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1 ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ / TRUST 

1.1 Yποθέσεις που αναφέρονται στο θέσμο του 

καταπιστεύματος 

1.1.1 Υπoθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

1.1.1.1 Υπόθεση 

Τ.Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.:  Τον Ιούνιο του 1992 η τότε ιδιοκτήτρια του τεμαχίου 

3Χ4  Λιμνατίτου συμφώνησε με την τότε ιδιοκτήτρια του ομόρου τεμαχίου 3Χ9 χχχ 

Αναστασίου την αναπροσαρμογή συνόρων των δύο τεμαχίων τους, με την 

παραχώρηση μιας τριγωνικής λωρίδας γης από το τεμάχιο 3Χ9 προς όφελος του 

τεμαχίου 3Χ4, συνολικού εμβαδού 26 τ.μ., με αντάλλαγμα το ποσό των £600 (κατά 

την ακρόαση πρωτοδίκως δηλώθηκε εκ συμφώνου ότι η αξία των 26 τ.μ. ήταν 

€7.176). 

Κατόπιν τούτου αμφότερες οι τότε ιδιοκτήτριες αποτάθηκαν από κοινού στις 

αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα να εκδοθούν οι απαιτούμενες, για την 

αναπροσαρμογή των συνόρων, άδειες (πολεοδομική άδεια ΛΕΥ/1ΧΧ1/92, ημερ. 

20.10.1992, άδεια αναπροσαρμογής συνόρων αρ. 4Χ0, ημερ. 14.1.1993, 

πιστοποιητικό τελικής έγκρισης αναπροσαρμογής συνόρων ημερ. 17.11.1995).   

Την 1.2.1993 οι εν λόγω αρχικές ιδιοκτήτριες υπέβαλαν στο Κτηματολόγιο 

από κοινού την αίτηση με αριθμό φακέλου A2Χ9/93 με την οποία ζητήθηκε η 

αναπροσαρμογή των συνόρων των δύο τεμαχίων (τεκμ.5).   

Ενώ εκκρεμούσε η εξέταση της αίτησης αυτής από το Κτηματολόγιο η μεν 

ιδιοκτήτρια του τεμαχίου 3Χ9 χχχ Αναστασίου μεταβίβασε στις 3.11.1994 το 

τεμάχιο στον σύζυγο της χχχ Γιωρκατσίδη, η δε η ιδιοκτήτρια του τεμαχίου 3Χ4 

χχχ Λιμνατίτου το μεταβίβασε στα τέκνα της, νυν εφεσείοντες, στις 23.12.1996.  

Όταν στις 9.10.1996 διενεργήθηκε επιτόπια έρευνα με σκοπό την έκδοση 

των νέων τίτλων ιδιοκτησίας, διαπιστώθηκε ότι ο χχχ Γιωρκατσίδης είχε στο μεταξύ 

αποβιώσει και είχε διοριστεί διαχειρίστρια της περιουσίας του, η οποία ήταν 

απαραίτητο να υπογράψει τα σχετικά έντυπα του Κτηματολογίου ώστε να 

προχωρήσει η διαδικασία αναπροσαρμογής των συνόρων.  Η διαχειρίστρια όμως 

δεν ανταποκρίθηκε παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί από το Κτηματολόγιο 

γραπτώς.  Λόγω του ότι είχε παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, το Κτηματολόγιο 

σύμφωνα με την ακολουθούμενη πρακτική απέσυρε, στις 31.12.1997, το φάκελο 
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«ως μη γενόμενο».  Τοιουτοτρόπως, η συμφωνία για αναπροσαρμογή συνόρων δεν 

υλοποιήθηκε ποτέ με ευθύνη της διαχειρίστριας, παρά το γεγονός ότι η άλλη 

πλευρά, είχε εκπληρώσει το δικό της μέρος της συμφωνίας καταβάλλοντας το 

αντάλλαγμα των £600. 

Μετά την απόσυρση του φακέλου το 1997 δεν υπήρξε άλλη συνέχεια, παρά 

μόνο το 2002, όταν η εν λόγω διαχειρίστρια πώλησε το όλον τεμάχιο 3Χ9 στην 

εφεσίβλητη εταιρεία προς την οποία το μεταβίβασε στις 6.12.2002.   

Με δεδομένη την απόσυρση του φακέλου, με τις προηγούμενες άδειες, η 

εφεσίβλητη έχοντας εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες (πολεοδομική στις 

31.10.2003 και οικοδομής στις 21.1.2004) προχώρησε στην ανέγερση οικοδομής 

στο τεμάχιο 3Χ9, περιλαμβανομένης της επίμαχης λωρίδας, η οποία περατώθηκε 

το 2007.   

