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1 ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ 

1.1 Βακουφικής Περιουσίας  

1.1.1 Υπόθεση 

Με την πρωτογενή Αίτηση Αρ. 31/15 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, η 

αιτήτρια/εφεσείουσα, Τουρκικής υπηκοότητας, αξίωνε εναντίον του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Υψηλού Συμβουλίου του ΕΒΚΑΦ και του Διευθυντή 

Κτηματολογίου και Χωρομετρικού Τμήματος Λάρνακας, Καθ' ων η Αίτηση 1, 2 και 

3  αντίστοιχα, διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να διατάσσετο η διαγραφή του 

ονόματος των εκπροσώπων του ΕΒΚΑΦ ως Επιτρόπων του Βακουφίου Bekir Pasha 

(«Delegates of EVKAF as Mutαvellis of Bekir Pasha Vakf») από τους τίτλους 

ιδιοκτησίας αριθμού ακινήτων στη Λάρνακα και η αντικατάσταση του με το 

όνομα  της Αιτήτριας, υπό την ιδιότητά της ως μόνης Επιτρόπου/Διαχειριστή 

(Mutevelli) του Βακουφίου Bekir Pasha.  Επιπρόσθετα και/ή διαζευκτικά αξίωνε 

διακήρυξη του Δικαστηρίου ότι υπό την πιο πάνω ιδιότητά της είχε δικαίωμα, χωρίς 

την προηγούμενη συγκατάθεση του Υψηλού Συμβουλίου του ΕΒΚΑΦ και/ή 

εκπροσώπου του, να διαχειρίζεται τα ακίνητα του συγκεκριμένου Βακουφίου και να 

συμβάλλεται με τρίτους σε σχέση με αυτά. 

Η αίτηση στηρίζετο στα άρθρα 21, 22 και 29 του Περί Δικαστηρίων Νόμου, 

στα άρθρα 35, 40 και 43 του Περί Επιτρόπων Εμπιστευμάτων Νόμου, ΚΕΦ. 193, στο 

ΚΕΦ. 224, στους Περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμούς, στον Περί Ιδρυμάτων Νόμο 

της Τουρκικής Δημοκρατίας (Νόμος Αρ. 2762 του 1935), στον Περί Ιδρυμάτων Νόμο 

της Τουρκικής Δημοκρατίας (Νόμος Αρ. 5737 του 2008), στον Αστικό Κώδικα της 

Τουρκικής Δημοκρατίας (Νόμος Αρ. 4721) και στον Περί Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου 

και Δικαιοδοσίας Νόμο της Τουρκικής Δημοκρατίας (Νόμος Αρ. 5718/07). 

Με την παρούσα έφεση η εφεσείουσα προσβάλλει  την απορριπτική   απόφαση 

με πέντε λόγους έφεσης.  Ο λόγος έφεσης 1 αναφέρεται στις εσφαλμένες 

διαπιστώσεις του πρωτόδικου δικαστηρίου ότι το Μουλχάκ Βακούφιο 

Esbak  Seyhulharem Elhac Ebubekir Pasa (Αρ. Εγγραφής Β.02.1. VGM. 

1.03.02.120-99/3646) δεν είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο με το  Βακούφιο Bekir 
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Pasha  επί του οποίου είναι εγγεγραμμένα τα ακίνητα που περιγράφονται στο 

Τεκμήριο 14 της Ένορκης Δήλωσης της εφεσείουσας  και ότι δεν προκύπτει ταύτιση 

των ονομασιών τους. Ο λόγος έφεσης 2 αναφέρεται στη διαπίστωση του Δικαστηρίου 

ότι η εγγραφή των «Delegates of Evkaf» ως επιτρόπων (trustees/Mutevellis) του 

Βακουφίου «Bekir Pasha» επιτεύχθηκε δυνάμει  χρησικτησίας σύμφωνα με 

τις  πρόνοιες του ΚΕΦ. 224.  Ο λόγος έφεσης 3 προσβάλλει ως λανθασμένο το 

συμπέρασμα του Δικαστηρίου ότι «....... δεν έχει ικανοποιηθεί ότι Βακούφιο Bekir 

Pasha πρόκειται για Βακούφιο εκτός της έννοιας του περί Εβκάφ και Βακουφίων 

Νόμου, ΚΕΦ. 337 ή ότι δεν τυγχάνει εφαρμογής το ΚΕΦ. 337....» 

