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Περί Διαθηκών και Διαδοχής (Κεφ. 195)  -  Άρθρο 4 - Τρόπoς διαδoχής 

1 ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ (ΚΕΦ. 

195) 

1.1 Άρθρο 4 - Τρόπoς διαδoχής 

1.1.1 Απόφαση 

Δικαιοδοσία Δικαστηρίων — Καθ' ύλη δικαιοδοσία των Κυπριακών 

Δικαστηρίων σε θέματα διαδοχής — Αποβιώσας που είχε την κατοικία του 

(domicile) στην Κύπρο είχε καταθέσεις στο εξωτερικό στο όνομά του αλλά με 

την αναφορά ότι ήσαν "εν καταπιστεύματι" για φιλανθρωπικό ίδρυμα, που 

κατά τον ισχυρισμό των διαχειριστών της περιουσίας του ήταν ανύπαρκτο — 

Κατά πόσο το Κυπριακό Δικαστήριο είχε αρμοδιότητα να επιληφθεί θεμάτων 

που αφορούσαν τις καταθέσεις αυτές — Οι ζητούμενες θεραπείες έχουν 

σημασία στο θέμα της ύπαρξης ή μη αρμοδιότητας του Δικαστηρίου — Είναι 

δυνατόν το Δικαστήριο να έχει αρμοδιότητα σχετικά με ορισμένες θεραπείες 

και να μην έχει σχετικά με άλλες. 

Διαδοχή — Αποβιώσας που είχε την κατοικία του (domicile) στην Κύπρο 

είχε καταθέσεις στο εξωτερικό στο όνομά του αλλά "εν καταπιστεύματι" για 

κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα — Τα Κυπριακά Δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα 

να επιληφθούν θεμάτων αναφορικά με τη διαδοχή στα χρήματα αυτά — 

Άρθρα 4, 5 και 13 του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου, Κεφ. 195. 



Περί Διαθηκών και Διαδοχής (Κεφ. 195)  -  Άρθρο 5 - Ρύθμιση διαδoχής σε κληρovoμιά 

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28) ΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, 

ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ, 

YΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΗ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ , Πολιτική Έφεση Aρ.8900 , 17 Ioυνίου  1994 

1.2 Άρθρο 5 - Ρύθμιση διαδoχής σε κληρovoμιά 

1.2.1 Απόφαση 

Δικαιοδοσία Δικαστηρίων — Καθ' ύλη δικαιοδοσία των Κυπριακών 

Δικαστηρίων σε θέματα διαδοχής — Αποβιώσας που είχε την κατοικία του 

(domicile) στην Κύπρο είχε καταθέσεις στο εξωτερικό στο όνομά του αλλά με 

την αναφορά ότι ήσαν "εν καταπιστεύματι" για φιλανθρωπικό ίδρυμα, που 

κατά τον ισχυρισμό των διαχειριστών της περιουσίας του ήταν ανύπαρκτο — 

Κατά πόσο το Κυπριακό Δικαστήριο είχε αρμοδιότητα να επιληφθεί θεμάτων 

που αφορούσαν τις καταθέσεις αυτές — Οι ζητούμενες θεραπείες έχουν 

σημασία στο θέμα της ύπαρξης ή μη αρμοδιότητας του Δικαστηρίου — Είναι 

δυνατόν το Δικαστήριο να έχει αρμοδιότητα σχετικά με ορισμένες θεραπείες 

και να μην έχει σχετικά με άλλες. 

Διαδοχή — Αποβιώσας που είχε την κατοικία του (domicile) στην Κύπρο 

είχε καταθέσεις στο εξωτερικό στο όνομά του αλλά "εν καταπιστεύματι" για 

κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα — Τα Κυπριακά Δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα 

να επιληφθούν θεμάτων αναφορικά με τη διαδοχή στα χρήματα αυτά — 

Άρθρα 4, 5 και 13 του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου, Κεφ. 195. 



Περί Διαθηκών και Διαδοχής (Κεφ. 195)  -  Άρθρο 13 - Μια μόvo κατoικία (domicile) για σκoπoύς 
διαδoχής σε κιvητή ιδιoκτησία 

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28) ΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, 

ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ, 

YΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΗ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ , Πολιτική Έφεση Aρ.8900 , 17 Ioυνίου  1994 

1.3 Άρθρο 13 - Μια μόvo κατoικία (domicile) για 

σκoπoύς διαδoχής σε κιvητή ιδιoκτησία 

1.3.1 Απόφαση 

Δικαιοδοσία Δικαστηρίων — Καθ' ύλη δικαιοδοσία των Κυπριακών 

Δικαστηρίων σε θέματα διαδοχής — Αποβιώσας που είχε την κατοικία του 

(domicile) στην Κύπρο είχε καταθέσεις στο εξωτερικό στο όνομά του αλλά με 

την αναφορά ότι ήσαν "εν καταπιστεύματι" για φιλανθρωπικό ίδρυμα, που 

κατά τον ισχυρισμό των διαχειριστών της περιουσίας του ήταν ανύπαρκτο — 

Κατά πόσο το Κυπριακό Δικαστήριο είχε αρμοδιότητα να επιληφθεί θεμάτων 

που αφορούσαν τις καταθέσεις αυτές — Οι ζητούμενες θεραπείες έχουν 

σημασία στο θέμα της ύπαρξης ή μη αρμοδιότητας του Δικαστηρίου — Είναι 

δυνατόν το Δικαστήριο να έχει αρμοδιότητα σχετικά με ορισμένες θεραπείες 

και να μην έχει σχετικά με άλλες. 

Διαδοχή — Αποβιώσας που είχε την κατοικία του (domicile) στην Κύπρο 

είχε καταθέσεις στο εξωτερικό στο όνομά του αλλά "εν καταπιστεύματι" για 

κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα — Τα Κυπριακά Δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα 

να επιληφθούν θεμάτων αναφορικά με τη διαδοχή στα χρήματα αυτά — 

Άρθρα 4, 5 και 13 του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου, Κεφ. 195. 
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ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28) ΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, 

ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ, 

YΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΗ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ , Πολιτική Έφεση Aρ.8900 , 17 Ioυνίου  1994 

1.4 ‘Αρθρο 22 - Iκαvότητα για κατάρτιση διαθήκης  

1.4.1 Απόφαση  

          Οι εικοσιένα συνολικά ενάγοντες είναι οι νόμιμοι κληρονόμοι της 

αποβιώσασας Ελένης Σ. Καρσερά, τέως από το Αρεδιού, η οποία απεβίωσε 

πλήρης ημερών, κατά την 4.7.05.  Μετά το θάνατο της Ελένης Καρσερά, ο 

εναγόμενος δικηγόρος κ. Κ. Δανός ζήτησε την παραχώρηση σ΄ αυτόν 

εγγράφων διαχείρισης της περιουσίας της σαν κατονομαζόμενος εκτελεστής 

διαθήκης την οποία είχε υπογράψει η αποβιώσασα. Με την αγωγή τους οι 

ενάγοντες εγείρουν διάφορα θέματα τα οποία και καθάπτονται της 

εγκυρότητας και/ή νομιμότητας της διαθήκης και επιζητούν  διάφορες 

θεραπείες με τις οποίες επιζητείται η αναγνώριση της ακυρότητας της 

διαθήκης, η παρεμπόδιση επικύρωσης της και  παραχώρησης εγγράφων 

διαχείρισης με βάση την ίδια και συναφείς θεραπείες.  Οι ενστάσεις των 

εναγόντων έναντι της εγκυρότητας της διαθήκης εστιάζονται γύρω από δύο 

κεντρικά θέματα: 

α. Ότι η ηλικία και η κατάσταση της υγείας της Καρσερά, η οποία 

απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών, ήταν τέτοια που δεν της επέτρεπε να καταρτίσει 

διαθήκη με επίγνωση του τι έπραττε και ανεπηρέαστη από άλλα άτομα. 
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β. Ότι η επίδικη διαθήκη δεν καταρτίστηκε κατά συμμόρφωση προς τις 

πρόνοιες της νομοθεσίας. 

  Με την Έκθεση Υπεράσπισης του, ο εναγόμενος αφού διαφωνεί με την 

ηλικία της θανούσας, ισχυριζόμενος ότι αυτή είχε γεννηθεί κατά ή περί το 

1917 και απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών, απορρίπτει όλους τους ισχυρισμούς 

των εναγόντων που καθάπτονται της εγκυρότητας της διαθήκης. 

  Από την πλευρά των εναγόντων, τη βασική μαρτυρία έδωσε στο 

Δικαστήριο ο Μ.Ε.1, Φρίξος Μιχαήλ, ένας από τους 21 συγγενείς-

κληρονόμους της αποβιώσασας.  Σύμφωνα με αυτό τον μάρτυρα, η Ε. 

Καρσερά είχε γεννηθεί στις 25.11.1910, όπως βεβαιώνεται από το διαβατήριο 

της (τεκμήριο 2) και επομένως την ημέρα που συντάχθηκε η διαθήκη, αυτή 

ήταν ηλικίας 91 ετών και απέθανε σε ηλικία 95 ετών.  Κατά τον χρόνο 

σύνταξης της διαθήκης, όπως ο ίδιος κατάθεσε, η αποβιώσασα δεν μπορούσε 

να έχει οποιαδήποτε δική της θέληση, ούτε και είχε συναίσθηση των πράξεων 

της.  Ήταν και υπερήλικας, τελείως αγράμματη και άγετο και εφέρετο από 

πρόσωπα που την εκμεταλλεύονταν. Ο φερόμενος σαν κληροδόχος στη 

διαθήκη κ. Γ. Παναγιώτου, την είχε καταστήσει πειθήνιο όργανο του 

διαβάλλοντας όλους τους συγγενείς της και επωφελούμενος από την 

αδυναμία της να επιμελείται του εαυτού της.  Περαιτέρω, σύμφωνα πάντα με 

τον Μ.Ε.1, εφ΄ όσον με την επίδικη διαθήκη διατίθεται μόνο ένα 

κληροδότημα-ακίνητο επ΄ωφελεία του Γ. Παναγιώτου, δεν θα έπρεπε να 

διορισθεί ο προτεινόμενος εκτελεστής της διαθήκης κ. Δανός σαν διαχειριστής 

ολόκληρης της περιουσίας της αποβιώσασας, η οποία ανήκει στους ενάγοντες. 