Ήταν η εκδοχή των εφεσειόντων ότι η εφεσίβλητη είχε πλήρη γνώση της 

συμφωνίας των αρχικών ιδιοκτητών και «του γεγονότος ότι το τεμάχιο που 

αγόρασε επηρεαζόταν από δέσμευση για αναπροσαρμογή συνόρων», για την οποία 

χορηγήθηκαν οι εν λόγω πολεοδομική άδεια, η άδεια οικοδομής και το 

πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, «τα οποία και μεταβιβάζονται αυτομάτως 

δεσμεύοντας τους νέους ιδιοκτήτες, χωρίς να χρειάζεται να εξασφαλιστούν εκ 

νέου».  Επί αυτής της εκδοχής οι εφεσείοντες καταχώρισαν αγωγή εναντίον της 

εφεσίβλητης εταιρείας για παράβαση συμφωνίας ζητώντας ως ακολούθως: 

«18(Α) Δήλωση του Σεβαστού Δικαστηρίου ότι η γενόμενη γραπτή 

Συμφωνία και/ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία, μεταξύ των εκάστοτε ιδιοκτητών 

των κτημάτων υπό τεμ. 3Χ4 και 3Χ9 Σχέδιο 21/6Χ.Χ.I, 53 W.II, Τμήμα Ε, που 

ευρίσκονται στο Στρόβολο, Ενορία Χρυσελεούσας και/ή των διαδίκων, είναι έγκυρη 

και δεσμευτική. 

(Β) Διάταγμα του Σεβαστού Δικαστηρίου με το οποίο να διατάσσονται οι 

Εναγόμενοι να υπογράψουν οποιανδήποτε αναγκαία αίτηση και/΄γη έγγραφο 

και/΄γη συγκατάθεση και/ή οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, για την αναπροσαρμογή 

συνόρων των πιο πάνω αναφερομένων κτημάτων. 

(Γ) Διάταγμα του Σεβαστού Δικαστηρίου με το οποίο να διατάσσονται οι 

Εναγόμενοι να υπογράψουν οποιανδήποτε αναγκαία αίτηση και/ή έγγραφο και/ή 

συγκατάθεση και/ή οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, για την αναπροσαρμογή συνόρων 

των πιο πάνω αναφερομένων κτημάτων σύμφωνα με το πιστοποιητικό έγκρισης με 

αριθμό 3107 και/ή οποιασδήποτε άλλης άδειας του Δήμου Στροβόλου και/ή 

οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής. 

(Δ) Διάταγμα με το οποίο να εμποδίζονται οι Εναγόμενοι και/ή οι 

αντιπρόσωποι και/ή υπηρέτες τους από του να επεμβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο 
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επί της λωρίδας γης που επηρεάζεται από την αναπροσαρμογή συνόρων των πιο 

πάνω αναφερομένων κτημάτων. 

(Ε) Διάταγμα με το οποίο να διατάσσονται οι Εναγόμενοι να άρουν 

οποιανδήποτε οχληρίαν η οποία προκλήθηκε στη λωρίδα γης που επηρεάζεται από 

την αναπροσαρμογή συνόρων των πιο πάνω αναφερομένων κτημάτων. 

(ΣΤ) Διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται ο Διευθυντής Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας όπως μη αποσύρει το φάκελο της αίτησης με αριθμό Α2Χ9/93 μέχρι 

τελικής εκδίκασης της παρούσας υπόθεσης. 

            ή  

(Ζ) ΛΚ4800,- για ειδικές αποζημιώσεις που υπέστησαν όπως αναφέρεται στις 

παραγράφους 3 και 17 πιο πάνω. 

(Η) Γενικές αποζημιώσεις όπως αναφέρεται στην παράγραφο 16 πιο πάνω. 

(Θ) Νόμιμο τόκο. 

(Ι) Έξοδα.» 

Στη συνέχεια, παρά το ότι τέτοια βάση αγωγής δεν τέθηκε, το πρωτόδικο 

δικαστήριο εξέτασε την απαίτηση των εφεσειόντων στα πλαίσια των αρχών της 

επιείκειας με ελαστική προσέγγιση, προφανώς επί της αρχής της Kennedy Hotels 

Ltd v. Indjirdjian (1992) 1 ΑΑΔ 400.  Σε αυτό πλέον το πλαίσιο εξέλαβε ως 

δεδομένο ότι ο Γιωρκατσίδης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εξ επαγωγής 

εμπιστευματοδόχος (constructive trustee) του επίμαχου μέρους προς όφελος της 

Λιμνατίτου.  Βέβαια, εάν θα επρόκειτο να είχε δημιουργηθεί εξ επαγωγής 

εμπίστευμα, εμπιστευματοδόχος θα ήταν εξαρχής η αρχική ιδιοκτήτρια του 

τεμαχίου 3Χ9, η Αναστασίου.  Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι το δικαστήριο 

θεώρησε ότι είχε δημιουργηθεί εξ επαγωγής εμπίστευμα (constructive trust) για το 

επίμαχο μέρος του τεμαχίου 3Χ9, στα πλαίσια του οποίου η Λιμνατίτου κατέστη 

ιδιοκτήτρια της γης κατά το δίκαιο της επιείκειας και η άλλη πλευρά κατέστη εξ 

επαγωγής εμπιστευματοδόχος των δικαιωμάτων της Λιμνατίτου.    

