήτριας από προηγούμενο γάμο της  ο Καθ' ου η αίτηση 

αναφέρει, στην ένορκη δήλωσή του, ότι δεν έχει καμία υποχρέωση αναφορικά με 

την διατροφή και συντήρηση της. 

Η υποχρέωση διατροφής πρώην συζύγου ρυθμίζεται από τις διατάξεις των 

άρθρων 5, 6, 7 και 8 του περί Ρυθμίσεων των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων 

και άλλα συναφή θέματα Νόμο, Ν.232/91. 
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Παρατίθενται κατωτέρω τα πιο πάνω άρθρα:   

«5.       Εφόσον ο ένας από τους πρώην συζύγους δεν μπορεί να εξασφαλίσει 

τη διατροφή του από τα εισοδήματα ή την περιουσία του, δικαιούται να ζητήσει 

διατροφή από τον άλλο: 

(α)   Αν κατά την έκδοση του διαζυγίου ή κατά το τέλος των χρονικών 

περιόδων που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους βρίσκεται σε ηλικία ή σε 

κατάσταση υγείας που δεν του επιτρέπει να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση 

κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίσει απ΄  αυτό τη διατροφή του· 

(β)   αν έχει την επιμέλεια ή φύλαξη ανήλικου τέκνου ή ενήλικου τέκνου ή 

άλλου εξαρτώμενου απ΄ αυτόν προσώπου, το οποίο λόγω σωματικής ή πνευματικής 

αναπηρίας αδυνατεί να φροντίζει τον εαυτό του και γι΄ αυτό το λόγο εμποδίζεται 

στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος· 

(γ)   αν δε βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή αν χρειάζεται κάποια 

επαγγελματική εκπαίδευση· και στις δύο όμως περιπτώσεις για διάστημα που δεν 

μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου· 

(δ)   σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση 

του διαζυγίου επιβάλλεται για λόγους επιείκειας. 

6.  Η διατροφή μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί αν αυτό επιβάλλεται 

από σπουδαίους λόγους, ιδίως αν ο γάμος είχε μικρή χρονική διάρκεια ή αν ο 

δικαιούχος βαρύνεται με σοβαρή υπαιτιότητα για τη λύση του γάμου ή τη διακοπή 

της συμβίωσης ή αν προκάλεσε εκούσια την απορία του. 

7.  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3, το μέτρο διατροφής 

προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις 

συνθήκες της ζωής του, και περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση 

του δικαιούχου. 

8.  Το Δικαστήριο μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να εκδίδει, μέχρι την οριστική 

εκδίκαση της αίτησης για διατροφή, προσωρινό διάταγμα διατροφής.» 

Το άρθρο 3, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 7, προνοεί ρητά ότι «οι σύζυγοι 

έχουν, ανάλογα με τις δυνάμεις τους, αμοιβαία υποχρέωση διατροφής». 
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Για να δικαιολογείται η έκδοση διατάγματος με βάση το άρθρο 32 του Ν.14/60 

πρέπει να συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

α)   Η ύπαρξη σοβαρού ζητήματος προς εκδίκαση. 

β)   Η ύπαρξη πιθανότητας ότι ο ενάγοντας δικαιούται σε θεραπεία ή ότι έχει 

ορατή πιθανότητα επιτυχίας και   

γ)   Ότι θα είναι δύσκολο ή αδύνατο να απονεμηθεί πλήρης δικαιοσύνη σε 

κατοπινό στάδιο, εκτός αν εκδοθεί το αιτούμενο διάταγμα.  

Προβάλλεται, από τον Καθ' ου η αίτηση, το επιχείρημα ότι η Αιτήτρια δεν 

δικαιούται διατροφή γιατί:  

(α)  Ο γάμος των διαδίκων ήταν πολύ μικρής διάρκειας, μόλις δύο ετών.          

(β)  Η λύση του γάμου οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα της Αιτήτριας.  

Η απάντηση στο (α) ανωτέρω, δίνεται από την απόφαση του Δευτεροβάθμιου 

Οικογενειακού Δικαστηρίου στην Μενελάου ν. Μενελάου, όπου κρίθηκε ότι η 

διάρκεια του γάμου των διαδίκων που ήταν μόλις 20 μήνες ήταν σύντομη μεν αλλά 

όχι μικρή. 

Ως προς το (β) ανωτέρω, η απάντηση δίδεται από το πιο κάτω απόσπασμα από 

την απόφαση του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου στην Κυριάκος 

Ιωάννου ν. Ανδρούλλας Κ. Ιωάννου, 1993 (1) Α.Α.Δ. 900. 

«Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα 

διατροφής, βάσει του άρθρου 6, δεν καθορίζονται στο νόμο, ούτε είναι επιθυμητό να 

προσδιοριστούν εξαντλητικά.  Το επίθετο το οποίο χρησιμοποιείται για να 

προσδιορίσει τη φύση τους «σπουδαίοι» υποδηλώνει ότι αυτοί πρέπει να είναι τόσο 

σημαντικοί, ώστε να εξουδετερώνουν το δικαίωμα για διατροφή μόνιμα ή 

προσωρινά.  Εφόσον το εύρημα ότι η σύζυγος δε βαρύνεται με σοβαρή υπαιτιότητα 

για τη διακοπή της συμβίωσης παραμένει ισχυρό, δεν παρέχεται πεδίο για την 

απομόνωση οποιασδήποτε πτυχής της διαγωγής της συζύγου και την ανύψωση του 

σε σπουδαίο λόγο που θα δικαιολογούσε τον περιορισμό του δικαιώματος για 

διατροφή.  Ούτε έχει υποδειχθεί οποιασδήποτε πράξη ή αλληλουχία γεγονότων που 

θα μπορούσε εύλογα να χαρακτηρισθεί με την έννοια που ενέχει ο όρος στο πλάισιο 

του Άρθρου 6 ως «σπουδαίος λόγος.» 
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Ως προς την τρίτη προϋπόθεση, παρατηρώ κατ' αρχή ότι οι ανάγκες διατροφής 

είναι άμεσες και καθημερινές. 

Με βάση τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης, αποτελεί σημαντικό και 

αναμφισβήτητο γεγονός ότι η Αιτήτρια, είναι Σερβικής Υπηκότητος και βρίσκεται 

στην Κύπρο με άδεια παραμονής από το έτος 2012, η οποία όμως άδεια δεν της 

επιτρέπει να εργάζεται στην Κύπρο.  Επομένως, η αναζήτηση εργασίας στην Κύπρο, 

για κάλυψη των εξόδων διατροφής της, είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη.  Είναι γι' 

αυτό το λόγο, που ως η ίδια εξηγεί με την ένορκη της δήλωση, αλλά και με το 

Τεκμήριο 1, λαμβάνει βοήθεια σε τρόφιμα και χρήματα από τον Ιερά Μητρόπολη 

Λεμεσού. 