Ο λόγος έφεσης 4 αναφέρεται στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι το επίδικο 

Βακούφιο υπόκειται στις πρόνοιες του Νόμου Αρ. 139/91 και ότι εμπίπτει στον όρο 

«τουρκοκυπριακή περιουσία» και τέλος  ο λόγος έφεσης  5 στο συμπέρασμα ότι το 

Βακούφιο, Bekir Pasha  δεν ιδρύθηκε στην Τουρκία. 

Όλοι οι λόγοι έφεσης είναι συναφείς και στηρίζονται περίπου στην ίδια 

αιτιολογία.  Κύριος άξονας της επιχειρηματολογίας της εφεσείουσας είναι ότι με τη 

μαρτυρία που είχε προσκομίσει  πρωτόδικα είχε αποδειχθεί  η ταύτιση των δύο 

Βακουφίων και ότι το Bekir Pasha ήταν στην πραγματικότητα το Τούρκικο 

Βακούφιο.    Ενόψει της συνάφειας των λόγων έφεσης θα εξεταστούν μαζί.  

Στην υπόθεση Seamark Consultancy Services Ltd v. Lasala (2007) 1 

A.A.Δ. 162, όπου ηγέρθηκε θέμα κατά πόσο ήταν αναγκαία η εγγραφή και 

αναγνώριση Αμερικανικής δικαστικής απόφασης στην Κύπρο, δυνάμει της οποίας 

είχε δημιουργηθεί καταπίστευμα και οι ενάγοντες είχαν διοριστεί συνδιαχειριστές του 

καταπιστεύματος με εξουσία έγερσης αγωγής, το Εφετείο επικυρώνοντας την 

πρωτόδικη απόφαση ανέφερε τα εξής: 

«Άλλοι λόγοι εφέσεως είναι ότι η αγωγή των εφεσιβλήτων ήταν class action 

αλλά δεν τηρήθηκαν οι σχετικοί θεσμοί και ότι οι εφεσίβλητοι-ενάγοντες για να 

επιτύχουν στην αγωγή τους στην Κύπρο θα έπρεπε να είχαν εγγράψει την απόφαση 

του Αμερικανικού Δικαστηρίου δυνάμει της οποίας δημιουργήθηκε το 

προαναφερόμενο καταπίστευμα και οι ίδιοι διορίστηκαν ως συνδιαχειριστές του, αλλά 

δεν το έπραξαν. Και αυτά τα θέματα τα εξέτασε και τα αποφάσισε το πρωτόδικο 

δικαστήριο με ικανοποιητικό τρόπο. Ορθά το πρωτόδικο δικαστήριο παρατήρησε πως 

δεν ήταν αναγκαία η εγγραφή και αναγνώριση οποιασδήποτε Αμερικανικής 

δικαστικής απόφασης, δεδομένου ότι δεν εκδόθηκε οποιαδήποτε τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση στις Η.Π.Α. την οποία οι εφεσίβλητοι επεδίωκαν να εκτελέσουν 

στην Κύπρο. Οι εφεσίβλητοι προωθούν τις αξιώσεις τους στην Κύπρο με στόχο να 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2007/rep/2007_1_0162.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2007/rep/2007_1_0162.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2007/rep/2007_1_0162.htm
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επιτύχουν στο μέλλον απόφαση υπέρ τους. Η επίκληση απ' αυτούς της Αμερικανικής 

δικαστικής απόφασης σύμφωνα με την οποία δημιουργήθηκε στις Η.Π.Α. το 

προαναφερόμενο καταπίστευμα και οι ίδιοι διορίστηκαν συνδιαχειριστές του δεν 

επέβαλλε στους εφεσίβλητους την υποχρέωση να εγγράψουν στην Κύπρο τη σχετική 

Αμερικανική απόφαση. .» 

Η έφεση απορρίπτεται. 

SUZAN DIKRAZ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (MUTEVELLI) ΤΟΥ 

ΒΑΚΟΥΦΙΟΥ BEKIR PASHA v. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ.α. , 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 344/2016 , 5 Ιουλίου  2019 

1.1.2 Υπόθεση 

Βακούφια ― Αίτηση για διορισμό καταπιστευματοδόχου (Μουτεβελλή) 

συγκεκριμένου βακουφίου, καθώς και διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να 

διατάσσεται το Κτηματολόγιο να κάμει έρευνα σχετικά με την περιουσία του 

βακουφίου και διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται η εγγραφή και η τοποθέτηση 

όλης της περιουσίας του βακουφίου στο όνομα του Μουτεβελλή ― Κατά πόσο το 

Δικαστήριο είχε δικαιοδοσία να εξετάσει την αίτηση η οποία στηριζόταν στο Άρθρο 

55 του περί Εβκάφ και Βακουφίων Νόμου, Κεφ. 337, ενόψει της θέσπισης του 

Νόμου περί Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα θέματα) 

(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1991 (N.139/1991), όπως τροποποιήθηκε. 