Ήταν όμως η θέση της εφεσίβλητης ότι δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί 

τέτοιο εξ επαγωγής εμπίστευμα, παραπέμποντας στην Χρίστου ν. Γεωργίου 

(1999) 1 ΑΑΔ 940, στην οποία αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση παράβασης 

σύμβασης πώλησης ακινήτου δεν δημιουργείται δικαίωμα του αγοραστή επί της γης 

με βάση τους κανόνες της επιείκειας (equitable right).  Τέτοιο, εμπράγματης 

φύσεως, δικαίωμα δημιουργείται μόνο εφόσον η πώληση γίνεται με γραπτή 

σύμβαση η οποία εγγράφεται στο Κτηματολόγιο (Κεφ. 232, το οποίο 

αντικαταστάθηκε από τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος του 

2011, Ν. 81(Ι)/2011).  Είναι η εγγραφή της σύμβασης στο Κτηματολόγιο που 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1992/rep/1992_1_0400.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1999/rep/1999_1_0940.htm
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καθιστά τον αγοραστή δυνητικά ιδιοκτήτη του ακινήτου, κατά το δίκαιο της 

επιείκειας στα πλαίσια εξ επαγωγής εμπιστεύματος (constructive trust). 

Διαφορετικά τα δικαιώματα του περιορίζονται στη διεκδίκηση αποζημιώσεων.  Σε 

τέτοια περίπτωση οποιαδήποτε προγενέστερη συμφωνία δημιουργεί ενοχικό 

δικαίωμα (right in personam) και όχι εμπράγματο δικαίωμα (right in rem) και 

επομένως η προγενέστερη συμφωνία δεσμεύει τους προηγούμενους ιδιοκτήτες οι 

οποίοι προέβησαν σε τέτοια συμφωνία, αλλά όχι τους εκάστοτε ιδιοκτήτες των 

τεμαχίων (Δημητρίου κ.α. ν. Ξανδρή (2012) 1 ΑΑΔ 2184 και Flower κ.α. ν. 

Χατζηϊωάννου κ.α. (2008) 1 ΑΑΔ 770).  

Συνεπώς, υπήρχε η δυνατότητα εν προκειμένω, η συμφωνία μεταξύ των 

αρχικών ιδιοκτητριών, εφόσον ελάμβανε έγγραφο τύπο, να κατατεθεί στο 

Κτηματολόγιο ως συμφωνία πώλησης τμήματος ακίνητης ιδιοκτησίας για τους 

σκοπούς του Κεφ. 232, οπότε και θα μπορούσε να δημιουργηθεί εμπράγματο 

δικαίωμα του αγοραστή επί της γης με βάση τους κανόνες της επιείκειας.  Τότε είναι 

που θα είχε νόημα να εξετάσει το δικαστήριο το κατά πόσον η πώληση στη 

συνέχεια, εν γνώσει του νέου ιδιοκτήτη, θα τον καθιστούσε, με τη σειρά του, 

εμπιστευματοδόχο, με δέσμευση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του προκατόχου του 

(Χαραλαμπίδης ν. Κωνσταντίνου κ.α. (1996) 1 ΑΑΔ 709), υπό την έννοια της 

υπεράσπισης του «αγοραστή καλή τη πίστει έναντι νομίμου ανταλλάγματος χωρίς 

γνώση προϋφιστάμενου δικαιώματος το οποίο να προκύπτει από τις αρχές της 

επιείκειας» («bona fide purchase of a legal interest without notice of a pre-existing 

equitable interest») (i Trade Finance Inc. v. Bank of Montréal (2011) SCC 

26, [2011] 2 S.C.R. 360, para. 60, The Τoronto-Dominion Bank v. The 

Queen (2020) SEA 80, para. 73, Αkers and others v. Samba Financial Group 

(2017) AC 424, paras 62, 63, Officeserve Technologies Ltd (in liq.) v. 

Anthony-Mike (2017) EWHC 1920 (Ch), para. 95).    

Παρά ταύτα, το πρωτόδικο δικαστήριο θεώρησε, ως άνω, ότι είχε 

δημιουργηθεί εξ επαγωγής εμπίστευμα μεταξύ των αρχικών ιδιοκτητριών και στη 

συνέχεια διαπίστωσε ότι η εφεσίβλητη αγόρασε τη γη χωρίς να έχει γνώση τέτοιου 

προϋφιστάμενου δικαιώματος, οπότε απέκτησε τον τίτλο ελεύθερο από το ανάλογο 

βάρος.  