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, κρίνω ότι πληρείται και η τρίτη προϋπόθεση 

του άρθρου 32 του Ν.14/60. 

Η νομολογία του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου σε υποθέσεις 

διατροφής, έχει καθορίσει ότι το μέτρο με το οποίο θα καθοριστεί η διατροφή δεν 

μπορεί να αποτιμάται με απόλυτους αριθμούς, ούτε αναμένεται η απόδειξη των 

κονδυλίων με περισσή αυστηρότητα, ενώ η κοινή λογική και η πείρα της ζωής είναι 

παράγοντες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των συγκεκριμένων 

ενώπιον του Δικαστηρίου ατόμων (βλ. Μαρκουλίδης ν. Μαρκουλίδη κ.α. (1998) 1 

Α.Α.Δ. 1386, Παναγιώτου ν. Σφικτού (2001) 1 Α.Α.Δ. 625, Χαραλάμπους ν. 

Χαραλάμπους (2010) 1 (Β) Α.Α.Δ. 951). 

 Περαιτέρω, σύμφωνα πάντα με τη νομολογία του Δευτεροβάθμιου 

Οικογενειακού Δικαστηρίου, τα έξοδα διατροφής δεν είναι σταθερά και υφίστανται 

διακυμάνσεις ανάλογα με το είδος τους (βλ. Χρίστου ν. Χρίστου (2000) 1 Γ. Α.Α.Δ. 

1891). 

Επίσης, χρήσιμη καθοδήγηση μπορεί να αντληθεί και από το πιο κάτω 

απόσπασμα από την απόφαση στην Ιωάννου, (ανωτέρω).  

« Η διατροφή περιλαμβάνει τα αναγκαία για βιολογική και κοινωνική διαβίωση 

ανάλογη μ εκείνη που το ζεύγος απολάμβανε κατά την διάρκεια του γάμου.  Πρέπει 

να σημειώσουμε ότι αναπόφευκτα το επίπεδο κοινωνικής διαβίωσης των συζυγών θα 

υποστεί κάποια πτώση μετά τον χωρισμό, δεδομένου ότι παρίσταται ανάγκη 

διπλασιασμού ορισμένων εξόδων, όπως ενοικίαση δεύτερης κατοικίας, θέρμανση 

κ.α.»  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_1386.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_1386.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_0625.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2010/rep/2010_1_0951.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2000/1-200011-oik105.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2000/1-200011-oik105.htm
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Με βάση όλα τα ανωτέρω, θεωρώ ότι ένα ποσό της τάξης των €700.- μηνιαίως 

είναι δικαιολογημένο ως συνεισφορά του Καθ' ου η αίτηση στην διατροφή της 

Αιτήτριας. Η υποχρέωση του Καθ' ου η αίτηση, ανατρέχει στις 15/10/15, ημερομηνία 

καταχώρησης της παρούσας αίτησης. 

Συνακόλουθα, εκδίδεται προσωρινό διάταγμα με το οποίο διατάσσεται ο Καθ' 

ου η αίτηση, όπως καταβάλλει στην Αιτήτρια μηνιαίως, από τις 15/10/2015 και κάθε 

αντίστοιχη ημέρα κάθε επόμενου μηνός, το ποσό των €700.- μηνιαίως, ως 

συνεισφορά του στην διατροφή και συντήρηση της Αιτήτριας. 

KSENIJA TOSIC v. IVAN TOSIC , Αρ. Αίτησης  261/15 , ΟΔ Λεμεσού , 17 

Φεβρουαρίου   2016 

1.4 Υπόθεση 

Αιτήτρια, μέσα στα πλαίσια καταχώρησης εναρκτήριας αίτησης, κατεχώρησε 

στις 13/01/2015, την πιο πάνω μονομερή αίτηση, με την οποία αιτείται την έκδοση 

προσωρινού διατάγματος, με το οποίο να διατάσσεται ο Καθ' ου η αίτηση, όπως 

καταβάλλει σ' αυτή, το ποσό των €880.- μηνιαίως,  ως συνεισφορά του στην 

διατροφή του ανήλικου παιδιού τους, Μάριου. 

Το Δικαστήριο, επιλαμβανόμενο της μονομερούς αιτήσεως, διέταξε την 

επίδοση της στον Καθ' ου η αίτηση για να λάβει γνώση. 

Ο Καθ' ου η αίτηση εμφανίστηκε στη διαδικασία και στις 20/03/2015 

κατεχώρησε ένσταση. 

Περαιτέρω, ο Καθ' ου η αίτηση στις 24/03/2015 καταχώρησε αίτηση  για 

χορήγηση άδειας αντεξέτασης της Αιτήτριας επί του περιεχομένου της ένορκης της 

δήλωσης.  Η Αιτήτρια, έφερε ένσταση στο πιο πάνω αίτημα, καταχωρώντας προς 

τούτω, στις 21/04/2015, ειδοποίηση περί προθέσεως ενστάσεως. 

Με βάση τις ένορκες δηλώσεις των διαδίκων, οι οποίες συνοδεύουν αντίστοιχα 

την μονομερή αίτηση και την ένσταση, είναι παραδεκτά γεγονότα ότι οι διάδικοι 

υπήρξαν σύζυγοι, με γάμο ο οποίος τελέστηκε στις 25/06/1995 και ο οποίος γάμος 

έχει λυθεί.  Η διάσταση στις σχέσεις τους επήλθε στις 15/04/2004.  Από το γάμο 

τους, απέκτησαν ένα παιδί, τον Μάριο, ο οποίος γεννήθηκε στις 29/09/1998.  Ο 

Μάριος, όπως σημειώνεται στο Τεκμήριο 1 της μονομερούς αίτησης, αντιμετωπίζει 

σοβαρότατα προβλήματα υγείας, τα οποία είναι ανίατα. 
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Περαιτέρω, η Αιτήτρια, στην ένορκη της δήλωση, ισχυρίζεται ότι ο Καθ' ου η 

αίτηση εργάζεται ως πλασιέ και σε ταβέρνες και τα εισοδήματά του ξεπερνούν τις 

€2.500.- μηνιαίως.  Ο Καθ' ου η αίτηση έχει ξαναπαντρευτεί και έχει ακόμα ένα παιδί 

ηλικίας 6 ετών.  Η ίδια δεν εργάζεται, λαμβάνει δε βοήθημα από το γραφείο 

ευημερίας €414.- μηνιαίως.  Έχει αποκτήσει ακόμα μια θυγατέρα από σχέση που 

διατηρούσε, την Χρυσοβαλάντω, η οποία γεννήθηκε στις 13/06/2013 και για την 

οποία ο πατέρας της δεν καταβάλλει διατροφή. 