Λέξεις και Φράσεις ― «Τουρκοκυπριακή περιουσία» στο Άρθρο 2 του Νόμου 

περί Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 139/91 ― Περιλαμβάνει και τη 

βακούφικη περιουσία. 

Η εφεσείουσα - αιτήτρια (η εφεσείουσα) αμφισβητεί με την παρούσα έφεση 

την ορθότητα της απόφασης του πρωτόδικου Δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε 

η αίτηση που υπέβαλε κατ' επίκληση του περί Εβκάφ και Βακουφίων Νόμου, Κεφ. 

337, για να διοριστεί καταπιστευματοδόχος (Mutevelli) του βακουφίου της Siddika 

και Hatice Hanimlar. Την διαχείριση του βακουφίου ανέλαβε από το 1968 το Υψηλό 

Συμβούλιο του Εβκάφ το οποίο, όπως υποστήριζε η εφεσείουσα, δεν έδιδε 

λογαριασμό στους δικαιούχους με αποτέλεσμα η συμπεριφορά αυτή να συνιστά 

κατάχρηση εμπιστοσύνης στη διοίκηση και διαχείριση του βακουφίου. Ο Γενικός 

Εισαγγελέας δεν έδωσε την απαιτούμενη από το Άρθρο 55 του Κεφ. 337 

συγκατάθεση που του είχε ζητηθεί και όταν καταχωρήθηκε η αίτηση και επιδόθηκε 

σε αυτόν, έφερε ένσταση με αναφορά στον Νόμο 139/91. 
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Το Δικαστήριο κατέληξε ότι ο διορισμός Μουτεβελλή θα συνιστούσε υπό τις 

περιστάσεις πράξη contra legem εφόσον, δυνάμει του ισχύοντος νόμου η διαχείριση 

κλπ της βακούφικης περιουσίας, περιλαμβανομένης και αυτής στην παρούσα 

υπόθεση, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών. 

Το θέμα αυτό, συνάπτεται του θέματος της άρνησης του Γενικού Εισαγγελέα να 

δώσει τη συγκατάθεσή του για την έναρξη της διαδικασίας διορισμού νέου 

Μουτεβελλή κλπ. με βάση το Άρθρο 55 του περί Εβκάφ και Βακουφίων Νόμου, Κεφ. 

337.  

Ο συνήγορος της εφεσείουσας επικαλέστηκε πρόνοιες του Συντάγματος και 

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορούν κυρίως το 

δικαίωμα περιουσίας, τα οποία, κατά τον ισχυρισμό του, παραβιάζονται. Πρόβαλε 

επίσης το επιχείρημα ότι η υπό κρίση κλπ. περιουσία δεν μπορεί να έχει περιέλθει 

υπό τη διαχείριση του Κηδεμόνα, με βάση τη σχετική Νομοθεσία του 1991, 

ισχυριζόμενος, επιπρόσθετα, ότι η ανάγκη για διαχείριση εγκαταλειφθεισών 

περιουσιών, υπήρξε αμέσως μετά την τουρκική εισβολή και παρόλο τούτο η 

νομοθεσία του Κηδεμόνα εφαρμόστηκε πολλά χρόνια αργότερα, ήτοι το 1991. 

Η εφεσείουσα παραπονείτο επίσης για την διαταγή καταβολής των εξόδων από 

την ίδια ενόψει του, κατ' ισχυρισμόν,  νεοφανούς θέματος της υπόθεσης. 