Η εσφαλμένη, για τους λόγους που εξηγήσαμε, αντίληψη του πρωτόδικου 

δικαστηρίου ότι είχε δημιουργηθεί εξ επαγωγής εμπίστευμα μεταξύ των αρχικών 

ιδιοκτητριών δεν προσεβλήθη από την εφεσίβλητη είτε με αντέφεση, είτε με την 

προνοούμενη από την Δ.35, κ.10 ειδοποίηση.  Έχει όμως αναγνωριστεί η 

δυνατότητα του Εφετείου να επεμβαίνει σε σημείο της πρωτόδικης απόφασης που 

δεν προσβλήθηκε είτε με την έφεση, είτε με αντέφεση, για επίλυση των 

πραγματικών επιδίκων ζητημάτων προς τον σκοπό ουσιαστικής απονομής της 

δικαιοσύνης, με αναφορά στις πρόνοιες του άρθρου 25(3) του περί Δικαστηρίων 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2012/rep/2012_1_2184.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2008/rep/2008_1_0770.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1996/rep/1996_1_0709.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
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Νόμου και της Δ.35, κ.8, των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών 

Κανονισμών, όπου το συμφέρον της δικαιοσύνης το απαιτεί και είναι απαραίτητη η 

επέμβαση του Εφετείου για την εξέταση της έφεσης (Holidays Tours Ltd v. 

Κούτας κ.α. (1993) 1 ΑΑΔ 766, Αβραάμ κ.α. ν. Νικολάου κ.α. (1996) 1 ΑΑΔ 

656 και Δημητρίου κ.α. ν. Sidorenko (2011) 1 ΑΑΔ 1095).  Τέτοια είναι εν 

προκειμένω η περίπτωση, εφόσον ολόκληρο το σκεπτικό της πρωτόδικης 

απόφασης, με την κατάληξη της οποίας ούτως ή άλλως θα συμφωνούσαμε και επί 

του σκεπτικού αυτού, στηρίζεται σε εσφαλμένη, ως άνω, θεώρηση, χωρίς όμως 

αυτή να είχε αποτελέσει αντικείμενο δικαστικού προβληματισμού. Η εξέταση όμως 

της έφεσης δεν μπορεί παρά να γίνει στα πλαίσια που με σαφήνεια έχει θέσει η 

νομολογία.  Υπ'  αυτή την έννοια κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο να επέμβουμε στο 

συγκεκριμένο σημείο της πρωτόδικης απόφασης, το οποίο άλλωστε τέθηκε χωρίς 

ένσταση με το περίγραμμα αγόρευσης της εφεσίβλητης ώστε να είχε την ευκαιρία 

η άλλη πλευρά να τοποθετηθεί.   

Παρά ταύτα και παρά την ακολουθούμενη καλή πρακτική, επειδή έχουμε ήδη 

αναφέρει ότι θα καταλήγαμε στο ίδιο αποτέλεσμα και αν ακολουθούσαμε το 

σκεπτικό του πρωτόδικου δικαστηρίου, για σκοπούς πλήρους αιτιολογίας θα 

δώσουμε λόγους γιατί θεωρούμε ασφαλή τη διαπίστωση του πρωτόδικου 

δικαστηρίου αναφορικά με το ζήτημα της γνώσης της εφεσίβλητης, χωρίς τούτο να 

σημαίνει, τονίζουμε, ότι αποδεχόμαστε πως δημιουργήθηκε εξ αρχής εξ επαγωγής 

εμπίστευμα.   

 Σε σχέση με το ζήτημα της γνώσης της εφεσίβλητης υποβάλλεται με την 

έφεση ότι υπήρχαν στοιχεία με βάση τα οποία προκύπτει πως η εφεσίβλητη είχε ή 

όφειλε να έχει γνώση και που δικαιολογούσαν το συμπέρασμα του εξ επαγωγής 

εμπιστεύματος.  Κατά τους εφεσείοντες η συμφωνία αναπροσαρμογής δεν ήταν μια 

«ξεχασμένη» συμφωνία, όπως κακώς την χαρακτήρισε το πρωτόδικο δικαστήριο 

αλλά μια έγκυρη συμφωνία που ακολουθήθηκε από ένα έγκυρο πιστοποιητικό 

τελικής έγκρισης το οποίο δεν έχει ακυρωθεί.  Ως στοιχεία γνώσης υποδείχθηκε 

καταρχάς το κατ'  ισχυρισμόν «επίσημο σχέδιο του Κτηματολογίου» (τεκμ. 5) στο 

οποίο, «είναι καταχωρημένη η διαχωριστική γραμμή με βάση τη συμφωνηθείσα 

αναπροσαρμογή και το οποίο αναμένεται και επιβάλλεται ο κάθε προτιθέμενος 

αγοραστής να επιθεωρήσει».  Επίσης ως τέτοιο στοιχείο αναφέρεται ο μικρός 

φράκτης (τοιχαράκι και δενδρύλλια) κατά μήκος του νέου συνόρου και τα οροθέσια 

του Κτηματολογίου που υπήρχαν επί των κτημάτων. 