Όπως ισχυρίζεται η Αιτήτρια, ο ανήλικος Μάριος λαμβάνει δημόσιο βοήθημα το 

οποίο ανέρχεται στα €800.- μηνιαίως, το οποίο όμως δεν επαρκεί για την κάλυψη 

των αναγκών του, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.  Ο Καθ΄ου η 

αίτηση από την ημέρα της διάστασης δεν έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για την 

διατροφή του Μάριου και δεχόταν απειλές προκειμένου να μην καταχωρήσει την 

παρούσα αίτηση διατροφής. 

Το Δικαστήριο, κατόπιν ακρόασης, με ενδιάμεση απόφαση του ημερομηνίας 

02/07/2015, απέρριψε το αίτημα του Καθ' ου η αίτηση. 

Οι λόγοι, για τους οποίους ο Καθ' ου η αίτηση ενίσταται στην έκδοση 

προσωρινού διατάγματος διατροφής είναι οι πιο κάτω: 

«α)  Δεν πληρούνται και/ή δεν αποκαλύπτονται οι προϋποθέσεις δια την 

έκδοση του αιτούμενου διατάγματος. 

   β)  Η αίτηση είναι νόμω και ουσία αβάσιμη και/ή η νομική βάση της αίτησης 

είναι λανθασμένη και/ή ελλειπής. 

   γ)  Η Αιτήτρια ψευδόμενη παραπλανεί το Δικαστήριο παραποιώντας και/ή 

παρασιωπώντας στοιχεία και γεγονότα. 

   δ)    Η αιτήτρια δεν απεκάλυψε στο Δικαστήριο όλα τα ουσιώδη γεγονότα 

και/ή προσπαθεί να παραπλανήσει το Δικαστήριο, αποκρύπτοντας αυτά ενώ όφειλε 

να τα απεκάλυπτε, στο Δικαστήριο, όλα τα γεγονότα αφού ήτο σε γνώση της.» 

  Ο Καθ' ου η αίτηση, στην ένορκη του δήλωση, ισχυρίζεται ότι η Αιτήτρια 

παραποίησε και παρασιώπησε με την ένορκη της δήλωσης της, μια σειρά γεγονότων, 

όπως ότι ο μισθός του ως πλασιέ είναι €1.537.- μηνιαίως λόγω σοβαρής μείωσης 

του, ότι η Αιτήτρια λαμβάνει επίδομα μονογονιού €360.- μηνιαίως και επίδομα από 

το Υπουργείο Οικονομικών, για τα δυο παιδιά, €1.000 ετησίως.  Ότι η Αιτήτρια 
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διαμένει μαζί με τα παιδιά στον πρώην συζυγικό οίκο, για τον οποίο το Δικαστήριο με 

διάταγμα του ημερομ. 09/07/12 διέταξε όπως μεταβιβαστεί στον ίδιο με ταυτόχρονη 

καταβολή του προς την Αιτήτρια του ποσού των €24.262,14.-, γεγονός για το οποίο 

η Αιτήτρια παραλείπει να συμμορφωθεί, με αποτέλεσμα την εναντίον της 

καταχώρηση αίτησης παρακοής διατάγματος του Δικαστηρίου.  Επίσης, ότι τα έξοδα 

του ανηλίκου Μάριου είναι εξογκωμένα και για τα έξοδα αυτά η Αιτήτρια λαμβάνει, 

από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το ποσό των €1.000.- μηνιαίως, ως παιδί 

με ειδικές ανάγκες, ποσό το οποίο καλύπτει όλα τα έξοδα του Μάριου.  Ότι τους 

φόρους για τα σκουπίδια και τα τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας τα καταβάλλει ο ίδιος 

μέχρι σήμερα και ότι η νέα σύζυγός του δεν εργάζεται και ότι περαιτέρω έχει να 

πληρώσει και χρέος περίπου €40.000.- το οποίο αφορά την οικία όπου διαμένει η 

Αιτήτρια και το οποίο χρέος, λόγω της μη συμμόρφωσης της Αιτήτριας με το 

διάταγμα, αυξάνεται. 

  Ο Καθ' ου η αίτηση, ισχυρίζεται επίσης, ότι από τον Απρίλιο του 2004 που 

επήλθε η διάσταση τους, μέχρι και σήμερα, όλα τα έξοδα και ανάγκες του Μάριου 

καλύπτονται από το βοήθημα των Κοινωνικών Υπηρεσιών, γεγονός που συνιστά τον 

λόγο μη προσφυγής της Αιτήτριας για 11 χρόνια στο Δικαστήριο με αίτηση 

διατροφής.  Αντίθετα, ο Καθ' ου η αίτηση ισχυρίζεται, ότι η παρούσα αίτηση 

διατροφής είναι εκδικητική λόγω της καταχώρησης εναντίον της αίτησης παρακοής, 

λόγω μη συμμόρφωσης της με το διάταγμα ημερομ. 09/07/12, αίτηση περιουσιακών 

διαφορών αρ. 65/06. 

Τέλος, ο Καθ' ου η αίτηση ισχυρίζεται ότι με το ποσό των €1.537.-  μηνιαίως, 

πρέπει να καλύπτει όλα τα έξοδα διατροφής και συντήρησης του ιδίου, της συζύγου 

του η οποία δεν εργάζεται και του παιδιού τους. 

 Η ακρόαση της μονομερούς αίτησης, διεξήχθηκε με τις γραπτές αγορεύσεις 

των δικηγόρων των διαδίκων, οι θέσεις και οι εισηγήσεις των οποίων θα απαντηθούν 

κατωτέρω. 

Όπως προελέχθη, το Δικαστήριο διέταξε την επίδοση της μονομερούς αίτησης 

στην Καθ' ης η αίτηση.  Με την επίδοση της, η μονομερής αίτηση μετατράπηκε σε 

αίτηση δια κλήσεως.  Ο κανόνας που επιβάλλει υποχρέωση για αποκάλυψη όλων των 

ουσιωδών στοιχείων δεν τυγχάνει εφαρμογής στην διαδικασία της αιτήσεως δια 

κλήσεως (βλ. The Royal Bank of Scotland N. v. Πλοίου «Kalia», Αγωγή 

Ναυτοδικείου 14/11, 12/1/02). 
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Το άρθρο 32 του Περί Δικαστηρίων Νόμου, Ν.14/60, παρέχει στο Δικαστήριο 

ευρεία διακριτική εξουσία, εφόσον συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που 

θέτει το εν λόγω άρθρο, να εκδώσει οποιοδήποτε προστακτικό ή απαγορευτικό 

παρεμπίπτον διάταγμα που το Δικαστήριο θα έκρινε δίκαιο και πρόσφορο. 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν κατά το άρθρο 32 είναι οι πιο 

κάτω: 

α)   Η ύπαρξη σοβαρού ζητήματος προς εκδίκαση. 