Η ικανότητα ενός προσώπου για κατάρτιση διαθήκης επεξηγείται και 

τίθεται σαν προϋπόθεση για την εγκυρότητα της, με  βάση το Άρθρο 22 του 

περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου Κεφ. 195, το κείμενο του οποίου έχει ως 

ακολούθως: 
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«22.  Καμιά διαθήκη που καταρτίστηκε από πρόσωπο που δεν έχει σώες 

τις φρένες, ή που δεν συμπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του δεν 

είναι έγκυρη».    

  Όπως διαπιστώνεται, ο ίδιος ο νόμος δεν επεξηγεί περαιτέρω το τι 

ακριβώς εμπερικλείει και πώς ερμηνεύεται ο όρος «έχει σώες τις φρένες». 

Όπως είχε λεχθεί και στην Αγγλική απόφαση στην υπόθεση Re K, Re F 

(1988)1 All E.R. 358, είναι καλά καθιερωμένο ότι η ικανότητα προσώπου να 

διενεργεί νομικά ισχυρές πράξεις, υφίσταται εκεί όπου το πρόσωπο το οποίο 

φέρεται να προέβηκε σε τέτοια πράξη, είχε κατά τον ουσιώδη χρόνο τη 

διανοητική ικανότητα (mental capacity) να αντιλαμβάνεται τη φύση και το 

αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δικαιοπραξίας. 

Μια βασική αρχή η οποία αναπτύχθηκε μέσω του Αγγλικού Κοινοδικαίου 

έγκειται στο ότι το Αγγλικό δίκαιο πάντοτε λάμβανε έντονα θέση υπέρ της 

εγκυρότητας μιας διαθήκης η οποία από την άποψη του περιεχομένου της δεν 

είναι παράλογη και δεν καταδεικνύει κανένα σημείο πνευματικής/διανοητικής 

ανεπάρκειας.  Περαιτέρω δε, ο νόμος δεν ανέχεται όπως μια διαθήκη 

υποκατασταθεί ή διαλυθεί σαν αποτέλεσμα οποιασδήποτε δικαστικής 

απόφασης, εκτός εάν είναι ξεκάθαρο ότι ο διαθέτης ήταν ανίκανος να τελέσει 

μια σωστή διαθήκη.  (βλπ. π.χ. In The Estate of Bohrmann, Caesar and 

Watmough v. Bohrmann (1938)1 All E.R. 271 at pg. 274). 

 Ως προς το θέμα της ύπαρξης ή μη ιατρικής μαρτυρίας αναφορικά με 

τη διανοητική κατάσταση ενός διαθέτη, όπως είναι αναμενόμενο, μια τέτοια 

μαρτυρία δεν είναι συνήθως διαθέσιμη, ή αν διατίθεται, δεν είναι σύγχρονη 

με τον ουσιώδη χρόνο κατάρτισης της διαθήκης.  Στην υπόθεση In the Estate 

of Bohrmann (ανωτέρω), διακεκριμένος ψυχίατρος στην κατάθεση του είχε 

κατατάξει τον διαθέτη στην τάξη ατόμων που χαρακτηρίζονται σαν 

«παρανοϊκοί ψυχοπαθείς» (paranoid psychopath).  O ιατρός δεν είχε ποτέ 

εξετάσει τον διαθέτη, παρά μόνο είχε το όφελος να ακούσει τις απόψεις τις 
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οποίες σχημάτισαν μέσω των ετών άλλα πρόσωπα τα οποία ανήκαν στον 

περίγυρο του και ήσαν λίγο ή πολύ σε θέση να κρίνουν.  Το Δικαστήριο 

απεφάσισε ότι ήταν μεγάλο μειονέκτημα το να μη είχε ο ιατρός τη 

δυνατότητα προσωπικής εξέτασης και απλά να βασιζόταν μόνο στην ογκώδη 

μαρτυρία άλλων προσώπων, όπως θα έπραττε και το Δικαστήριο.  Και είναι το 

Δικαστήριο τελικά που θα έπρεπε να κρίνει κατά πόσο η όποια πάθηση από 

την οποία τυχόν έπασχε ο διαθέτης τον εμπόδιζε από του να ασκήσει το 

δικαίωμα του για τον τρόπο διάθεσης της περιουσίας του. 

 Αναφορικά με το θέμα του βάρους απόδειξης κατά την έγερση ενός 

θέματος όπως το υπό εξέταση, αναφορά μπορεί να γίνει και στο σύγγραμμα 

Halsbury´s Laws of England, 4th Edn. Re-issue, para. 1387. Όπως εκεί 

αναφέρεται: 

«Εvery person is presumed to have mental capacity until the contrary 

is proved and this presumption applies in civil as well as in criminal cases. 

However, it is for the executors or other people seeking to set up a will to 

show that the testator had capacity at the time.»       

Στην Κυπριακή απόφαση στην υπόθεση Christopoulou and Others v. 

Christopoulou and Another (1971)1 C.L.R. 437, η οποία αν και είναι 

απόφαση Πλήρους Επαρχιακού Δικαστηρίου, είναι ίσως η μόνη διαθέσιμη επί 

του θέματος, έγινε χρήσιμη ανάλυση των νομικών αρχών που διέπουν τόσο 

το θέμα της διανοητικής κατάστασης ενός διαθέτη περιουσίας με διαθήκη, 

όσο και του θέματος της αθέμιτης άσκησης επιρροής επ΄αυτού από τρίτα 

πρόσωπα.  Υιοθετώντας σχετικό απόσπασμα από το σύγγραμμα Halsbury´s 

Laws of England, 3rd Edn, Vol. 39 p. 855, το Δικαστήριο τόνισε πως για 

να είναι έγκυρη μια διαθήκη, είναι απαραίτητο όπως ο διαθέτης έχει σώας τας 

φρένας (sound mind), μνήμη και αντίληψη των πραγμάτων.  Να διαθέτει 

δηλαδή επαρκή ικανότητα να χειρίζεται και να εκτιμά τον τρόπο διάθεσης της 

περιουσίας του όταν πρόκειται να επιθέσει την υπογραφή του. 
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Ως προς το θέμα της άσκησης αθέμιτης επιρροής επίσης επί του 

διαθέτου, δίδεται ο ακόλουθος ορισμός στο Άρθρο 2 του περί Διαθηκών και 

Διαδοχής Νόμου Κεφ. 195: 

«Ψυχική πίεση» σημαίνει την άσκηση πίεσης από πρόσωπο προς 

κυριαρχία στη θέληση άλλου προσώπου, όταν οι σχέσεις που υπάρχουν 

μεταξύ τους είναι τέτοιες, ώστε το ένα από αυτά να είναι σε θέση να 

κυριαρχεί στη θέληση του άλλου και επωφελείται από τη θέση αυτή για 

εξασφάλιση αθέμιτου οφέλους έναντι του άλλου.»  

 Κλασσική ερμηνεία του όρου «ψυχική πίεση» (undue influence) είχε 

δοθεί από πολύ παλιά στην υπόθεση Bayse v. Rossborough (1843-1860) 

All E.R. Reprint p. 610 στη σελ. 614, ως εξής: 

«.. influence, in order to be undue within the meaning of any rule of 

law which would make it sufficient to vitiate a will  must be an influence 

exercised either by coercion or by fraud ..» 

Σχετικό με το υπό εξέταση ζήτημα είναι το Α.25 του περί Διαχείρισης 

Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμου Κεφ. 189, το κείμενο του οποίου έχει ως 

εξής: 

«25. Από και μετά τη χορήγηση επικύρωσης διαθήκης ή εγγράφου 

διαχείρισης με επισυνημμένη διαθήκη τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που 

πηγάζουν από την κληρονομιά του αποθανόντος (περιλαμβανομένου του εκ 

του νόμου μη διαθέσιμου μέρους της κληρονομιάς και του αδιάθετου μέρους 

της κληρονομιάς) θεωρούνται ότι περιήλθαν στον προσωπικό αντιπρόσωπο 

από την ημερομηνία του θανάτου του αποθανόντος.» 

Σύμφωνα δε με της ερμηνευτικές διατάξεις του Α.2 του ίδιου νόμου: 

«προσωπικός αντιπρόσωπος» σημαίνει εκτελεστή ή διαχειριστή.  
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Και 

«διαθέσιμο μέρος της κληρονομιάς» σημαίνει το μέρος εκείνο της 

κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας προσώπου το οποίο δύναται να διαθέσει με 

διαθήκη. 

   Ιδιαίτερη μνεία προς υποστήριξη των θέσεων τους, έκαναν οι 

ενάγοντες στην Πολ. Έφ. Αρ. 197/06, ημερ. 10.4.08, μεταξύ Φρίξου 

Μιχαήλ ν. Κυριάκου Δανού.  Τα γεγονότα εκείνης της υπόθεσης βέβαια 

συνδέονται άμεσα με αυτά της παρούσας αγωγής. Μετά την υποβολή από τον 

εφεσίβλητο (εδώ εναγόμενο) αίτησης για επικύρωση της διαθήκης με τον ίδιο 

σαν εκτελεστή της και για χορήγηση σ΄ αυτόν εγγράφων διαχείρισης, 

καταχωρήθηκε η παρούσα αγωγή, ενώ λίγες μέρες αργότερα ο εφεσείων 

(εδώ ένας από τους ενάγοντες) Φρ. Μιχαήλ, εξουσιοδοτημένος από τους 

κληρονόμους, ζήτησε την παραχώρηση σ΄ αυτόν εγγράφων διαχείρισης της 

περιουσίας και επίσης αιτήθηκε την έκδοση παραχωρητηρίου για το αδιάθετο 

μέρος της περιουσίας.  Στην αίτηση αυτή ενέστη ο εδώ εναγόμενος κ. Δανός 

και διεξήχθη ακρόαση.  Όμως, το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν επιλήφθηκε της 

ουσίας της αίτησης, αφού έκρινε ότι η αίτηση συνιστούσε κατάχρηση της 

διαδικασίας επειδή στην προηγηθείσα αίτηση του κ. Δανού, καθώς και στην 

παρούσα αγωγή, εγειρόταν το ίδιο ζήτημα, δηλαδή ποιος θα διοριζόταν 

διαχειριστής για το αδιάθετο μέρος της περιουσίας.  Αυτή η απόφαση του 

πρωτόδικου Δικαστηρίου συνιστούσε το αντικείμενο της έφεσης.  Το Εφετείο 

στην απόφαση του, διαφώνησε με την κατάληξη του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου. Στη σελ. 4 της αδημοσίευτης απόφασης, τόνισε και τα εξής: 

«... Η αίτηση του Φρίξου Μιχαήλ τώρα, ρητώς διατυπώνετο ώστε να 

ζητά το διορισμό του ως διαχειριστή του αδιάθετου μέρους της περιουσίας. 