Με την έφεση περαιτέρω προβάλλεται ότι εσφαλμένα το πρωτόδικο 

δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε γραπτή συμφωνία μεταξύ των προκατόχων 

και υποβάλλεται ότι από το σύνολο των εγγράφων που κατατέθηκαν ως τεκμήρια 

προκύπτει έγγραφη συμφωνία η οποία κατέληγε στη δημιουργία πραγματοπαγούς 

δικαιώματος προς όφελος των εφεσειόντων.  Αυτά απαντήθηκαν ήδη.  Όπως 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1993/rep/1993_1_0766.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1996/rep/1996_1_0656.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1996/rep/1996_1_0656.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2011/rep/2011_1_1095.htm
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δεδομένο είναι ότι δεν υπήρχε γραπτή συμφωνία μεταξύ των αρχικών ιδιοκτητριών, 

δεδομένο είναι ότι υπήρχε μεταξύ τους προφορική συμφωνία η οποία δεν 

εκπληρώθηκε από πλευράς της διαχειρίστριας του αποβιώσαντος μεταγενέστερου 

ιδιοκτήτη του τεμαχίου 329, χωρίς να είχε δημιουργηθεί πραγματοπαγές δικαίωμα 

προς όφελος των εφεσειόντων.  Με ένα τελευταίο λόγο έφεσης οι εφεσείοντες 

ισχυρίζονται ότι το δικαστήριο εσφαλμένα απέρριψε το επιχείρημα περί δόλου της 

διαχειρίστριας «επηρεαζόμενο από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν ήταν 

διάδικος».  Δεν βρίσκουμε το ζήτημα αυτό να έχει σημασία αφ'  ης στιγμής οι 

εφεσείοντες επέλεξαν όπως η διαχειρίστρια, το πρόσωπο που παραβίασε τη 

συμφωνία και οι εφεσείοντες είχαν ενοχικό δικαίωμα έναντι της για αποζημιώσεις, 

δεν ήταν διάδικος.   

Η έφεση απορρίπτεται με €3.000 έξοδα πλέον ΦΠΑ εναντίον των 

εφεσειόντων.   

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πολιτική Έφεση Αρ. 334/12 

ΧΧΧ ΛΙΜΝΑΤΙΤΗΣ ν. FARAO ESTATES LIMITED , Πολιτική Έφεση Αρ. 334/12 , 8 

Ιουνίου  2021 

1.1.1.2 Υπόθεση 

 H αγωγή καταχωρίστηκε με κλητήριο ένταλμα ειδικά οπισθογραφημένο την 

13.12.2011.  Η βασική αξίωση του Εφεσείοντα είναι όπως του αποδοθεί η 

κυριότητα δύο ακινήτων στην Αργάκα.    

Σύμφωνα με την Έκθεση Απαίτησης τα δύο ακίνητα συνιστούσαν ενιαίο 

τεμάχιο το οποίο ο Εφεσείοντας αγόρασε με δικά του χρήματα.  Το τεμάχιο 

εγγράφηκε στο όνομα της μητέρας της Εφεσίβλητης γιατί ο Εφεσείοντας, ως 

αλλοδαπός, δεν μπορούσε να το εγγράψει στο δικό του όνομα.  Η βασική θέση που 

προβάλλεται είναι ότι η εγγραφή στο όνομα της μητέρας της Εφεσίβλητης «έγινε 

υπό το ρητό και/ή εξυπακουόμενο όρο ότι θα κατείχε το ακίνητο ως 

καταπιστευματοδόχος του [Εφεσείοντα] μέχρι που θα ήταν δυνατή η μεταβίβαση 

του ακινήτου εις το όνομα του».  Σε μεταγενέστερο χρόνο η μητέρα της 

Εφεσίβλητης μεταβίβασε στην Εφεσίβλητη, δυνάμει δωρεάς, μέρος του τεμαχίου 

για το οποίο και εκδόθηκε ξεχωριστός τίτλος και εγγράφηκε στο όνομα της 

Εφεσίβλητης.  Μέσα σε αυτό με δικά του έξοδα ανεγέρθηκε κατοικία.  

Το υπόλοιπο, για το οποίο επίσης εκδόθηκε ξεχωριστός τίτλος, παρέμεινε 

εγγεγραμμένο στο όνομα της μητέρας της Εφεσίβλητης και σε αυτό εγκαταστάθηκε 

σύστημα φωτοβολταϊκών, πάλιν με έξοδα του Εφεσείοντα.  Η μητέρα της 

Εφεσίβλητης που στο μεταξύ έχει αποβιώσει ενάγεται δια του διαχειριστή της 

περιουσίας της, εναγόμενου 2.  Η έφεση δεν τον αφορά.  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2021/1-202106-334-12PolEf.htm&qstring=%E5%EC%F0%E9%F3%F4%E5%F5%EC%2A
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Αξιώνεται η ακύρωση των υφιστάμενων εγγραφών και διαταγή για τη 

μεταβίβαση και εγγραφή των δύο ακινήτων στο όνομα του Εφεσείοντα και 

διαζευκτικά αποζημιώσεις.   