β)  Η ύπαρξη ορατής πιθανότητας να δικαιούται ο ενάγων σε θεραπεία στην 

αγωγή, και       

γ)  Ότι θα είναι δύσκολο ή αδύνατο να απονεμηθεί πλήρως δικαιοσύνη, σε 

μεταγενέστερο στάδιο, χωρίς την έκδοση του διατάγματος (βλ. μεταξύ άλλων 

Odysseos v. Pieris Estates and other (1982) 1 Α.Α.Δ. 557, Κυτάλα κ.α. ν. 

Χρυσάνθου κ.α. (1996) 1 (Α) Α.Α.Δ. 253).   

Το Δικαστήριο πρέπει επίσης στο τελικό στάδιο να σταθμίσει το κατά πόσο 

είναι δίκαιο και εύλογο το αιτούμενο διάταγμα (Ιπποδρομιακή Αρχή ν. 

Χατζηβασίλη (1989) 1 Α.Α.Δ. 152).  Πρόσθετα, στο στάδιο αυτό, το Δικαστήριο 

εξετάζει την ενώπιον του μαρτυρία, με μόνο σκοπό να αποφασίσει κατά πόσο είναι 

δίκαιο ή όχι να εκδοθεί το διάταγμα και δεν αποφασίζει πάνω στα διαφιλονικούμενα 

θέματα επί των οποίων θα κριθεί η κυρίως αίτηση (Jonitexo Ltd v. Adidas (1984) 

1 A.A.Δ. 263).  Επιπλέον, υπάρχει η υποχρέωση του αιτητή όταν αιτείται την έκδοση 

προσωρινού διατάγματος μονομερώς να αποκαλύπτει όλα τα ουσιώδη γεγονότα (βλ. 

Στυλιανού ν. Στυλιανού (1992) 1 (Α) Α.Α.Δ., Σάββα ν. Τηλεμάχου (2001) 1 (Γ) 

Α.Α.Δ. 2081). 

  Επίσης, οι οποιεσδήποτε διαπιστώσεις στις οποίες προβαίνει το Δικαστήριο, 

γίνονται για τους σκοπούς της εξέτασης της έκδοσης ή μη του προσωρινού 

διατάγματος.  Όλα τα ζητήματα που εγείρονται στην αγωγή παραμένουν ζωντανά για 

να αποφασιστούν όταν θα εκδικασθεί η ουσία της (Δημοκρατία της Σλοβενίας ν. 

Beograska Banka D.D. (1999) 1 (A) Α.Α.Δ. 225, 236). 

Οι προϋποθέσεις που απαιτεί το άρθρο 32 του Ν. 14/60 και οι οποίες 

αναφέρθηκαν ανωτέρω, κρίνονται με βάση τα γεγονότα που τίθενται ενώπιον του 

Δικαστηρίου, αλλά και με βάση τις διατάξεις του Νόμου που διέπει το υπό κρίση 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1982/rep/1982_1_0557.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1996/rep/1996_1_0253.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1984/rep/1984_1_0263.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1984/rep/1984_1_0263.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1984/rep/1984_1_0263.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_2081.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_2081.htm
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θέμα, οι οποίες στην εξεταζόμενη περίπτωση είναι τα άρθρα 33 (1) και 37 του περί 

Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου του 1990, Ν. 216/90. 

Η διατροφή ανηλίκων, όπως προκύπτει από τα άρθρα 33(1) και 37 του 

Ν.216/90, συνιστά νομική υποχρέωση των γονέων, υποχρέωση η οποία ουσιαστικά 

αποβλέπει στην αντιμετώπιση των αναγκών των ανηλίκων, όπως αυτές εύστοχα 

καθορίζονται στο άρθρο 37 του Ν.216/90.  Επομένως, κρίνω ότι στην προκειμένη 

περίπτωση υπάρχει σοβαρό ζήτημα προς εκδίκαση και ότι η Αιτήτρια έχει ορατές 

πιθανότητες επιτυχίας στην εναρκτήρια αίτηση. 

Ως προς τη συνδρομή της τρίτης προϋπόθεσης, ό,τι θα είναι δύσκολο ή 

αδύνατο να απονεμηθεί πλήρως δικαιοσύνη, σε μεταγενέστερο στάδιο, χωρίς την 

έκδοση του διατάγματος, κρίνω ότι με βάση τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης 

δεν ικανοποιείται.  Συγκεκριμένα, ο Μάριος, ως παιδί με ειδικές ανάγκες, λαμβάνει 

βοήθημα από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες.   

Τα πιο πάνω,  ενισχύονται αλλά και δικαιολογούνται από το γεγονός ότι από 

την ημέρα της διάστασης, 15/04/2004, μέχρι και τον χρόνο καταχώρησης της 

παρούσας αίτησης, 13/01/2015, δηλαδή για 11 σχεδόν χρόνια, η Αιτήτρια δεν 

προσέφυγε στο Δικαστήριο αξιώνοντας συνεισφορά του Καθ' ου η αίτηση στην 

διατροφή του Μάριου. 

Περαιτέρω, σταθμίζοντας όλα τα ουσιώδη γεγονότα όπως αυτά 

παρουσιάσθηκαν από τους διαδίκους ενώπιών μου, δεν θεωρώ δίκαιο και εύλογο την 

έκδοση του αιτούμενου διατάγματος.  Αντίθετα, θεωρώ ότι η ιδιαιτερότητα  των 

γεγονότων της παρούσας υπόθεσης, όπως το θέμα των αναγκών του Μάριου σε 

σχέση πάντοτε και με το ύψος των επιδομάτων που του παρέχει το κράτος προς 

συντήρηση του, οι εισοδηματικές δυνατότητες των διαδίκων σε σχέση και με τις 

οικογενειακές ανάγκες των διαδίκων, αλλά και η εντεκάχρονη αδράνεια της 

Αιτήτριας, καθιστούν λογική και επιβεβλημένη την εξέταση της ουσίας της διαφοράς, 

όπου είναι δυνατή η αξιολόγηση της μαρτυρίας και η εξαγωγή ευρημάτων του 

Δικαστηρίου.  Εξ'  άλλου, σύμφωνα με το νόμο και τη νομολογία, το οποιοδήποτε 

ποσό συνεισφοράς στην διατροφή, σε περίπτωση που επιδικασθεί τέτοιο ποσό, 

δύναται να ανατρέχει στο χρόνο καταχώρησης της εναρκτήριας αίτησης.  