Ούτε ήταν χωρίς πρακτική σημασία το διάβημα αυτό.  Δοθέντος ότι η διαθήκη 

αφορούσε ένα μικρό μόνο μέρος της περιουσίας (ο εκτελεστής δεν 

προσδιόρισε καν ποτέ την αξία του) για το οποίο και μόνο η αποβιώσασα 



Περί Διαθηκών και Διαδοχής (Κεφ. 195)  -  ‘Αρθρο 22 - Iκαvότητα για κατάρτιση διαθήκης 

έδωσε δικαίωμα στον κ. Δανό να το διαχειρίζεται, ενώ οι νόμιμοι κληρονόμοι 

είχαν αδιαμφισβήτητο δικαίωμα στο υπόλοιπο μέρος αυτής αποτελούμενο από 

πολλά κτήματα και σεβαστό χρηματικό ποσό, δεν υπήρχε λόγος η διαχείριση 

και διανομή της υπόλοιπης περιουσίας να αναμένει την εξέλιξη της αίτησης 

του κ. Δανού και της αγωγής των κληρονόμων κατά της εγκυρότητας της 

διαθήκης και να συναρτάται προς εκείνα, με αποτέλεσμα η υπόλοιπη 

περιουσία να παραμένει χωρίς διαχείριση και αδιανέμητη ...»  

Εξ΄ άλλου, σύμφωνα και με τον Κανονισμό 42 των περί Διαχείρισης 

Κληρονομιών Κανονισμών του 1955, σε αγωγή η οποία καταχωρήθηκε με την 

οποία προσβάλλεται μια διαθήκη, διάδικος μπορεί να εγείρει μόνο θέματα που 

περιοριστικά παρατίθενται στις παρα. 1-5 του Κανονισμού.  Μεταξύ αυτών 

συμπεριλαμβάνονται και ισχυρισμοί ότι ο διαθέτης δεν είχε σώας τας φρένας 

ή αντίληψη πραγμάτων, ή ότι η διαθήκη είχε εξασφαλισθεί με εξαναγκασμό, 

αθέμιτο επηρεασμό, ή απάτη, κλπ. Οποιοιδήποτε άλλοι ισχυρισμοί που 

εγείρονται σε σχέση με την εγκυρότητα διαθήκης, δεν επιτρέπονται, παρά 

μόνο κατόπιν άδειας του Δικαστηρίου η οποία λαμβάνεται με αίτηση διά 

κλήσεως. 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, αναπόφευκτα η αγωγή απορρίπτεται 

και ακολουθώντας το αποτέλεσμα, τα έξοδα της επιδικάζονται υπέρ του 

εναγόμενου, όπως αυτά θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο.   
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Γεωργία Σ. Καρσερά v.  κ.α. Κυριάκου Δανού, από Λευκωσία, προτεινόμενου 

εκτελεστού της Διαθήκης της Ελένης Σάββα Καρσερά συζύγου του Γεωργίου 

Θωμά , Αριθ. Αγωγής  7892/05 , Ε.Δ. Λευκωσίας , 3 Απριλίου 2009 

1.5 ‘Αρθρο 23 - Διατυπώσεις διαθήκης 

1.5.1 Υπόθεση 

Η XXXXX XXXXX Λάμπρου (στο εξής η αποβιώσασα) απεβίωσε στις 

3.7.09 και άφησε διαθήκη ημερομηνίας 12.10.06 με κατονομαζόμενο 

εκτελεστή της τον Ενάγοντα στην αγωγή 242/10, δικηγόρο. Η διαθήκη 

κατατέθηκε στον Πρωτοκολλητή Δικαιοδοσίας Επικυρώσεως Διαθηκών του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, καταχωρίστηκε στο Μητρώο των 

Διαθηκών με αρ. 126/06 και ανοίχθηκε από τον Πρωτοκολλητή στις 12.8.09, 

μετά από αίτημα του Ενάγοντα στην αγωγή 242/10. 

Στις 25.8.09 παραχωρήθηκαν στον Εναγόμενο στην αγωγή 242/10, 

έγγραφα διαχείρισης της περιουσίας της αποβιώσασας, στην Αίτηση 

Διαχείρισης με αρ. 453/09 Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, αφού 

ορκίσθηκε ότι η αποβιώσασα δεν άφησε διαθήκη. Μετά την πληροφόρηση του 

ότι υπήρχε διαθήκη, ο Εναγόμενος στην αγωγή 242/10 αρνήθηκε να 

επιστρέψει τα έγγραφα διαχείρισης για να ανακληθούν. Γι' αυτό και ο 

Ενάγοντας στην αγωγή 242/10 αιτείται την έκδοση Απόφασης και/ή 

Διατάγματος του Δικαστηρίου με το οποίο να ανακαλείται η παραχώρηση 

εγγράφων διαχείρισης της περιουσίας της αποβιώσασας στη διαχείριση με αρ. 

453/09 και/ή ακύρωση του Διατάγματος ημερομηνίας 25.8.09 με το οποίο 

παραχωρήθηκαν. 
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  Ο Εναγόμενος στην αγωγή 242/10 ως διαχειριστής της περιουσίας της 

αποβιώσασας, ισχυρίζεται στην Υπεράσπιση του ότι κατά την υποβολή της 

αίτησης αρ. 453/09 στις 29.7.09 για τη χορήγηση σ' αυτόν των εγγράφων 

διαχείρισης της αποβιώσασας, δεν γνώριζε την ύπαρξη της διαθήκης, ούτε και 

οποιοσδήποτε από τους νόμιμους κληρονόμους της. Ο XXXXX Κωνσταντίνου, 

στον οποίο η αποβιώσασα κληροδοτεί ολόκληρη την κινητή και ακίνητη 

περιουσίας της με βάση τη διαθήκη, ουδεμία συγγενική σχέση έχει με την 

αποβιώσασα. Για πρώτη φορά πληροφορήθηκε την ύπαρξη της διαθήκης την 

1.12.09, όταν έλαβε επιστολή από τον Ενάγοντα ημερομηνίας 26.11.09. Μετά 

από έρευνα στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λευκωσίας και σύμφωνα με σχετικό 

πιστοποιητικό ημερομηνίας 30.9.09, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε καμιά ακίνητη 

περιουσία εγγεγραμμένη επ' ονόματι της αποβιώσασας. Ωστόσο περιγράφεται 

η αποξένωση α) του διαμερίσματος της αποβιώσασας με αρ. εγγραφής ΑXX1 

Φ/Σχ ΧΧI/54.3III, επί του τεμαχίου 3X7, τοποθεσία «Εβραίος» στον Άγιο 

Αντώνιο Λευκωσίας, μερίδιον το όλον (στο εξής το διαμέρισμα), στις 

23.12.08 δυνάμει πώλησης αντί του ποσού των €70.000 στον XXXXX 

Κωνσταντίνου και β) του κτιρίου της αποβιώσασας με αρ. εγγραφής ΚXX47, 

Φ/Σχ ΧΙ/56.51V, τεμάχιο 1XX1, τοποθεσία οδός Ανδρέα Στρουθίδη αρ. 4, 

Ενορίας Σωτήρος Λάρνακα, μερίδιον το όλον (στο εξής στο κτίριο), στις 

23.12.18, δυνάμει πώλησης, αντί του ποσού των €150.000 στον XXXXX 

Κωνσταντίνου. Και οι δύο αποξενώσεις έγιναν δυνάμει πληρεξουσίου 

εγγράφου ημερομηνίας 22.11.08 από τον XXXXX Κωνσταντίνου επ' ονόματι 

του, η εγκυρότητα του οποίου αμφισβητείται με τις αγωγές 3262/09 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και 6615/09 Επαρχιακού Δικαστηρίου 

Λευκωσίας. 

Ισχυρίζεται περαιτέρω, ότι όταν ο XXXXX Κωνσταντίνου γνώρισε την 

αποβιώσασα το 2001, ήταν ηλικίας 72 ετών με πολλά και σοβαρά 

προβλήματα υγείας και είχε ανάγκη από φροντίδα και περιποίηση. 

Δημιούργησε φιλικές σχέσεις μαζί της, απέκτησε την εμπιστοσύνη της και 



Περί Διαθηκών και Διαδοχής (Κεφ. 195)  -  ‘Αρθρο 23 - Διατυπώσεις διαθήκης 

πέτυχε να κυριαρχήσει στη θέληση της, θέτοντας την ουσιαστικά και απόλυτα 

υπό την εξουσία του. Λόγω της πνευματικής ανικανότητας της αποβιώσασας, 

της σωματικής και πνευματικής κατάπτωσης της, ο XXXXX Κωνσταντίνου 

πέτυχε την επίδικη διαθήκη, η οποία είναι προϊόν δόλου και/ή ψευδών 

παραστάσεων και/ή προϊόν ψυχικής πίεσης της αποβιώσασας. Περαιτέρω, η 

υπογραφή της αποβιώσασας επί της διαθήκης είναι πλαστογραφημένη, η 

διαθήκη δεν υπογράφθηκε στην παρουσία 2 μαρτύρων και/ή στην παρουσία 

της αποβιώσασας και δεν εκφράζει τη σκέψη και σκοπούς της αποβιώσασας. 