Την 12.2.2014, ο Εφεσείοντας αποτάθηκε με αίτηση με κλήση εξαιτούμενος 

ενδιάμεσο διάταγμα που να απαγορεύει στην Εφεσίβλητη να αποξενωθεί το ακίνητο 

που είναι εγγεγραμμένο στο όνομα της ή να το επιβαρύνει.   

Η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση, προσβάλλεται 

με πέντε λόγους έφεσης, ουσιαστικά όμως τέσσερις, αφού ο πέμπτος λόγος αφορά 

στην διαταγή με την οποία τα έξοδα επιδικάστηκαν εναντίον του, με αιτιολογία ότι 

η αίτηση θα έπρεπε να γίνει αποδεχτή, με έξοδα σε βάρος της Εφεσίβλητης. 

Το μεγαλύτερο μέρος της πρωτόδικης απόφασης αναλώνεται στη διερεύνηση 

του κατά πόσο είχε καταδειχθεί πραγματικός κίνδυνος πώλησης του ακινήτου από 

την Εφεσίβλητη.  Το Πρωτόδικο Δικαστήριο αντιπαράβαλε την γενική και αόριστη, 

όπως την χαρακτήρισε, αναφορά στην υποστηρικτική της αίτησης ένορκη δήλωση 

ότι η Εφεσίβλητη διαφημίζει την πώληση του ακινήτου μέσω κτηματομεσιτών στο 

διαδίκτυο, με τον σχετικό ισχυρισμό στην Έκθεση Απαίτησης, για να διαπιστώσει 

ότι δεν διέφεραν ιδιαίτερα.  Στη βάση του ότι διαφήμιση για την πώληση του 

ακινήτου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Εφεσείοντα, γινόταν και κατά τον 

χρόνο καταχώρισης της αγωγής, διαπίστωσε καθυστέρηση ή ολιγωρία από τον 

τελευταίο στην καταχώριση της αίτησης, διερωτούμενο γιατί δεν είχε προωθήσει 

την αίτηση ταυτόχρονα με την αγωγή.  Κατέληξε το Πρωτόδικο Δικαστήριο ότι η 

παρέλευση δύο χρόνων και δύο μηνών από την καταχώρηση της αγωγής μέχρι την 

καταχώριση της αίτησης είχε ιδιαίτερη σημασία ως προς την έκβαση της απόφασης 

του. 

Η κατάληξη του Πρωτόδικου Δικαστηρίου να προσδώσει σημασία στον χρόνο 

που μεσολάβησε από την καταχώρηση της αγωγής μέχρι την καταχώριση της 

αίτησης προσβάλλεται με τον πρώτο λόγο έφεσης.  Για ό,τι όμως αξίζει, το 

Πρωτόδικο Δικαστήριο αναφέρθηκε σε «ιδιαίτερη σημασία» και όχι ότι ήταν 

«ουσιώδους σημασίας», όπως του αποδίδεται. 

Το γεγονός ότι αίτηση καταχωρείται με κλήση, δεν καθιστά την καθυστέρηση 

στην διεκδίκηση παρεμπίπτοντος διατάγματος παράμετρο αδιάφορη.  Η 

καθυστέρηση μπορεί να έχει καταλυτική σημασία και να ανατρέπει το στοιχείο του 

κατεπείγοντος που συνιστά δικαιοδοτικό όρο στην περίπτωση που το διάταγμα 

ζητείται με μονομερή αίτηση ή να αναδεικνύει πως το ζήτημα κατάληξε να είναι 

επείγον ως αποτέλεσμα αυτής της ιδίας της καθυστέρησης.  Ωστόσο, η 

καθυστέρηση έχει και αφ' εαυτής σημασία, ασύνδετη με το στοιχείο του 

κατεπείγοντος.  Στο σύγγραμμα των Γ. Ερωτοκρίτου & Π. Αρτέμη, «Διατάγματα 

Injunctions», 2016, σελ.21, αναφέρεται ότι «Το θέμα της καθυστέρησης, ως 
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δικαιοδοτικός όρος δυνάμει του άρθρου 9 του Κεφ.6, δεν πρέπει να συγχέεται με 

το θέμα της καθυστέρησης που λαμβάνεται υπόψη κατά την άσκηση της διακριτικής 

ευχέρειας του δικαστηρίου, ως μέρος των γενικότερων αρχών του δικαίου της 

επιείκειας.» (βλ. Πλακίδη ν. Nomisko Developers Ltd (2010) 1(Α) Α.Α.Δ. 

577, 584).   

Έτσι προσεγγίστηκε η διαπιστωθείσα καθυστέρηση από το Πρωτόδικο 

Δικαστήριο, που δεν θεώρησε ότι έπρεπε να καταδειχθεί το στοιχείο του 

κατεπείγοντος.  