Συνακόλουθα των ανωτέρω διαπιστώσεων, η μονομερής αίτησης ημερομηνίας 

13/01/2015 απορρίπτεται. 
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ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ Μ. ΛΟΥΚΑ v.  ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ , Αρ. Αίτησης  5/15 , ΟΔ 

Λεμεσού , 25 Σεπτεμβρίου  2015 

1.5 Yπόθεση 

Η Αιτήτρια, στις 21/8/14, καταχώρησε την πιο πάνω αίτηση διά κλήσεως, με 

την οποία αξιώνει:   

«(Α)  Προσωρινό διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται ο Καθ΄ ου η Αίτηση να 

καταβάλει στην Αιτήτρια, από την καταχώρηση της Αίτησης, το ποσό των €550 ως 

συνεισφορά του για τη διατροφή και συντήρηση της ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που 

το Δικαστήριο θα κρίνει δίκαιο και εύλογο, μέχρι την πλήρη αποπεράτωση της 

εναρκτήριας αίτησης ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου και/ή 

(Β)  Προσωρινό διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να διατάσσεται ο 

Καθ΄  ου η Αίτηση να καταβάλει στην Αιτήτρια για έκαστο έτος, από την 

καταχώρηση της Αίτησης, επιπρόσθετη 13η και/ή 14η καταβολή του ποσού των €550 

ως συνεισφορά του για τη διατροφή και συντήρηση της ή οποιοδήποτε άλλο ποσό 

που το Δικαστήριο θα κρίνει δίκαιο και εύλογο, μέχρι την πλήρη αποπεράτωση της 

εναρκτήριας αίτησης ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου.» 

Ο Καθ΄ ου η Αίτηση ενέστη στην πιο πάνω αίτηση, καταχωρώντας, στις 

7.10.14, ειδοποίηση περί προθέσεως ενστάσεως:   

Οι λόγοι της ένστασης, είναι οι πιο κάτω: 

«1.  Η Αιτήτρια δεν προσήλθε στο Δικαστήριο με καθαρά χέρια και δεν 

αποκάλυψε όλη την αλήθεια και/ή προέβηκε σε σωρεία ψευδών ισχυρισμών σε 

σχέση με τα γεγονότα που αφορούν την παρούσα αίτηση προσπαθώντας με αυτό τον 

τρόπο να παραπλανήσει στην ουσία το Δικαστήριο και να εξασφαλίσει ποσά τα οποία 

σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνται από τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης.  

2.  Η Αιτήτρια δεν λέγει την αλήθεια και/ή όλη την αλήθεια στο Δικαστήριο, με 

σκοπό να πετύχει την έκδοση του προσωρινού διατάγματος εναντίον του Καθ΄ ου η 

Αίτηση. 

3.  Η Αιτήτρια προέβηκε σε διόγκωση των εξόδων συντήρησης και/ή 

διατροφής της αφού αυτά σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην 
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πραγματικότητα και ουδεμία σχέση έχουν με τα έξοδα που είχε πριν την διάσταση 

της με τον Καθ΄ ου η Αίτηση. 

Η Αιτήτρια, στην ένορκη της δήλωση, ισχυρίζεται ότι λόγω προβλημάτων 

υγείας, σταμάτησε κατά τις αρχές του 2012 να εργάζεται, λαμβάνει δε σύνταξη 

ανικανότητας €540.- μηνιαίως ως ανίκανη για εργασία κατά 75%.  Η κατάσταση της 

υγείας της κατά την ίδια δεν της επιτρέπει να εξεύρει εργασία από την οποία να 

εξασφαλίζει την διατροφή της, (Τεκμ. Β, Γ) της αίτησης.  Η Καθ΄ ης η αίτηση πάσχει 

από κατάθλιψη και σύνδρομο χρόνιας κοπώσεως.  Επιπλέον από το Σεπτέμβριο του 

2012 διαγνώστηκε με προκαρκινικά κύτταρα στον τράχηλο της μήτρας, γεγονός για 

το οποίο υποβλήθηκε σε δύο χειρουργεία.  Υποβάλλεται λόγω αυτού, κάθε τριμηνία 

σε τεστ Παπανικολάου το οποίο στοιχίζει €120.-, φάρμακα €50.- μηνιαίως και σε 

επιπλέον εξετάσεις €30.- μηνιαίως.  Επίσης λόγω του ότι ο ψυχίατρος που την 

παρακολουθά έφυγε από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και σήμερα ιδιωτεύει, τον 

επισκέπτεται 2 φορές τον μήνα, με συνολικό κόστος €60.- μηνιαίως, πλέον €20.- 

μηνιαίως για φαρμακευτική αγωγή.  

Ο Καθ΄ ου η αίτηση ισχυρίζεται ότι το καθαρό μηνιαίο εισόδημα του είναι 

€3.177.-.  Δεν λαμβάνει 14ον μισθό ούτε μπόνους λόγω των ζημιών που παρουσιάζει 

η εταιρεία στην οποία εργάζεται.  Το ενοίκιο που λαμβάνει από ιδιόκτητο γραφείο 

είναι €220.- μηνιαίως, διότι αφαιρούνται το Ταμείο Προνοίας και τα κοινόχρηστα, τα 

οποία ανέρχονται σε €30.- μηνιαίως. 

Με βάση τις παρούσες συνθήκες ζωής του, τα μηνιαία έξοδα για τη διατροφή, 

συντήρηση και διαμονή του έχουν ως ακολούθως: 

A)  Ενοίκιο                                                 €480 

Β)  Αναγκαία/φόροι                                     €  80 

Γ)   Διατροφή                                              €200 

Δ)    Υπεραγορά και έξοδα για ανάγκες         €200 

σπιτιού πέραν διατροφής μου 

Ε)  Ασφάλεια ζωής                                     €160 

Στ)  Βενζίνη                                                 €140 
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Ζ)  Έξοδα αυτοκινήτου                               €  80 

Η)   Καθαριστήριο                                        €  60 

Θ) Επαγ. Έξοδα/σεμινάρια                        €  50 

Ι)   Ιατροφ. Περίθαλ./οφθαλμίατρος             €100 

Κ) Έξοδα σαββατοκυρίακου/παιδιά            €240 

Λ)  Ένδυση/υπόδηση                                  €100 

Μ)   Διακοπές                                              €100 

Ν)   Προσκοπισμός για τις θυγατέρες μου     €  40 

Ξ)   Διατροφή προς σύζυγο για ανήλικα        €800 

Ο)  Διάφορα/Ψυχαγωγία/τσιγάρα                €160 

Π)   Δώρα γενεθλίων & Χριστουγέννων         €  60 

 ΣΥΝΟΛΟ     €3,050 

Για να δικαιολογείται η έκδοση διατάγματος με βάση το άρθρο 32 του Ν.14/60 

πρέπει να συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

α)  Η ύπαρξη σοβαρού ζητήματος προς εκδίκαση. 

β)  Η ύπαρξη πιθανότητας ότι ο ενάγοντας δικαιούται σε θεραπεία ή ότι έχει 

ορατή πιθανότητα επιτυχίας και   

γ)   Ότι θα είναι δύσκολο ή αδύνατο να απονεμηθεί πλήρης δικαιοσύνη σε 

κατοπινό στάδιο, εκτός αν εκδοθεί το αιτούμενο διάταγμα.  

Ως εκ των πιο πάνω, κρίνω ότι οι δύο πρώτες προϋποθέσεις του άρθρου 32 

του Ν. 14/60 ικανοποιούνται.   