Ως εκ τούτου με την Ανταπαίτηση του ο Εναγόμενος στην αγωγή αρ. 242/10 

αξιώνει Δήλωση του Δικαστηρίου ότι: 

Α) Η αποβιώσασα απεβίωσε χωρίς Διαθήκη.  

Β) Η διαθήκη της αποβιώσασας είναι άκυρη και στερημένη 

οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος ή ισχύος. 

Γ) Η διαθήκη έπαυσε να υφίσταται για τα δύο ακίνητα, δηλαδή το 

διαμέρισμα στη Λευκωσία και το κτίριο στη Λάρνακα κατά την ημερομηνία 

εγγραφής τους επ' ονόματι του XXXXX Κωνσταντίνου δυνάμει των 

συμφωνιών πώλησης ημερομηνίας 23.12.08. 

Δ) Εάν η διαθήκη κριθεί έγκυρη, Διάταγμα του Δικαστηρίου διορίζον τον 

Ενάγοντα Επίτροπο Εμπιστεύματος προς όφελος των νόμιμων εξ αδιαθέτου 

κληρονόμων της αποβιώσασας, με εντολή να διαθέσει το κληροδότημα στους 

εξ αδιαθέτου κληρονόμους της σε αποπεράτωση και εκτέλεση της διαθήκης. 

Αντίθετα, οι Ενάγοντες στην αγωγή 3484/11, ως οι νόμιμοι κληρονόμοι 

της αποβιώσασας, αιτούνται: 

Α) Δήλωση του Δικαστηρίου ότι η αποβιώσασα απεβίωσε χωρίς διαθήκη. 

Β) Διατάγματος του Δικαστηρίου με το οποίο να ακυρώνεται η πιο πάνω 

διαθήκη της αποβιώσασας ημερομηνίας 12.10.06, διότι αυτή είναι παράτυπη 
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και/ή αντίθετη προς τις πρόνοιες του Περί Διαθηκών και Κληρονομίας Νόμου 

Κεφ. 195 και/ή γιατί υπογράφθηκε και εκτελέστηκε κατά χρόνο που η 

αποβιώσασα ήταν ψυχολογικά και πνευματικά ασθενής και/ή τελούσε σε 

πλήρη πλάνη ως προς το περιεχόμενο της και/ή η εν λόγω διαθήκη 

καταρτίστηκε κατόπιν εξαναγκασμού, απάτης και/ή δόλου και/ή ψυχικής 

πίεσης επί της αποβιώσασας.  

Γ)   Δήλωση του Δικαστηρίου ότι τα δικαιώματα του Εναγομένου 1 

(Ενάγοντα στην αγωγή αρ. 242/10), ως εκτελεστή της διαθήκης έχουν 

τερματιστεί πλήρως, μετά τη μη επικύρωση της διαθήκης από τον 

Πρωτοκολλητή Επικύρωσης Διαθηκών.  

Δ)  Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να διατάσσεται ο Εναγόμενος 

1 ως εκτελεστής της υποτιθέμενης διαθήκης να σταματήσει την εκτέλεση 

αυτής ή/και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε σχέση με αυτή, μέχρι την 

αποπεράτωση της παρούσας αγωγής.  

Ε)  Δήλωση του Δικαστηρίου ότι ο XXXXX Θεοδώρου (Εναγόμενος στην 

αγωγή 242/10) νόμιμα διορίστηκε διαχειριστής της περιουσίας της 

αποβιώσασας, στην αίτηση αρ. 453/09 του Επαρχιακού Δικαστηρίου 

Λευκωσίας, με τη συγκατάθεση όλων των Εναγόντων, νομίμων εξ αδιαθέτου 

κληρονόμων της αποβιώσασας. 

ΣΤ) Διαζευκτικά Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να διορίζεται ο 

Εναγόμενος 1 (Ενάγοντας στην αγωγή 242/10), Επίτροπος Εμπιστεύματος 

προς όφελος των νομίμων εξ αδιαθέτου Κληρονόμων της αποβιώσασας και με 

εντολή να διαθέσει το κληροδότημα της διαθήκης προς τους Ενάγοντες ως εξ 

αδιαθέτου κληρονόμους της αποβιώσασας, στην περίπτωση που ήθελε κριθεί 

η διαθήκη έγκυρη. 

Ο Εναγόμενος 1, με την Ανταπαίτηση του στην αγωγή 3484/11 αξιώνει:  
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Α.    Επικύρωση της διαθήκης της αποβιώσασας ημερομηνίας 12.10.06, 

η οποία κατατέθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και έλαβε αριθμό 

126/06 και ανοίχθηκε στις 12.8.09. 

Για την πλευρά του Ενάγοντα στην αγωγή αρ. 242/10, κατέθεσαν (2) 

μάρτυρες: Ο Ενάγοντας (XXXXX Κυριακίδης) (ΜΕ1) και η XXXXX Τσιάππα 

(ΜΕ2).  

Το πρώτο ερώτημα που το Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει είναι κατά 

πόσο η επίδικη διαθήκη είναι έγκυρη. Εάν η απάντηση στο εν λόγω ερώτημα 

είναι θετική, τότε θα εξεταστεί στη συνέχεια, το αίτημα του Ενάγοντα στην 

αγωγή 242/10 για ανάκληση της παραχώρησης εγγράφων διαχείρισης της 

περιουσίας της αποβιώσασας στη διαχείριση με αρ. 453/09 και η ακύρωση 

του Διατάγματος ημερομηνίας 25.8.09 με το οποίο παραχωρήθηκαν.   

Από τη θεώρηση των δικογράφων των δύο συνεκδικαζόμενων αγωγών, 

προκύπτει ότι ο Εναγόμενος στην αγωγή 242/10, ως και οι Ενάγοντες στην 

αγωγή 3484/11 αμφισβητούν την εγκυρότητα της επίδικης διαθήκης για δύο 

λόγους: Ο πρώτος αφορά την εκτέλεση της διαθήκης (άρθρο 23 Κεφ. 195). 

Προς τούτο ισχυρίζονται ότι α) η αποβιώσασα δεν υπέγραψε την επίδικη 

διαθήκη και η φερόμενη υπογραφή της ως διαθέτης, είναι πλαστογραφημένη, 

β) ότι η αποβιώσασα δεν υπέγραψε τη διαθήκη στην παρουσία δύο μαρτύρων 

και γ) η αποβιώσασα δεν έλαβε γνώση ούτε και επιδοκίμασε το περιεχόμενο 

της διαθήκης. Ο δεύτερος αφορά τον ισχυρισμό περί άσκησης εξαναγκασμού, 

απάτης ή ψυχικής πίεσης στην αποβιώσασα (άρθρο 29 Κεφ. 195), ως και ότι 

αυτή λόγω σοβαρής ασθένειας της κατά τον χρόνο κατάρτισης της διαθήκης, 

ήταν πνευματικά ανίκανη, λόγω σωματικής και πνευματικής κατάπτωσης της.  

 Με αυτά τα δεδομένα, κρίνω ότι η μαρτυρία του Ενάγοντα στην αγωγή 

242/10 (ΜΕ1), από μόνη της, δεν κρίνεται αρκετή ώστε να ικανοποιήσει το 

Δικαστήριο ότι η επίδικη διαθήκη καταρτίστηκε δεόντως και ειδικότερα, ότι 
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πληρούνται σωρευτικά οι 4 προϋποθέσεις του άρθρου 23 του Κεφ. 195. 

Συνεπώς, είναι η κατάληξη του Δικαστηρίου ότι ο Ενάγοντας στην αγωγή 

242/10, απέτυχε να αποδείξει την ορθή εκτέλεση της διαθήκης και 

ειδικότερα, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπό παράγραφο (α), (β) και (γ) 

του άρθρου 23 του Κεφ. 195. Κατ' επέκταση, η επίδικη διαθήκη κρίνεται 

άκυρη και δεν μπορεί να διασωθεί μόνο με την προφορική μαρτυρία του 

Ενάγοντα (ΜΕ1). 

 Ενόψει της πιο πάνω κατάληξης του Δικαστηρίου, κρίνω ότι δεν 

καθίσταται αναγκαίο να προχωρήσω με την εξέταση του ισχυρισμού του 

Εναγομένου στην αγωγή 242/10 και των Εναγόντων στην αγωγή 3484/11 

περί άκυρης διαθήκης λόγω άσκησης στην αποβιώσασα εξαναγκασμού, 

απάτης και ψυχικής πίεσης, ως και ότι αυτή ήταν πνευματικά ανίκανη λόγω 

σοβαρής ασθένειας της. Και τούτο γιατί, η εξέταση τέτοιου ισχυρισμού 

προϋποθέτει την ύπαρξη ευρήματος του Δικαστηρίου ότι η επίδικη διαθήκη 

έχει καταρτιστεί νομότυπα, κάτι που δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση. 

Κατ' επέκταση, κρίνεται ως αχρείαστη η αξιολόγηση της σχετικής μαρτυρίας 

που προσκομίσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου.  

Για όλα τα πιο πάνω, η απαίτηση του Ενάγοντα στην αγωγή 242/10 ως 

και η ανταπαίτηση του Εναγομένου 1 στην αγωγή 3484/11 για επικύρωση της 

επίδικης διαθήκης, θα πρέπει να απορριφθούν, εφόσον η ανάκληση των 

εγγράφων διαχείρισης που παραχωρήθηκαν στον Εναγόμενο στην αγωγή 

242/10, στα πλαίσια της διαχείρισης με αρ. 453/09 και η ακύρωση του 

σχετικού Διατάγματος ημερομηνίας 25.8.09, ως και η επικύρωση της 

διαθήκης, προϋποθέτει την ύπαρξη έγκυρης διαθήκης, εν αντιθέσει με την 

επίδικη η οποία κρίθηκε, για τους πιο πάνω λόγους ως άκυρη. 