Αποφασίστηκε ότι: 

1. Η συνταγματικότητα του Νόμου περί Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών 

Περιουσιών υπήρξε αντικείμενο της Κυπριακής νομολογίας σε αριθμό αποφάσεων. Ο 

σκοπός του Νόμου 139/91 είναι η λήψη μέτρων διαχείρισης των Τ/Κ περιουσιών που 

εγκαταλείφθηκαν από τους Τ/Κ ιδιοκτήτες τους συνεπεία της Τουρκικής εισβολής. Τα 

μέτρα αυτά σκοπό δεν είχαν τη θέσπιση μόνιμων περιορισμών ή στέρηση των 

δικαιωμάτων των νομίμων ιδιοκτητών, αλλά την προσωρινή, για όσο χρόνο ήταν 

αναγκαίο, προστασία και διαχείριση της περιουσίας. Τα δε μέτρα που λήφθηκαν 

ήταν, τα απολύτως αναγκαία και ανάλογα με την κατάσταση που έπρεπε να 

αντιμετωπισθεί. 

2. Ήταν ορθό το συμπέρασμα και η πρωτόδικη απόφαση πως η επίδικη 

βακουφική περιουσία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Κηδεμόνα 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Ήταν ορθή επίσης η θέση, ότι η συγκατάθεση του 

Γενικού Εισαγγελέα αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για να αναλάβει 

δικαιοδοσία το Δικαστήριο, αλλά το θέμα δεν έχει πλέον ουσιαστική σημασία, αφού 

αρμοδιότητα έχει τώρα ο Κηδεμόνας και η εφαρμογή του σχετικού Νόμου έχει 
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καταστήσει ανενεργείς τις διατάξεις του Άρθρου 55 του περί Εβκάφ και Βακουφίων 

Νόμου, Κεφ. 337. 

3. Η επιδίκαση των εξόδων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου 

και συνήθως ακολουθεί την αρχή ότι τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ του επιτυχόντος 

διαδίκου. Το Δικαστήριο ενήργησε εντός των ορθών πλαισίων της διακριτικής του 

ευχέρειας στην παρούσα υπόθεση αλλά ούτε και υπήρξε οτιδήποτε το νεοφανές 

(novel point) σχετικά με τα επιχειρήματα που προωθήθηκαν ενώπιον του Εφετείου. 

Η έφεση απορρίφθηκε με έξοδα €2.000  εναντίον της εφεσείουσας. 

Η έφεση απορρίπτεται. 

SHERMIN KEMAL BALCE κ.α. , Πολιτική Έφεση Αρ. 62/2008 , 18 Μαΐου  2010 

1.2 Εξ επαγωγής εμπίστευμα (resulting or 

constructive trust) 

1.2.1 Υπόθεση 

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εκδίκασε αγωγή που ήγειρε η 

εφεσίβλητη-ενάγουσα με την οποία αξίωσε δηλωτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου ότι 

ο αποβιώσας σύζυγος της Χριστοφίδης, εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του ημίσεως 

μεριδίου διαμερίσματος στη Λευκωσία, το κατείχε ως καταπιστευματοδόχος προς 

όφελος της δυνάμει ρητού ή εξυπακουόμενου ή καταληκτικού εμπιστεύματος.  Και 

ότι η ίδια δικαιούτο να εγγραφεί ως ιδιοκτήτρια του μεριδίου αυτού, του  υπολοίπου 

μεριδίου ήδη εγγεγραμμένου επ΄ ονόματι της. 

Το Δικαστήριο μετά από ακροαματική διαδικασία στην οποία αξιολόγησε την 

ενώπιον του μαρτυρία, δικαίωσε την εφεσίβλητη και εξέδωσε διάταγμα μεταβίβασης 

και εγγραφής του ως άνω ημισίου μεριδίου επ΄ ονόματι της εφεσίβλητης με έξοδα 

υπέρ της.  Τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν σε αυτή την κρίση προκύπτουν με 

αρκετή καθαρότητα και λεπτομέρεια από την πρωτόδικη απόφαση, σε συντομία δε 

έχουν ως εξής:   Ο Χριστοφίδης κατέλειπε ως επιζώσα σύζυγο την εφεσίβλητη και 

δύο τέκνα από προηγούμενο γάμο.  Δεν άφησε διαθήκη και η αγωγή στράφηκε 

εναντίον του διαχειριστή της περιουσίας του αποβιώσαντος, στην πορεία δε 

προσετέθη και ο διαχειριστής της πρώην συζύγου του αποβιώσαντος κατόπιν δικού 

του αιτήματος.  Η εφεσίβλητη και ο αποβιώσας παντρεύτηκαν το 1986 και η 
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εφεσίβλητη, η οποία τότε διέμενε και εργαζόταν μονίμως στην Ελλάδα, εγκατέλειψε 