Κρίνω, επίσης, ότι ικανοποιείται και η τρίτη προϋπόθεση του άρθρου 32 του Ν. 

14/60, αφού οι ανάγκες συντήρησης και διατροφής είναι άμεσες και καθημερινές. 
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Θα προχωρήσω, κατωτέρω, στον καθορισμό του ποσού το οποίο,  πάντα στα 

πλαίσια ενδιάμεσης διαδικασίας, θεωρώ λογικό, ως προσωρινό μέτρο κάλυψης των 

αναγκών της Αιτήτριας. 

Η νομολογία του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου σε υποθέσεις 

διατροφής, έχει καθορίσει ότι το μέτρο με το οποίο θα καθοριστεί η διατροφή δεν 

μπορεί να αποτιμάται με απόλυτους αριθμούς, ούτε αναμένεται η απόδειξη των 

κονδυλίων με περισσή αυστηρότητα, ενώ η κοινή λογική και η πείρα της ζωής είναι 

παράγοντες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των συγκεκριμένων 

ενώπιον του Δικαστηρίου ατόμων (βλ. Μαρκουλίδης ν. Μαρκουλίδη κ.α. (1998) 1 

Α.Α.Δ. 1386, Παναγιώτου ν. Σφικτού (2001) 1 Α.Α.Δ. 625, Χαραλάμπους ν. 

Χαραλάμπους (2010) 1 (Β) Α.Α.Δ. 951). 

Περαιτέρω, σύμφωνα πάντα με τη νομολογία του Δευτεροβάθμιου 

Οικογενειακού Δικαστηρίου, τα έξοδα διατροφής δεν είναι σταθερά και υφίστανται 

διακυμάνσεις ανάλογα με το είδος τους (βλ. Χρίστου ν. Χρίστου (2000) 1 Γ Α.Α.Δ. 

1891). 

Οι ίδιες νομολογιακές αρχές και προσέγγιση, ισχύει βεβαίως και στις 

περιπτώσεις μεταγαμιαίας διατροφής. 

Η Αιτήτρια, λόγω προβλημάτων υγείας, λαμβάνει σύνταξη ανικανότητας.  Έχει 

διαπιστωθεί ότι είναι ανίκανη προς εργασία κατά 75%.  Λαμβανομένου υπόψη, της 

πιο πάνω πραγματικής κατάστασης, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που 

πλήττει την πατρίδα μας και τα πρωτοφανή, για την πατρίδα μας, επίπεδα ανεργίας, 

θεωρώ, υπό τις πιο πάνω περιστάσεις, ότι οι δυνατότητες της Αιτήτριας για μερική 

απασχόληση της είναι από μηδαμινές ως ανύπαρκτες. 

Με βάση όλα τα πιο πάνω και κατόπιν συνεκτίμησης τους, καθορίζω ως 

προσωρινό μέτρο, την συνεισφορά του Καθ΄ ου η αίτηση στη διατροφή της 

Αιτήτριας στο ποσό των €200.- μηνιαίως. 

 Συνακόλουθα, εκδίδεται προσωρινό διάταγμα, μέχρι περατώσεως της κυρίως 

αιτήσεως ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου, με το οποίο διατάσσεται ο 

Καθ΄ ου η αίτηση, όπως καταβάλλει στην Αιτήτρια, από 21.8.14, την αντίστοιχη 

ημέρα κάθε επόμενου μηνός, το ποσό των €200.- μηνιαίως, ως συνεισφορά του για 

τη διατροφή και συντήρηση της Αιτήτριας. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_1386.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_1386.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_0625.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2010/rep/2010_1_0951.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2000/1-200011-oik105.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2000/1-200011-oik105.htm
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ΑΡΙΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑ v. ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑ , Αρ. Αίτησης   257/14 , ΟΔ Λεμεσού 

, 19 Νοεμβρίου  2014 

1.6 Υπόθεση 

ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ.:    Με την πρωτόδικη απόφαση διατάχθηκε ο καθ΄ ου η 

αίτηση-εφεσείων να καταβάλλει στην αιτήτρια-εφεσίβλητη, μηνιαίως, το ποσό των 

€2.800.- ως συνεισφορά του στη διατροφή των δύο ανήλικων τέκνων του Ντάνιελ 

και Κρίστροφερ.  Υπέρ της εφεσίβλητης επιδικάστηκαν επίσης τα έξοδα της αίτησης, 

όπως θα υπολογίζονταν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκρίνονταν από το 

δικαστήριο. 

Το πρωτόδικο δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύνολο των εξόδων 

των  προαναφερόμενων παιδιών των διαδίκων ανερχόταν στις €3.600.- μηνιαίως, οι 

δυνάμεις των γονέων ανέρχονταν αντίστοιχα σε €24.000.- για τον εφεσείοντα και 

€6.900.- για την εφεσίβλητη και επομένως η συνεισφορά του εφεσείοντα-πατέρα 

υπολογίστηκε στο προαναφερόμενο ποσό των €2.800.- μηνιαίως.    

Η πρωτόδικη απόφαση προσβάλλεται ως εσφαλμένη, τόσο με έφεση όσο και 

με αντέφεση.  Η έφεση περιλαμβάνει οχτώ νομικούς λόγους, μαζί με την αιτιολογία 

τους.   

Ο πρώτος λόγος αφορά στη μη αξιολόγηση μέρους της μαρτυρίας του 

εφεσείοντα με το οποίο αυτός αναφέρθηκε στο σύντροφο της αιτήτριας, Παντελή 

Παναγιώτου, ο οποίος κατοικούσε ή/και έκαμνε ουσιαστική χρήση των υπηρεσιών 

στην πρώην συζυγική κατοικία των διαδίκων.  Σύμφωνα με τον εφεσείοντα η 

αξιολόγηση της μαρτυρίας εκείνης και η εξαγωγή συμπερασμάτων ήταν αναγκαία για 

να φανεί από πόσα άτομα χρησιμοποιείτο η οικία και να γίνει η αναγκαία κατανομή 

τουλάχιστον των εξόδων συντήρησης της κατοικίας, του μισθού της οικιακής βοηθού 

και των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρισμού, νερού και συντήρησης κήπου και 

πισίνας.    

Με το δεύτερο λόγο έφεσης καταλογίζεται σφάλμα του πρωτόδικου 

δικαστηρίου στον υπολογισμό εξόδων της οικίας, της αλλοδαπής οικιακής βοηθού, 

του κηπουρού και του καθαρισμού και της συντήρησης της πισίνας αλλά και της 

επιδιόρθωσης της οικίας, καθώς και στο συμπέρασμα ότι τα 2/3 των 

προαναφερόμενων εξόδων αναλογούσαν στα δύο ανήλικα παιδιά του 

ζεύγους.  Εφόσον, σύμφωνα με τη μαρτυρία του εφεσείοντα, χρήση της κατοικίας 
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και των υπηρεσιών της έκανε, κατά τον ουσιώδη χρόνο, και ο προαναφερόμενος 

σύντροφος της εφεσίβλητης, η αναλογία των ανήλικων παιδιών στα 

προαναφερόμενα έξοδα θα έπρεπε να ήταν το ½ μερίδιο και όχι τα 2/3 μερίδια, 

δεδομένου ότι στην κατοικία διέμεναν τέσσερα και όχι τρία άτομα.   