Συνακόλουθα, εκδίδεται Διάταγμα αποσυνένωσης των 2 αγωγών. 



Περί Διαθηκών και Διαδοχής (Κεφ. 195)  -  ‘Αρθρο 23 - Διατυπώσεις διαθήκης 

(1) Η αξίωση του Ενάγοντα στην Αγωγή 242/10 απορρίπτεται, με έξοδα 

προς όφελος του Εναγόμενου και σε βάρος του Ενάγοντα, όπως θα 

υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο.  

(2)  Στα πλαίσια της Ανταπαίτησης στην Αγωγή 242/10, εκδίδεται 

Δηλωτική Απόφαση του Δικαστηρίου ως η παράγραφος Β αυτής και 

ειδικότερα ότι:  

(Β)  Η διαθήκη της αποβιώσασας ημερομηνίας 12.10.06 με αρ. μητρώου 

Διαθηκών 126/06, είναι άκυρη και στερημένη οποιουδήποτε νομικού 

αποτελέσματος ή ισχύος. 

(3)  Οι παράγραφοι Α, Γ και Δ της Ανταπαίτησης απορρίπτονται, εφόσον 

μετά την έκδοση της πιο πάνω Δηλωτικής Απόφασης, αυτές έχουν πλέον 

καταστεί άνευ ουσίας και σημασίας. 

(4)   Επιδικάζονται τα έξοδα της Ανταπαίτησης στην Αγωγή 242/10, 

προς όφελος του Εναγόμενου και σε βάρος του Ενάγοντα όπως θα 

υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

(5)  Στα πλαίσια της Αγωγής 3484/11, εκδίδεται αντίστοιχη Δηλωτική 

Απόφαση ως ανωτέρω, υπό παράγραφος Β. Οι παράγραφοι Α, Γ, Δ, Ε και ΣΤ 

απορρίπτονται, διότι έχουν επίσης καταστεί άνευ ουσίας και σημασίας. 

Επιδικάζονται τα έξοδα της αγωγής 3484/11, προς όφελος των Εναγόντων 

και εναντίον των Εναγομένων 1 και 2, όπως θα υπολογισθούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

(6) Η Ανταπαίτηση του Εναγομένου 1 στην Αγωγή 3484/11 για 

επικύρωση της επίδικης διαθήκης ημερομηνίας 12.10.06 απορρίπτεται, με 

έξοδα προς όφελος των Εναγόντων και σε βάρος του Εναγομένου 1, όπως θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο.   
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XXXXX Λάμπρου κ.α. v. XXXXX Ι. Κυριακίδη, από Λευκωσία, ως εκτελεστή 

της Διαθήκης αρ. 126/2006  κ.α. , Συνενωμένες Αγωγές αρ. 242/10 και 

3484/11 , 22 Φεβρουαρίου 2019 

1.5.2 Απόφαση  

Διαθήκες — Απαραίτητες προϋποθέσεις για νομότυπη κατάρτιση 

διαθήκης — Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος Κεφ.195, Άρθρο 23 — 

Υπογραφή διαθήκης από το διαθέτη ενώπιον δύο τουλάχιστον μαρτύρων οι 

οποίοι παρίστανται ταυτόχρονα και επιβεβαιώνουν και προσυπογράφουν τη 

διαθήκη στην παρουσία του διαθέτη και στην παρουσία αλλήλων. 

ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΑΤΖΗ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΖΗ κ.α. ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Λ. ΠΑΤΣΑΛΙΔΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΣΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΑΣ ΣΑΒΒΑ ΤΣΕΝΤΗ , Πολιτική 

Έφεση Αρ. 12210 , 20 Ιουλίου  2007 

1.5.3 Απόφαση                                     

Η πιο πάνω Αιτήτρια ζητά:   

«΄Οπως το Δικαστήριο αποφασίσει για την εγκυρότητα της διαθήκης 

ημερομηνίας 06/06/2008 της αποβιωσάσης NOUHAD ISMAIEL BECHNK τέως 

από την Παλαιστίνη και τέως μόνιμος κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής και προβεί σε Αναγνωριστική Δήλωση και/ή Απόφαση και/ή 

Διάταγμα αναφορικά με την εγκυρότητα της διαθήκης ημερομηνίας 

06/06/2008 δια λόγους εκτελέσεως της ως δίκαιο υπό τις περιστάσεις.» 

 Βασίζει την Αίτηση της «στο Άρθρο 53 του Περί Διαχειρίσεως 

Κληρονόμων Νόμου Κεφάλαιο 189 και 195, Άρθρο 23Α του περί Διαθηκών 

και Διαδοχής Νόμου Κεφ.195». 



Περί Διαθηκών και Διαδοχής (Κεφ. 195)  -  ‘Αρθρο 23 - Διατυπώσεις διαθήκης 

Ως προς τα γεγονότα, αυτά περιέχονται στην επισυνημμένη στην Αίτηση 

ένορκη δήλωση της ίδιας της Αιτήτριας, Ελίνας Σκούλλου.  

Λέγει στην ένορκη της δήλωση, η Αιτήτρια, ότι η ως άνω αποβιώσασα 

απεβίωσε την 19ην Αυγούστου 2009 αφήνοντας πίσω της την διαθήκη της 

ημερομηνίας 06 Ιουνίου 2008.  

Απεβίωσε στη πόλη Charlotte της κομητείας Mecklenburg, στην πολιτεία 

της Βόρειας Καρολίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αναφέροντας, 

ως εκ του περιεχόμενου της διαθήκης της μόνο τα ακόλουθα άτομα ως τέκνα 

της και ως νόμιμους κληρονόμους: 

Haitham Ahmad Esmaeel 

Hawks Moor ct.Charlotte 

Osama Ismail 

Louise Avenue,Charlotte 

Wael Ahmad Esmaeel 

Payton Ct.Charlotte 

Samar Ismaiel 

Al-Addan, Κουβέιτ  

Για να είναι, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κεφ. 195, έγκυρη μια 

διαθήκη θα πρέπει να είναι γραπτή και να έχει εκτελεστεί με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο.   

Το άρθρο 23 του περί Διαθηκών Και Διαδοχής Νόμου, Κεφ. 195 

προβλέπει: 
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«23. «Καμιά διαθήκη δεν είναι έγκυρη, εκτός αν είναι γραπτή και 

εκτελεστεί σύμφωνα με τον πιο κάτω τρόπο, δηλαδή- 

(α) υπογράφεται στο κάτω μέρος ή στο τέλος της από το διαθέτη, ή από 

άλλο που ενεργεί για το διαθέτη, στην παρουσία του διαθέτη και με εντολή 

του. και 

(β) η υπογραφή αυτή τίθεται ή αναγνωρίζεται από το διαθέτη στην 

παρουσία δύο ή περισσοτέρων μαρτύρων που παρίστανται ταυτόχρονα. και 

(γ) οι μάρτυρες αυτοί επιβεβαιώνουν και προσυπογράφουν τη διαθήκη 

στην παρουσία του διαθέτη και στην παρουσία αλλήλων, αλλά κανένας τύπος 

επιβεβαίωσης δεν είναι αναγκαίος. και 

(δ) αν η διαθήκη αποτελείται από περισσότερα από ένα φύλλο χαρτιού, 

κάθε φύλλο υπογράφεται ή μονογράφεται από ή για λογαριασμό του διαθέτη 

και των μαρτύρων».  

   Στο άρθρο 23 προβλέπονται τέσσερεις ρητές προϋποθέσεις για την 

εκτέλεση της διαθήκης.  ΄Εχει αποφασιστεί ότι οι προϋποθέσεις αυτές είναι 

υποχρεωτικής φύσης και όχι απλώς καθοδηγητικές και κατά συνέπεια θα 

πρέπει να υπάρχει αυστηρή συμμόρφωση με αυτές (βλ. Charalambous v. 

Demetriou (1961) CLR 30).  Διαθήκη που δεν συμμορφώνεται προς τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 23 είναι άκυρη και δεν μπορεί να διασωθεί με 

προφορική μαρτυρία.  Ούτε και έχει σημασία κατά πόσο το ουσιαστικό 

περιεχόμενο της διαθήκης αντανακλά την πραγματική βούληση του διαθέτη, 

διότι η τυπική ακυρότητα δεν επηρεάζεται από την αλήθεια του περιεχομένου 

ή το ουσιαστικό κύρος. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Αχιλλεύς Κ. 

Αιμιλιανίδης, 3η ΄Εκδοση, σελίδα 84 και επόμενες.   

   Η διαθήκη πρέπει να υπογράφεται στο τέλος ή στο κάτω μέρος της 

από τον διαθέτη ή από άλλο πρόσωπο κατ΄ εντολή και στην παρουσία του 
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διαθέτη.  Η υπογραφή του διαθέτη ή του προσώπου που υπογράφει με 

εντολή του διαθέτη, πρέπει να τεθεί στο τέλος της διαθήκης ή στο κάτω 

μέρος της.  Στη διαθήκη αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας στο κάτω 

μέρος, κάτω από την υπογραφή είναι δακτυλογραφημένο το όνομα ΙSMAIL 

AHMAD ISMAIL δηλαδή άλλο όνομα από το όνομα του διαθέτη.   

   Η τέταρτη προϋπόθεση για την τυπική εγκυρότητα μιας διαθήκης είναι 

ότι, αν η διαθήκη αποτελείται από περισσότερα από ένα φύλλο χαρτιού, κάθε 

φύλλο, και όχι μόνο το τελευταίο, θα πρέπει να υπογραφεί ή να 

μονογραφηθεί από ή για λογαριασμό του διαθέτη και των μαρτύρων.  Στην 

υπόθεση Charalambous (ανωτέρω) το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η 

παράλειψη υπογραφής κάθε ξεχωριστού φύλλου χαρτιού από τους μάρτυρες 

καθιστούσε άκυρη τη διαθήκη.   