Δεν θεωρούμε ότι η αναφορά του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι, στα 

περιστατικά της υπόθεσης, η καθυστέρηση που διαπιστώθηκε ήταν ιδιαίτερης 

σημασίας ήταν λανθασμένη.  Και ουσιαστικός δεν είναι ο χαρακτηρισμός της 

καθυστέρησης από το Πρωτόδικο Δικαστήριο, αλλά η πραγματική συνέπεια της 

καθυστέρησης που διαπιστώθηκε στην έκβαση της αίτησης που, όπως αναφέρουμε 

αμέσως πιο κάτω, απορρίφθηκε για άλλους λόγους.  Κατά συνέπεια ο πρώτος λόγος 

έφεσης απορρίπτεται.  

Η κατάληξη του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ήταν ότι «δεν δικαιολογείται η 

έγκριση της αίτησης του [Εφεσείοντα] κυρίως λόγω της αποτυχίας του να 

στοιχειοθετήσει την ύπαρξη της αναγκαιότητας έκδοσης του αιτούμενου 

διατάγματος προς αποφυγή του κινδύνου πώλησης του επίδικου 

ακινήτου».  Έκρινε ότι δεν ήταν αναγκαίο να εκδοθεί απαγορευτικό διάταγμα για 

να αποφευχθεί  η πώληση ή αποξένωση του ακινήτου, στη βάση ότι δεν είχε 

καταδειχθεί πραγματικός κίνδυνος να πωληθεί το ακίνητο πριν την ολοκλήρωση 

της εκδίκασης της αγωγής.  

Επανάφερε και το ζήτημα της καθυστέρησης στην επιδίωξη της ενδιάμεσης 

θεραπείας, θεωρώντας ότι η επιλογή του Εφεσείοντα να μην αποταθεί νωρίτερα 

στο Δικαστήριο, ήταν στοιχείο αρνητικό στην διαπίστωση πραγματικής πρόθεσης 

της Εφεσίβλητης να το πωλήσει. 

Η κρίση αυτή προσβάλλεται με τον δεύτερο και τον τέταρτο λόγο έφεσης. Ο 

τέταρτος λόγος έφεσης προσβάλλει την κατάληξη ότι δεν στοιχειοθετείτο 

αναγκαιότητα έκδοσης του διατάγματος προς αποφυγή πώλησης του επιδίκου 

ακινήτου, με την αιτιολογία να επικεντρώνεται στην εφαρμογή του άρθρου 4 του 

περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ.6, ενώ ο δεύτερος λόγος έφεσης 

προσβάλλει την πρωτόδικη εκτίμηση της μαρτυρίας για την διαφήμιση του επίδικου 

ακινήτου προς πώληση.  

Κατά την εκτίμηση του, η παρουσιασθείσα απόφαση δεν παρείχε με 

οποιοδήποτε τρόπο σχετική μαρτυρία προς υποστήριξη της αίτησης. Εφόσον, όμως, 

ο Εφεσείοντας διεκδικεί το ακίνητο δυνάμει καταπιστεύματος, μαρτυρία ότι 
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ανήγειρε σε αυτό κατοικία με δικά του έξοδα ήταν σχετική με την αξίωση 

του.   Ανάφερε ακόμα το Πρωτόδικο Δικαστήριο  ότι δεν δεσμευόταν από το εύρημα 

ενός άλλου Δικαστηρίου, ωστόσο, δεν επρόκειτο για εύρημα, αλλά για απλή 

μεταφορά επιμέρους πτυχής της μαρτυρίας της Εφεσίβλητης.  Το Πρωτόδικο 

Δικαστήριο απέτυχε να εκτιμήσει την πραγματική υπόσταση της αναφοράς στη 

δικαστική απόφαση, ως εξ' ακοής μαρτυρία και παραδοχή της Εφεσίβλητης ότι η 

κατοικία είχε ανεγερθεί με έξοδα του Εφεσείοντα. 

Πέρα όμως από την μεταφορά, μέσω της δικαστικής απόφασης, της δήλωσης 

της Εφεσίβλητης, ότι η κατοικία στην Αργάκα κτίστηκε με χρήματα του Εφεσείοντα, 

δεν παρουσιάστηκε καμιά άλλη μαρτυρία προς τεκμηρίωση της δεύτερης 

προϋπόθεσης του άρθρου 32.  Η αναφορά από τον ομνύοντα ότι «Οι θέσεις του 

Εφεσείοντα ότι το ακίνητο αγοράστηκε από τον ίδιο και σ' αυτό κτίστηκε κατοικία, 

ενισχύονται από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση» δεν είναι μαρτυρία ότι αυτός 

αγόρασε το ακίνητο ή ότι σε αυτό αναγέρθηκε κατοικία, πολύ περισσότερο ότι ο 

Εφεσείοντας δικαιούται να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης οποιουδήποτε από τα δύο 

ακίνητα που αναφέρονται στην αγωγή δυνάμει καταπιστεύματος.   

 Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώνουμε ότι η δήλωση της Εφεσίβλητης ότι η 

κατοικία στην Αργάκα κτίστηκε με χρήματα του Εφεσείοντα δεν ήταν από μόνη της 

επαρκής για να τεκμηριώσει τη δημιουργία καταπιστεύματος προς όφελος του 

Εφεσείοντα.    