Ο τρίτος λόγος έφεσης αφορά στον κατ΄ ισχυρισμό εσφαλμένο υπολογισμό 

του μέσου όρου των εισοδημάτων του εφεσείοντα.  

Ο τέταρτος λόγος αφορά στη μη αξιολόγηση του κατ΄ ισχυρισμόν 

αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η εφεσίβλητη είχε στο όνομα της κατάθεση πέραν 

των €300.000.- από την οποίαν απολάμβανε τους τόκους, και είχε επίσης διαμέρισμα 

στο Λονδίνο από το οποίο εισέπραττε ενοίκιο.     

Ο πέμπτος λόγος έφεσης αφορά στο πρωτόδικο εύρημα ότι οι διάδικοι ζούσαν 

σε μια πολυτελέστατη μεγάλη κατοικία με αυλή και πισίνα, ενώ αυτό ίσχυε μόνο για 

μικρό χρονικό διάστημα πριν τη διασάλευση των σχέσεων των διαδίκων και την 

εγκατάλειψη της οικίας από τον εφεσείοντα. 

Ο έκτος και έβδομος λόγος έφεσης αφορούν σε κατ΄ ισχυρισμό εσφαλμένο 

υπολογισμό κάποιων εξόδων των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, ενώ ο όγδοος 

λόγος έφεσης αφορά στον κατ΄ ισχυρισμό λανθασμένο επιδικασμό των δικηγορικών 

εξόδων της πρωτόδικης διαδικασίας, υπέρ της εφεσίβλητης, ενώ στην 

πραγματικότητα κανένας από τους διαδίκους δεν δικαιώθηκε πλήρως με την 

πρωτόδικη απόφαση.   

Με την αντέφεση προσβάλλεται η πρωτόδικη απόφαση με έξι λόγους.   

Ο πρώτος λόγος αντέφεσης αφορά σε κατ΄ ισχυρισμό παράλειψη του 

πρωτόδικου δικαστηρίου να συμπεριλάβει στον υπολογισμό των  μερισμάτων που 

δικαιούτο να λάβει ο εφεσείων από δύο συγκεκριμένες εταιρείες, τα μερίσματα των 

ετών 2007-2010. 

Ο δεύτερος λόγος αντέφεσης αφορά σε κατ΄ ισχυρισμό εσφαλμένη αφαίρεση 

από το εισόδημα του εφεσείοντα, του ποσού το οποίον αυτός καταβάλλει ως 

εθελοντική συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας των Διευθυντών της οικογενειακής 

εταιρείας στην οποία εργάζεται.   

Με τον τρίτο λόγο αντέφεσης γίνεται ισχυρισμός ότι ο  υπολογισμός των 

εξόδων για την αλλοδαπή οικιακή βοηθό είναι εσφαλμένος.   



Οικογενειακό Δίκαιο – Διατροφή - Προσωρινό διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται ο Καθ΄ ου η Αίτηση να 
καταβάλει στην Αιτήτρια, από την καταχώρηση της Αίτησης, το ποσό των €… ως συνεισφορά του για τη διατροφή και 
συντήρηση του ανήλικου τέκνου   
 
 

31 | 274 

Με τον τέταρτο λόγο αντέφεσης προβάλλεται η θέση ότι το πρωτόδικο 

δικαστήριο εσφαλμένα παρέλειψε να υπολογίσει, στα έξοδα των ανηλίκων τέκνων 

των διαδίκων, και τα έξοδα των ταξιδιών τους στην Αγγλία, μαζί με τη  μητέρα 

τους.   

Ο πέμπτος λόγος αντέφεσης αφορά στον, κατ΄ ισχυρισμό, εσφαλμένο 

καθορισμό των εξόδων για τη διακίνηση των δύο παιδιών και ο έκτος λόγος 

αντέφεσης αφορά σε κατ΄  ισχυρισμό λανθασμένο αριθμητικό υπολογισμό πολλών 

από τα έξοδα αναφορικά με μαρτυρία της εφεσίβλητης η οποία έγινε αποδεκτή από 

το δικαστήριο και αφορούσε σε δαπάνες που αναφέρονται στην πρωτόδικο 

απόφαση.   

Εξετάσαμε με προσοχή όλα τα ενώπιον μας στοιχεία και καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα, με όλο τον προσήκοντα σεβασμό προς τον πρωτόδικο Δικαστή, ότι η 

προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει ένεκα μη αξιολόγησης της μαρτυρίας, και 

συγκεκριμένα αντικρουόμενης μαρτυρίας, και μη κατάληξης σε ευρήματα αναφορικά 

με ουσιώδη, αμφισβητούμενα, γεγονότα.   Δεν συμφωνούμε με τον ευπαίδευτο 

συνήγορο του εφεσείοντα ότι το Εφετείο μπορεί να διορθώσει τα πρωτόδικα 

σφάλματα και επομένως ότι δεν είναι απαραίτητο να διαταχθεί επανεκδίκαση της 

υπόθεσης.  Θεωρούμε ότι τα σφάλματα που διαπράχθηκαν είναι βασικά και ουσιώδη 

για την εγκυρότητα της πρωτόδικης απόφασης και επομένως ότι η επανεκδίκαση της 

υπόθεσης είναι, υπό τις περιστάσεις, αναπόφευκτη.   

Όπως ήδη παρατηρήσαμε το πρωτόδικο δικαστήριο λέγει ότι έλαβε υπόψιν όλη 

την ενώπιον του μαρτυρία χωρίς να την αξιολογεί και χωρίς να προβαίνει σε 

ευρήματα, ενώ οι θέσεις των δύο πλευρών σε διάφορα θέματα ήταν αντικρουόμενες 

ή είχαν βασικές διαφορές.  Επίσης η θέση του πρωτόδικου δικαστηρίου ότι στηρίζεται 

σε παραδεκτά ή αναντίλεκτα γεγονότα, χωρίς να καθορίζει ποια ήταν αυτά τα 

παραδεκτά ή αναντίλεκτα γεγονότα, καθιστά την πρωτόδικη απόφαση 

τρωτή.  Συγκεκριμένα αναφέρομε τα εξής: 

(α)   Στη γραπτή δήλωση του εφεσείοντα, η  οποία κατατέθηκε ως τεκμήριο Β, 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 6 και 9 γίνεται αναφορά στο σύντροφο της 

εφεσίβλητης, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται ο εφεσείων, ήταν μόνιμος κάτοικος του 

συζυγικού οίκου κατά τον ουσιώδη χρόνο και απολάμβανε όλες τις υπηρεσίες της 

πολυτελούς κατοικίας με τον κήπο και την πισίνα.  Αυτή η θέση του εφεσείοντα 

υποβλήθηκε και στην εφεσίβλητη κατά την αντεξέταση της και η εφεσίβλητη την 

αντέκρουσε ή την απέρριψε.  Το πρωτόδικο δικαστήριο δεν αναφέρεται πουθενά στο 
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ζήτημα αυτό το οποίο, όμως, είχε σημασία για τον υπολογισμό της αναλογίας των 

ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας της κατοικίας, 

του κήπου, της πισίνας κλπ..   Θα ήταν διαφορετική δηλαδή η αναλογία των τέκνων 

αν, κατά τον ουσιώδη χρόνο, στην κατοικία ζούσαν και την απολάμβαναν τέσσερα ή 

τρία άτομα.   