 Με τον τροποποιητικό Νόμο 96(Ι)/2015, προστέθηκε το άρθρο 23Α του 

Κεφ. 195, το οποίο προνοεί: 

«23Α (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 23, σε περίπτωση 

που διαπιστώνεται λάθος ή παράλειψη στις προβλεπόμενες στο άρθρο 23 

διατυπώσεις διαθήκης ή γραμματικό ή αριθμητικό λάθος στο περιεχόμενο της 

διαθήκης, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να καταθέσει αίτηση 

στο Δικαστήριο για τη διόρθωση του λάθους ή της παράλειψης και το 

Δικαστήριο δύναται, αφού πειστεί προς τούτο και θεωρήσει δίκαιο υπό τις 

περιστάσεις, να διορθώσει το σχετικό λάθος ή την παράλειψη και η διαθήκη 

θεωρείται έγκυρη, όπως έχει διορθωθεί από το Δικαστήριο, από την 

ημερομηνία κατά την οποία εκτελέστηκε. 

(2) Οι διατάξεις του εδάφιου (1) εφαρμόζονται σε κάθε διαθήκη, 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία εκτέλεσης της, εφόσον αυτή δεν έχει 

ακυρωθεί τελεσίδικα από το Δικαστήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
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ισχύος του Περί Διαθηκών και Διαδοχής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015 

(96(1) του 2015).» 

   Το πιο πάνω άρθρο προβλέπει για τη δυνατότητα παρέμβασης του 

Δικαστηρίου σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται λάθος ή παράλειψη 

στις προβλεπόμενες στο άρθρο 23 διατυπώσεις διαθήκης ή γραμματικό ή 

αριθμητικό λάθος στο περιεχόμενο της διαθήκης.  Το Δικαστήριο δύναται να 

διορθώσει, αφού πειστεί, το σχετικό λάθος ή την παράλειψη και η διαθήκη να 

θεωρείται έγκυρη, όπως έχει διορθωθεί από το Δικαστήριο, από την 

ημερομηνία κατά την οποία εκτελέστηκε.  Η συγκεκριμένη διάταξη 

μεταβάλλει το μέχρι πρότινος ισχύον νομικό καθεστώς σύμφωνα με το οποίο 

μια διαθήκη που είχε εκτελεστεί κατ΄ αντίθεση προς τις διατάξεις του άρθρου 

23 του Κεφ. 195, κηρυσσόταν υποχρεωτικά άκυρη.  Το Δικαστήριο έχει πλέον 

τη δυνατότητα, αν πειστεί, να διορθώσει το λάθος ή την παράλειψη, 

καθιστώντας εκ των υστέρων έγκυρη τη διαθήκη, αν το θεωρεί δίκαιο.  Δεν 

τίθενται στο άρθρο 23Α συγκεκριμένα κριτήρια στη βάση των οποίων  

ασκούνται οι εξουσίες του Δικαστηρίου, εντούτοις προκύπτει με ασφάλεια ότι 

το Δικαστήριο θα πρέπει να ικανοποιηθεί πως η κήρυξη της διαθήκης ως 

έγκυρης ανταποκρίνεται προς τη βούληση του αποβιώσαντα.   

   Η παρούσα Αίτηση υποστηρίζεται ως προς τα γεγονότα από την 

ένορκη δήλωση της Ελίνας Σκούλλου.   Η Ελίνα Σκούλλου από ότι φαίνεται 

από την ένορκη της δήλωση δεν είναι γνώστης των γεγονότων.   Τα όσα 

γεγονότα γνωρίζει είναι από το περιεχόμενο των εγγράφων που έχουν 

καταχωρηθεί στην υπόθεση.   Δεν είναι άμεση η γνώση των γεγονότων,  είναι 

εξ΄ ακοής μαρτυρία.  Η παρούσα Αίτηση δεν μπορεί να θεωρείται ενδιάμεση 

Αίτηση για να είναι δυνατό να δοθεί εξ ακοής μαρτυρία υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις.  (Βλ. ΒΥΡΩΝ  ΤΕΓΚΕΡΑΚΗΣ  ν. ΔΗΜΟΥ  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

(2005) 1Α Α.Α.Δ. 289. 
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 Η υποτιθέμενη διαθήκη έχει δύο σοβαρά προβλήματα.  Δεν πληρούνται 

δύο από τις τέσσερεις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του Περί Διαθηκών και 

Διαδοχής Νόμου, Κεφ. 195.  Στο τέλος της διαθήκης κάτω από την υπογραφή 

του διαθέτη είναι τυπωμένο ολογράφως το όνομα Ismail Ahmad Ismail ενώ 

διαθέτης είναι η Nouhad Ismaiel Bechuk.  Δηλαδή δεν ικανοποιείται η πρώτη 

προϋπόθεση, να υπογράφεται στο κάτω μέρος ή στο τέλος η διαθήκη από το 

διαθέτη ή από άλλο που ενεργεί για το διαθέτη, στην παρουσία του διαθέτη 

και με εντολή του.  Επίσης ούτε η τέταρτη προϋπόθεση ικανοποιείται, 

δηλαδή, αφού η διαθήκη αποτελείται από περισσότερα του ενός φύλλα 

χαρτιού θα έπρεπε κάθε φύλλο να υπογράφεται ή μονογράφεται από ή για 

λογαριασμό του διαθέτη και των μαρτύρων.  Η διαθήκη, αντικείμενο της 

παρούσας διαδικασίας,  αποτελείται από περισσότερα του ενός φύλλου, δεν 

υπογράφεται το κάθε φύλλο της από τους μάρτυρες.  Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

για αναπλήρωση της μη ικανοποίησης των τεσσάρων προϋποθέσεων θα 

ανέμενε το Δικαστήριο να προσκομιστεί μαρτυρία άμεση, όπως είναι οι 

επιβεβαιωτές και προσυπογράφοντες μάρτυρες ή ένας εξ΄ αυτών 

τουλάχιστον.   

   Ο Νομοθέτης, θεσπίζοντας το Νόμο 96(1)/2015, δεν είναι αυτές τις 

περιπτώσεις που ήθελε να καλύψει.  Θεσπίζοντας το Νόμο ήθελε να καλύψει 

εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπήρχε ο κίνδυνος από λάθη ή παράλειψη στις 

προβλεπόμενες στο άρθρο 23 διατυπώσεις διαθήκης ή γραμματικό ή 

αριθμητικό λάθος στο περιεχόμενο της διαθήκης, να έχει εξουσία το 

Δικαστήριο να προβεί σε διόρθωση μετά από σχετικό αίτημα ενδιαφερομένου 

προσώπου.  Δεν είχε σκοπό ο νομοθέτης να δώσει εξουσία στο Δικαστήριο 

εκεί όπου δεν ικανοποιείτο μία από τις προϋποθέσεις αφού ακούσει μαρτυρία 

και ικανοποιηθεί να θεωρείται με την κατάλληλη μαρτυρία ότι ικανοποιείται. 

Στην απόφαση ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΗΣ  ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (1993) 1 Α.Α.Δ. 179 

όσον αφορά την έννοια του όρου «διόρθωση γραμματικού λάθους» και το τι 
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είναι το γραμματικό λάθος,  το Δικαστήριο στη σελίδα 183 αποφάσισε τα 

εξής:   

Ενόψει όλων των πιο πάνω δεν βρίσκω το αίτημα της Αιτήτριας 

δικαιολογημένο και θα απορριφθεί η Αίτηση της. Αναφορικά με την NOUHAD 

ISMAIEL BECHNK, τέως από την Παλαιστίνη  

Αποβιωσάσης κ.α. , Γενική Αίτησης   270/2017 , Ε.Δ. Λευκωσίας , 25 

Iανουαρίου 2018 

1.5.4 Απόφαση  

Η αγωγή είναι κληρονομική και με αυτή επιδιώκεται η προσβολή της 

εγκυρότητας διαθήκης την οποία φέρεται ότι υπέγραψε με την εναπόθεση του 

δακτυλικού της αποτυπώματος η  αποβιώσασα Παρασκευού Κυριάκου Παναγή 

- Κέρμανου τέως από το Λιοπέτρι. Οι Ενάγοντες αμφισβητούν την εγκυρότητα 

της κατ' ισχυρισμό των Εναγομένων διαθήκης της αποβιωσάσης. 

Επικαλούνται στο δικόγραφο τους τόσο τυπικούς όσο και ουσιαστικούς 

λόγους. Την αγωγή την έχουν καταχωρήσει 32 πρόσωπα τα οποία 

παρουσιάζονται ως οι κληρονόμοι της αποβιωσάσης όπως και ο Εναγόμενος 

αρ. 2 και με αυτή αξιώνονται τα ακόλουθα διατάγματα  Α έως Στ όπως αυτά 

εκτίθενται στην Έκθεση Απαιτήσεως: 

«Α. Δήλωση ή/και διάταγμα του Δικαστηρίου ότι το έγγραφο 

ημερομηνίας 31/03/1998 που κατατέθηκε στον Πρωτοκολλητή Διαχειρίσεων 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στην αίτηση με αριθμό 108/10 και 

το οποίο οι εναγόμενοι μαζί ή/και ο καθένας ξεχωριστά ισχυρίζονται ότι είναι 

η τελευταία Διαθήκη της αποβιούσας Παρασκευούς Παναγή Κυριάκου-

Κέρμανου τέως εκ Λιοπετριού είναι άκυρον και άνευ νομίμου αποτελέσματος. 

Β. Δήλωση ή/και Διαταγή του Δικαστηρίου ότι η πιο πάνω αποβιούσα 

απεβίωσε χωρίς Διαθήκη και/ή έγκυρη Διαθήκη και ότι οι ενάγοντες είναι οι 
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νόμιμοι κληρονόμοι και δικαιούχοι της περιουσίας της, οι οποίοι είναι αδέλφια, 

αδελφότεκνοι και εγγονοί της αποβιούσας καθώς και ο Εναγόμενος 2. 