Η απουσία μαρτυρίας που θα υποστήριζε την δημιουργία καταπιστεύματος 

προς όφελος του Εφεσείοντα, ήταν καταλυτική για την άρνηση χορήγησης του 

αιτούμενου διατάγματος, είτε δυνάμει του άρθρου 32 των περί Δικαστηρίων 

Νόμων, είτε του άρθρου 4 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ.6.  Το 

Πρωτόδικο Δικαστήριο διαπίστωσε την ανεπάρκεια της μαρτυρίας και σε αυτή τη 

βάση ορθά κατέληξε στην απόρριψη της αίτησης. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. E191/2014 

xxx xxx RAPP v. xxx SINDEN (xxx ΣΙΝΤΕΝ) , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. E191/2014 , 

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

1.1.1.3 Υπόθεση 

ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Π.:    Η καταδικαστική, πρωτόδικη, απόφαση, κατά της 

Κατηγορούμενης-Εφεσείουσας, προσβάλλεται, ως εσφαλμένη, με τέσσερις λόγους 

έφεσης (Λόγοι 1, 2, 3 και 6 - Οι λόγοι έφεσης 4 και 5 αποσύρθηκαν και 

απορρίφθηκαν) ενώ η ποινή προσβάλλεται ως έκδηλα υπερβολική, με ένα λόγο 

(τον έβδομο).  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202003-E191-14PolEf.htm&qstring=E191%20w%2F1%202014
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Η Εφεσείουσα καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε εννέα κατηγορίες κλοπής υπό 

αντιπροσώπου, κατά παράβαση των άρθρων 255 και 270(β) του Ποινικού Κώδικα 

(κατηγορίες 3 - 11) και μια κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, κατά παράβαση των άρθρων 2-8 του περί Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

Νόμου του 2007 (Νόμος 188(1)/2007) (δωδέκατη κατηγορία).  Οι αρχικές 

κατηγορίες 1 και 2 αποσύρθηκαν και απορρίφθηκαν.   

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των αδικημάτων των κατηγοριών 3-11, η 

Κατηγορούμενη-Εφεσείουσα φέρεται να έκλεψε το συνολικό ποσό του €1.975.000 

από την εταιρεία ERILIN HOLDINGS LTD (η ERILIN), κατά τη χρονική περίοδο 

28/2/2012 μέχρι 7/11/2012.  Σύμφωνα με την Κατηγορούσα Αρχή - Εφεσίβλητη, 

το προαναφερόμενο ποσό ήταν κατατεθειμένο σε συγκεκριμένο λογαριασμό στη 

ΣΠΕ Καϊμακλίου, επ' ονόματι της ERILIN και ήταν «εμπιστευμένο» στην 

Εφεσείουσα, με συγκεκριμένο σκοπό την αποπληρωμή δανείου της ERILIN προς 

τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (I.F.C.). 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, σημείωσε ότι η Εφεσείουσα δεν αμφισβήτησε την 

υποχρέωση της να ενεργεί στη βάση των οδηγιών του «πραγματικού ιδιοκτήτη» 

της ERILIN, δηλαδή του ιδιοκτήτη - δικαιούχου - beneficiary των μετοχών της, τις 

οποίες η Εφεσείουσα κατείχε ως εμπιστευματοδόχος (trustee) προς όφελος και για 

λογαριασμό   του, δυνάμει του τεκμηρίου 8. 

Εφαρμόζοντας τα προαναφερόμενα συμπεράσματά του, το πρωτόδικο 

Δικαστήριο βρήκε ότι η Εφεσείουσα, κατά τον προαναφερόμενο χρόνο, έκλεψε το 

συνολικό ποσό του €1.975.000 από την ERILIN, ποσό που ήταν κατατεθειμένο στη 

ΣΠΕ Καϊμακλίου, επ' ονόματι  της ERILIN, και το οποίο η ERILIN είχε εμπιστευθεί 

στην Εφεσείουσα, ως Διευθύντρια και Γραμματέα της Εταιρείας (και 

εμπιστευματοδόχο των μετοχών της), με μοναδικό σκοπό, τη χρήση του για την 

αποπληρωμή του δανείου της ERILIN (μέρος του) προς τον Διεθνή Οργανισμό 

Χρηματοδότησης (IFC).  

Αν αυτό που κλάπηκε είναι, μεταξύ άλλων, περιουσία εμπιστευμένη στον 

υπαίτιο, τότε διαπράττεται και το αδίκημα της κλοπής, υπό αντιπροσώπου, του 

άρθρου 270(β), που τιμωρείται με ανώτατη ποινή φυλάκισης δεκατεσσάρων 

χρόνων.  

Αναφορικά με την κλοπή περιουσίας που υπόκειται σε εμπίστευμα (Δέστε: 

Smith and Hogan Criminal Law, 13η Έκδοση, σελίδες 810 και επόμενες.  

  