(β)    Ενώ το πρωτόδικο δικαστήριο αναφέρει ότι ο εφεσείων αποδέχεται το ½ 

του ποσού των εξόδων της κατοικίας και της αλλοδαπής οικιακής βοηθού, όπως 

δικογραφούνται στο δικόγραφο της εφεσίβλητης, στο τέλος υπολογίζει ως αναλογία 

των δύο παιδιών στα προαναφερόμενα έξοδα, το ποσοστό των 2/3, χωρίς να 

αναφέρεται καθόλου στους ισχυρισμούς του εφεσείοντα για ύπαρξη και τέταρτου 

ατόμου στην κατοικία και χωρίς να αναφέρει καθόλου αν αποδέχεται τη θέση εκείνη 

του εφεσείοντα ή αν την απορρίπτει, εν μέρει ή συνολικά, ή πώς την αξιολογεί.   

(γ)    Το ίδιο ζήτημα αναφύεται και σε σχέση με τα άλλα έξοδα όπως π.χ. 

έξοδα υπεραγοράς και κρεοπώλη, συντήρησης και επιδιόρθωσης της οικίας, χημικών 

για την πισίνα, κηπουρού και καθαρισμού της πισίνας.  Αναφέρει, το πρωτόδικο 

δικαστήριο, ότι θεώρησε ορθό να συνυπολογίσει τα έξοδα που αφορούν την πισίνα, 

τον κήπο και γενικά τη συντήρηση της οικίας, επειδή τα παιδιά μένουν στο σπίτι που 

μένει η μητέρα τους και απολαμβάνουν όλες τις ανέσεις του, δεν αναφέρει όμως 

ποια αναλογία εξόδων υπολογίζει για τα δύο παιδιά για τα κονδύλια 

αυτά.  Αποδεχόμενο, το πρωτόδικο δικαστήριο, το σύνολο των εξόδων για το μέρος 

VIII της απόφασης (σελ. 13), αυτό φαίνεται να θεωρεί τα δύο ανήλικα τέκνα ως εξ΄ 

ολοκλήρου υπεύθυνα για τα έξοδα εκείνα και πάλι χωρίς αξιολόγηση της σχετικής 

μαρτυρίας και χωρίς συγκεκριμένα ευρήματα.  

Για τους προαναφερόμενους λόγους θεωρούμε ότι η πρωτόδικη απόφαση θα 

πρέπει να ακυρωθεί και θα πρέπει να διαταχθεί επανεκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον 

άλλου Δικαστή του ιδίου δικαστηρίου.     Η πρωτόδικη απόφαση δεν μπορεί να 

επικυρωθεί λόγω των προαναφερόμενων κενών και εγγενών σφαλμάτων που έχει 

και το Εφετείο, χωρίς αξιολόγηση της μαρτυρίας και ευρήματα, δεν μπορεί να 

καλύψει τα κενά και να διορθώσει τα σφάλματα εκείνα. 

Δεν θεωρούμε σκόπιμο να εξετάσουμε περαιτέρω την έφεση και την 

αντέφεση.   
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Ενόψει των προαναφερομένων η έφεση επιτυγχάνει και η πρωτόδικη απόφαση 

ακυρώνεται.   Διατάσσεται επανεκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον άλλου Δικαστή του 

ιδίου δικαστηρίου. 

DICKRAN  OUZOUNIAN v. ΕΜΙΛΥ  ΧΟΛΤ , Έφεση Αρ. 30/2011 , ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ , 3 Ιουνίου  2014 

1.7 Υπόθεση 

Η Αιτήτρια, στις 14/3/14 καταχώρησε την παρούσα αίτηση δια κλήσεως με την 

οποία αξιώνει προσωρινό διάταγμα διατροφής της από τον Καθ' ου η αίτηση της 

τάξης του ποσού των €700 μηνιαίως  και επιπρόσθετα την καταβολή 13ης και/ή 14ης 

καταβολής του ποσού των €700, ως συνεισφορά του Καθ' ου η αίτηση στη διατροφή 

της.   

 Ο Καθ' ου η αίτηση στις 4/4/14 καταχώρησε ειδοποίηση περί προθέσεως 

ενστάσεως  στην οποία αναφέρονται 12 λόγοι ένστασης.   

 Βρίσκονται σε διάσταση από τον Ιούνιο του 2013.  Παρενθετικά σημειώνω ότι 

όπως δηλώθηκε από τους δικηγόρους των διαδίκων, ο γάμος των διαδίκων λύθηκε 

στις 7/7/14, στις δε 24/6/14  εκδόθηκε από το Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού 

προσωρινό διάταγμα διατροφής των παιδιών για το ποσό των €800 μηνιαίως, ως 

συνεισφορά του Καθ' ου η αίτηση.  

Για να δικαιολογείται η έκδοση διατάγματος με βάση το άρθρο 32 του Ν.14/60 

πρέπει να συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

α)  Η ύπαρξη σοβαρού ζητήματος προς εκδίκαση. 

β)  Η ύπαρξη  πιθανότητας ότι ο ενάγοντας  δικαιούται  σε θεραπεία ή ότι έχει 

ορατή πιθανότητα επιτυχίας και   

γ)   Ότι θα είναι δύσκολο ή αδύνατο να απονεμηθεί πλήρης δικαιοσύνη σε 

κατοπινό στάδιο, εκτός αν εκδοθεί το αιτούμενο διάταγμα.  

Περαιτέρω, κρίνω ότι πληρούται και η τρίτη προϋπόθεση του Ν.14/60 εφόσον 

οι ανάγκες διατροφής και συντήρησης είναι καθημερινές. 

Η διατροφή συζύγου, προσδιορίζεται από τα σχετικά άρθρα του νόμου, άρθρα 

3 και 7 του Ν.232/91, στη βάση δύο παραμέτρων, (α) δυνάμεις των συζύγων  και 