Γ. Διάταγμα  του Δικαστηρίου με το οποίο να εμποδίζεται η επικύρωση 

της ισχυριζόμενης Διαθήκης και να παραμερίζεται η αίτηση υπ' αριθμόν 

108/10 για παραχώρηση εγγράφων διαχειρίσεως στον εναγόμενο αρ. 3, ή/και 

να εμποδίζεται ο διορισμός του τελευταίου ως εκτελεστού της ισχυριζόμενης 

Διαθήκης.  

Δ. Απαγορευτικό διάταγμα με το οποίο να απαγορεύεται ή/και να 

εμποδίζονται οι εναγόμενοι από κοινού και/ή καθένας από αυτούς και/ή ειδικά 

ο εναγόμενος αρ. 3 από του να διαχειρίζονται και/ή καθ' οιονδήποτε τρόπο 

αναμειγνύονται στην περιουσία της αποβιούσας. 

Ε. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διορίζει τον Ενάγοντα 1 - 

αδελφότεκνο της αποβιούσας, ως διαχειριστή της περιουσίας της και/ή την 

έκδοση διατάγματος για παραχώρηση εγγράφων διαχειρίσεως της περιουσίας 

της ως άνω αναφερόμενης αποβιούσας στο όνομα του Ενάγοντος 1. 

Στ. Διάταγμα του Δικαστηρίου για τον παραμερισμό ή και απόρριψη της 

αίτησης υπ' αριθμόν 108/10 Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, που 

υποβλήθηκε από τον εναγόμενο 3.» 

Στη συνέχεια θα με απασχολήσει η νομική πτυχή της υπόθεσης η οποία 

αναγόμενη σε μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον μου θα μου επιτρέψει να 

εξαγάγω ανάλογα συμπεράσματα στις επί μέρους πτυχές της υπόθεσης.  

Σχετικός είναι ο Περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος (Κεφ.195) στον 

οποίο διαλαμβάνονται τα ακόλουθα που ενδιαφέρουν την παρούσα υπόθεση: 

Ικανότητα για κατάρτιση διαθήκης: 
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22. Καμιά διαθήκη πoυ καταρτίστηκε από πρόσωπo πoυ δεv έχει σώες 

τις φρέvες ή πoυ δεv συμπλήρωσε τo δέκατo όγδoo έτoς της ηλικίας τoυ δεv 

είvαι έγκυρη. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Α. Κ. Αιμιλιανίδης, ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (3η έκδοση), Hippasus Publishing Ltd, 

Λευκωσία, σελ. 80 - 81: 

«Η φράση «πρόσωπο που δεν έχει σώας τας φρένας» φαίνεται πως είναι 

ευρύτερη της έννοιας του «διανοητικά ασθενούς προσώπου» ή και του 

«προσώπου που τελεί υπό δικαστική απαγόρευση από του να διαχειρίζεται τις 

υποθέσεις του» και μπορεί να επεκταθεί και σε πρόσωπα που, αν και δεν 

έχουν κηρυχθεί ως διανοητικά ασθενή με απόφαση Δικαστηρίου, εντούτοις 

δεν είχαν κατά τον ουσιώδη χρόνο κατάρτισης της διαθήκης σώας τας φρένας 

σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορούν να αντιληφθούν ορθά τις συνέπειες 

της κατάρτισης της διαθήκης. Αυτό προκύπτει και από τη θεμελιώδη αρχή του 

κληρονομικού δικαίου σύμφωνα με την οποία η διαθήκη πρέπει να είναι το 

αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης ενός προσώπου, μια ελεύθερη βούληση 

που δεν μπορεί να υπάρχει εκ των πραγμάτων, αν το πρόσωπο δεν έχει την 

ικανότητα να αντιληφθεί τις συνέπειες των πράξεων του.  

Επομένως στην έννοια των προσώπων που δεν έχουν σώας τας φρένας 

θα μπορούσαν να περιληφθούν και τα ανάπηρα πρόσωπα, δηλαδή τα 

πρόσωπα που αν και δεν έχουν κηρυχθεί ως ανίκανα με δικαστική απόφαση, 

εντούτοις δεν θα μπορούσαν λόγω ασθένειας ή και γήρατος να αντιληφθούν 

τις συνέπειες των πράξεων τους.» 

Διατυπώσεις διαθήκης: 

23. Καμιά διαθήκη δεv είvαι έγκυρη, εκτός αv είvαι γραπτή και 

εκτελεστεί σύμφωvα με τov πιo κάτω τρόπo, δηλαδή- 
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(α) υπoγράφεται στo κάτω μέρoς ή στo τέλoς της από τo διαθέτη, ή από 

άλλo πoυ εvεργεί για τo διαθέτη, στηv παρoυσία τoυ διαθέτη και με εvτoλή 

τoυ και 

(β) η υπoγραφή αυτή τίθεται ή αvαγvωρίζεται από τo διαθέτη στηv 

παρoυσία δύo ή περισσoτέρωv μαρτύρωv πoυ παρίσταvται ταυτόχρovα και 

(γ) oι μάρτυρες αυτoί επιβεβαιώvoυv και πρoσυπoγράφoυv τη διαθήκη 

στηv παρoυσία τoυ διαθέτη και στηv παρoυσία αλλήλωv, αλλά καvέvας τύπoς 

επιβεβαίωσης δεv είvαι αvαγκαίoς και 

(δ) αv η διαθήκη απoτελείται από περισσότερα από έvα φύλλo χαρτιoύ, 

κάθε φύλλo υπoγράφεται ή μovoγράφεται από ή για λoγαριασμό τoυ διαθέτη 

και τωv μαρτύρωv. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει και πάλι ο Α. Κ. Αιμιλιανίδης, ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (3η έκδοση), Hippasus Publishing Ltd, 

Λευκωσία, σελ. 85:  

«Σε περίπτωση που κάποια από τις τυπικές προϋποθέσεις δεν έχει 

τηρηθεί, τότε η διαθήκη θα είναι άκυρη και δεν μπορεί να διασωθεί με 

προφορική μαρτυρία. Ούτε και έχει σημασία κατά πόσο το ουσιαστικό 

περιεχόμενο της διαθήκης αντανακλά την πραγματική βούληση του διαθέτη, 

διότι η τυπική ακυρότητα δεν επηρεάζεται από την αλήθεια του περιεχομένου 

ή το ουσιαστικό κύρος.» 

Διόρθωση λάθους ή παράλειψης από το Δικαστήριο: 

23Α. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 23, σε περίπτωση 

που διαπιστώνεται λάθος ή παράλειψη στις προβλεπόμενες στο άρθρο 23 

διατυπώσεις διαθήκης ή γραμματικό ή αριθμητικό λάθος στο περιεχόμενο της 

διαθήκης, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να καταθέσει αίτηση 

στο Δικαστήριο για τη διόρθωση του λάθους ή της παράλειψης και το 



Περί Διαθηκών και Διαδοχής (Κεφ. 195)  -  ‘Αρθρο 23 - Διατυπώσεις διαθήκης 

Δικαστήριο δύναται, αφού πειστεί προς τούτο και θεωρήσει δίκαιο υπό τις 

περιστάσεις, να διορθώσει το σχετικό λάθος ή την παράλειψη και η διαθήκη 

θεωρείται έγκυρη, όπως έχει διορθωθεί από το Δικαστήριο, από την 

ημερομηνία κατά την οποία εκτελέστηκε. 

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται σε κάθε διαθήκη, 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία εκτέλεσής της, εφόσον αυτή δεν έχει 

ακυρωθεί τελεσίδικα από Δικαστήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του περί Διαθηκών και Διαδοχής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015. 

Η τροποποίηση του 2015 η οποία προσέθεσε το εν λόγω άρθρο 23Α 

στον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο, επιτρέπει πλέον στο Δικαστήριο 

«αφού πειστεί και θεωρήσει δίκαιο υπό τις περιστάσεις» κατόπιν σχετικής 

αίτησης, να διορθώσει σχετικό λάθος ή παράλειψη, έτσι ώστε κατόπιν της 

διόρθωσης η διαθήκη να θεωρείται πλέον έγκυρη.  

Σε ό,τι αφορά την παρούσα αγωγή οι Εναγόμενοι δεν έχουν επικαλεστεί  

τις πρόνοιες του Άρθρου 23 Α και δεν έχουν υποβάλει οποιαδήποτε σχετική 

αίτηση για διόρθωση, ισχυρίζονται ότι υπήρξε ορθή εκτέλεση της φερόμενης 

ως διαθήκης της αποβιούσας και το Τεκμήριο 14 χωρίς τις μονογραφές 

υπάρχει μόνο λόγω «κακής φωτοτύπησης». Σε κάθε περίπτωση η προσθήκη 

του άρθρου 23Α έγινε με σκοπό τη διόρθωση καλόπιστων λαθών ή 

παραλείψεων, όπου είναι ξεκάθαρο ότι η διαθήκη φανερώνει την αληθινή 

βούληση του διαθέτη και όχι για να τυγχάνει κακόπιστης εκμετάλλευσης.  

Διαθήκη πoυ καταρτίστηκε εξαιτίας εξαvαγκασμoύ, κλπ. 

29. Διαθήκη ή oπoιoδήπoτε μέρoς διαθήκης, η κατάρτιση της oπoίας ή 

τoυ oπoίoυ πρoκλήθηκε με εξαvαγκασμό, απάτη ή ψυχική πίεση πoυ 

ασκήθηκε στo διαθέτη, είvαι άκυρη και στερημέvη έvvoμης συvέπειας. 

Β. Ο περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμος (Κεφ.189) 
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Τα έξoδα δύvαvται vα καταβάλλovται από τηv κληρovoμιά 

55. Σε κάθε διαδικασία πoυ αφoρά τηv κληρovoμιά απoθαvόvτoς 

πρoσώπoυ, τo Δικαστήριo δύvαται vα διατάξει όπως τα έξoδα ή μέρoς αυτώv 

καταβληθoύv από τηv κληρovoμιά. 

Γ. Ο περί Διαχειρίσεως Περιουσιών Αποβιωσάντων Διαδικαστικός 

Κανονισμός, (1/1955) 

16. Όπου ο διαθέτης ήταν τυφλός ή αναλφάβητος ο Πρωτοκολλητής 

δεν θα εκδόσει παραχωρητήριον επικύρωσης διαθήκης, ή διαχείρισην 

περιουσίας μετά συνημμένης διαθήκης, εκτός εάν κατά πρώτον ικανοποιηθεί 

με απόδειξην εκ πρώτης όψεως επί της διαθήκης ότι η διαθήκη αναγνώσθηκε 

μεγαλόφωνα προς τον αποθανόντα πριν από την κατάρτιση της ή ότι αυτός 

κατά τον χρόνο εκείνον είχε γνώσην του περιεχομένου της. 

Το Βάρος Απόδειξης: 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Α. Κ. Αιμιλιανίδης, ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (3η έκδοση), Hippasus Publishing Ltd, 

Λευκωσία, σελ. 94 - 95: 

«Το Δικαστήριο καλείται να εξετάσει όλες τις περιστάσεις για να 

καταλήξει κατά πόσο υπήρξε ορθή εκτέλεση. Θα πρέπει περαιτέρω να 

ικανοποιηθεί ότι ο διαθέτης είχε κατανόηση του περιεχομένου της διαθήκης 

και ότι συναινούσε σε αυτό. Το βάρος απόδειξης ότι υπήρξε ορθή και 

νομότυπη εκτέλεση της διαθήκης, βαραίνει το πρόσωπο που ζητά την 

επικύρωση της διαθήκης, αλλά αν αποδειχθεί ότι υπήρξε ικανότητα για 

διάθεση και ορθή εκτέλεση της διαθήκης, τότε το βάρος απόδειξης θα 

αντιστραφεί.» 

Και στις σελ. 104 - 105: 
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«Το βάρος απόδειξης ότι υπάρχει εξαναγκασμός, απάτη ή ψυχική πίεση 

βαραίνει τα πρόσωπα που τον επικαλούνται. [.] Στην περίπτωση πάντως που 

η διαθήκη έχει εκτελεστεί υπό «ύποπτες συνθήκες», το βάρος απόδειξης θα 

μπορούσε να αντιστραφεί σε βάρος των προσώπων που ευνοούνται από τη 

διαθήκη. Αυτό θα συμβεί ιδιαίτερα αν ο διαθέτης ήταν ηλικιωμένος, τυφλός ή 

αγράμματος ή δεν φαίνεται να είχε γνώση του περιεχομένου της διαθήκης.»   

Κρίνω, συμφωνώντας με την πλευρά των Εναγόντων ότι τα περιστατικά 

της παρούσας υπόθεσης είναι τέτοια που μπορούν να επιτρέψουν στο 

Δικαστήριο να αντιστρέψει το βάρος απόδειξης σε βάρος των Εναγομένων, 

λόγω ύποπτων συνθηκών.   Σε αυτές συνηγορούν τα ακόλουθα: Η σχέση του 

Εναγόμενου 1 με τον Δ. Κωσιαντή  - Εναγόμενο 3 και το δικηγορικό του 

γραφείο που του επέτρεψε να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της διαθήκης 

πριν ακόμα αυτή υπογραφεί από την αποβιώσασα. Η ύπαρξη του Τεκμηρίου 

14, χωρίς τις μονογραφές και η «δικαιολογία» της «κακής φωτοτύπησης». Η 

σύγχυση σε σχέση με το ποιος τελικά συνέταξε τη διαθήκη.  Η απουσία 

οποιασδήποτε ουσιαστικής μαρτυρίας από πλευράς του Εναγόμενου 3 κ. Δ. 

Κωσιαντή και της κας Φ. Λουκά (Μ.Υ.2), για την πραγματική βούληση και 

νοητική κατάσταση της αποβιωσάσης. Η χρησιμοποίηση  ατόμων του στενού 

επαγγελματικού και συγγενικού περιβάλλοντος του δικηγόρου που ανέλαβε 

τη σύνταξη της διαθήκη. Δεν μου διαφεύγει ότι στην απόφαση της Αγ. 

851/2007 φάνηκε ότι ο ίδιος ο Εναγόμενος 1 με δόλο συνέταξε το 

πληρεξούσιο για να περάσει στα χέρια του όλη την περιουσία της 

αποβιωσάσης.    

Τεκμήριο Εχεφροσύνης: 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Α. Κ. Αιμιλιανίδης, ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (3η έκδοση), Hippasus Publishing Ltd, 

Λευκωσία, σελ. 81 - 82: 
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«Το Κεφ. 195 δημιουργεί τεκμήριο εχεφροσύνης και κατά συνέπεια δεν 

απαιτείται οποιαδήποτε απόδειξη της εχεφροσύνης του διαθέτη, εκτός αν 

αυτή κλονιστεί. Όταν υπάρχει αμφισβήτηση ή αμφιβολία ως προς την 

ικανότητα του διαθέτη τότε οι εκτελεστές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

στηρίζεται στην διαθήκη, οφείλει να αποδείξει θετικά την εχεφροσύνη του 

διαθέτη. [βλ. Zoe Antoniades v. Ivis Solomonidou(1980) 1 CLR, 441). Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο διαθέτης έπασχε από διανοητική ασθένεια ή 

ψυχική διαταραχή ή τοξικομανία ή αλκοολισμό ή άλλη εγκεφαλική βλάβη, το 

τεκμήριο αντιστρέφεται κατά τρόπο ώστε να πρέπει να αποδειχθεί ότι η 

διαθήκη υπήρξε προϊόν της ελεύθερης βούλησης του διαθέτη [βλ. Banks v. 

Goodfellow (1870) LR5QB 549]. Σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει 

επομένως να αποδεικνύεται με θετική μαρτυρία ότι ο διαθέτης είχε την 

ικανότητα να αντιληφθεί τη φύση και τις συνέπειες της πράξης του.» 

Τεκμήριο ορθής εκτέλεσης της διαθήκης: 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Α. Κ. Αιμιλιανίδης, ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (3η έκδοση), Hippasus Publishing Ltd, 

Λευκωσία, σελ.96: 

«Η συμπερίληψη του τύπου επιβεβαιώσεως ή ενός παρόμοιου πρακτικού 

που να υποδεικνύει ότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι διατυπώσεις του άρθρου 

23, δημιουργεί ισχυρό τεκμήριο ότι όλες οι νομοθετικές απαιτήσεις του Κεφ. 

195 έχουν ικανοποιηθεί [.]. Το τεκμήριο ορθής εκτέλεσης της διαθήκης που 

δημιουργείται σε περίπτωση ύπαρξης τύπου επιβεβαίωσης είναι πάντως 

μαχητό και μπορεί να ανατραπεί εφόσον υπάρξει αξιόπιστη μαρτυρία ότι δεν 

υπήρξε συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του Κεφ. 195 ή 

εφόσον κάτι τέτοιο προκύπτει από τα γεγονότα.»  

Έχω αποφανθεί πιο πάνω ότι τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης είναι 

τέτοια που δικαιολογούν την ανατροπή του τεκμηρίου της ορθής εκτέλεσης. 
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Καταρχήν πρέπει να σημειωθεί ότι στη σύγχρονη εποχή όπου οι διαθήκες 

δακτυλογραφούνται και εκτυπώνονται εκ των προτέρων, ο τύπος 

επιβεβαίωσης τίθεται στο κείμενο της διαθήκης επίσης εκ των προτέρων, 

δηλαδή πριν την υπογραφή και εκτέλεση της. Σε συνδυασμό λοιπόν με τα 

γεγονότα και τη μαρτυρία της κάθε υπόθεσης, το τεκμήριο που δημιουργείται 

από την ύπαρξη του τύπου επιβεβαίωσης μπορεί υπό περιστάσεις να 

ανατραπεί. Το Τεκμ. 14 χωρίς τις μονογραφές επισημαίνω ότι δεν είναι οι 

Ενάγοντες που το παρουσίασαν. Δεν είναι οι Ενάγοντες που πρέπει να 

εξηγήσουν με πειστικό τρόπο την απουσία των μονογραφών. Οι ισχυρισμοί 

που προέβαλαν οι Εναγόμενοι και συγκεκριμένα η κα Φ. Λουκά (Μ.Υ.2), 

δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθή εκτέλεση της φερόμενης ως 

διαθήκης της αποβιώσασας, τέτοιες που δικαιολογούν και την ανατροπή του 

τεκμηρίου εις βάρος τους. 

Τεκμήριο Κανονικής λειτουργίας μηχανικών μέσων:  

Στο σύγγραμμα  ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ (2η έκδοση), Hippasus Publishing Ltd, 

Λευκωσία, σελ. 244 των Τ. Ηλιάδη και Ν. Γ. Σάντη: 

«Ο κανόνας του τεκμηρίου κανονικότητας επεκτείνεται και σε 

περιπτώσεις λειτουργίας μηχανικών μέσων. Σε περίπτωση που δοθεί μαρτυρία 

ότι σε κάποια πρόσφατη χρονική στιγμή πριν από τον ουσιώδη χρόνο, 

μηχανικό μέσο λειτουργούσε κανονικώς, τεκμαίρεται ότι κατά τον επίδικο 

χρόνο λειτουργούσε επίσης κανονικώς.» 

Προβλήθηκε από πλευράς των Εναγομένων και συγκεκριμένα στα 

πλαίσια της μαρτυρίας της κας Φ. Λουκά (Μ.Υ.2), ότι το Τεκμ. 14 χωρίς τις 

μονογραφές προέκυψε λόγω «κακής φωτοτύπησης». Καμία περαιτέρω 

μαρτυρία προσφέρθηκε, ούτε υπήρξε ισχυρισμός ότι η φωτοτυπική μηχανή 

που χρησιμοποιήθηκε είχε οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβλημα λειτουργίας. Δεν 