την εκεί ζωή της και ήλθε στην Κύπρο για να είναι με τον σύζυγο της.  Σύμφωνα με 

τη μαρτυρία της η οποία έγινε δεκτή πρωτοδίκως, η ίδια ήθελε να αγοράσουν μια 

κατοικία και ανέλαβε προς τούτο τις σχετικές πρωτοβουλίες δεδομένου ότι ο σύζυγος 

της σε αυτά τα θέματα δεν ήταν καθόλου οργανωτικός.  Αγοράστηκε λοιπόν το 

επίδικο διαμέρισμα έναντι του ποσού των £55.000 πλέον φόρους και τόκους, το 

οποίο εξοφλήθη από ποσά που κατέβαλαν και οι δύο, ενώ για σκοπούς 

χρηματοδότησης της αγοράς συνήφθηκαν δάνεια με εγγύηση το διαμέρισμα και 

εκχώρηση των αντίστοιχων ασφαλιστηρίων εγγράφων ζωής. 

     Η έφεση εστιάζει στη θέση ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο δεν είχε 

δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα ουδέποτε 

ηγέρθηκε πρωτόδικα, αλλά ούτε και στους λόγους έφεσης. Το ζήτημα της 

δικαιοδοσίας καταγράφηκε το πρώτον στο περίγραμμα αγόρευσης του εφεσείοντα με 

δεδομένο ότι είναι θέμα δημόσιας τάξης και δύναται να εξεταστεί και αυτεπαγγέλτως 

από το Δικαστήριο.  Ως προς την ουσία, η εισήγηση είναι ότι το Δικαστήριο δεν 

καθοδηγήθηκε ορθά από τη νομολογία ως προς τα κριτήρια που θα πρέπει να 

πληρούνται προς στοιχειοθέτηση του ισχυρισμού της εφεσίβλητης περί της ύπαρξης 

συμφωνίας, διευθέτησης ή συναντίληψης με τον αποβιώσαντα ότι το διαμέρισμα θα 

ανήκε στην ίδια. 

Η διαφορά σε ό,τι αφορά το δικαίωμα της εφεσίβλητης επί της ωφέλιμης 

ιδιοκτησίας («beneficial»), ιδιοκτησίας επί του μεριδίου που ήταν εγγεγραμμένο στο 

όνομα του αποβιώσαντος δημιουργήθηκε μόνο μετά το θάνατο και μεταξύ των 

διαχειριστών της περιουσίας και της εφεσίβλητης.  Οι θέσεις του εφεσείοντος ότι η 

διαφορά επί της περιουσιακής ιδιοκτησίας παραμένει και μετά θάνατο ώστε να έλκει 

τη δικαιοδοσία του Οικογενειακού Δικαστηρίου θα ήταν ορθή εάν όντως προϋπήρχε 

διαφορά μεταξύ των συζύγων.  Τέτοια διαφορά όμως ουδέποτε υφίστατο και αυτή 

ήταν και η μαρτυρία που αποδέχθηκε το Δικαστήριο.  Συνάγεται ότι το δημιουργηθέν 

πρόβλημα μπορούσε να εκδικαστεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο στη βάση του 

δικαίου της επιείκειας με την επίκληση των αρχών περί καταπιστευμάτων, παρά το 

γεγονός ότι και το Οικογενειακό Δικαστήριο έχει την ευχέρεια, κατά την ενάσκηση 

της δικής του δικαιοδοσίας, να εφαρμόσει επίσης τις αρχές της επιείκειας, 

(Περικλέους ν. Εγγλέζου κ.ά. (2011) 1 Α.Α.Δ. 105). 

 Επί της ουσίας όλη η επιχειρηματολογία του εφεσείοντος στηρίζεται στη θέση 

ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν καθοδηγήθηκε ορθά από τη νομολογία ως προς τα 

κριτήρια που θα έπρεπε να πληρούνται προς στοιχειοθέτηση του ισχυρισμού της 

εφεσίβλητης περί ύπαρξης συμφωνίας, διευθέτησης ή συναντίληψης ότι το μερίδιο 
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του αποβιώσαντος θα ανήκε στην ίδια.  Προτείνει προς τούτο τη θεμελιακή απόφαση 

της Δικαστικής Επιτροπής της Βουλής των Λόρδων Lloyd's Bank v. Rosset (1991) 

1 AC 107, όπου διαχωρίστηκαν δύο κατηγορίες σε σχέση με τα περιουσιακά 

δικαιώματα μεταξύ συζύγων ή συμβιούντων.  Η πρώτη περίπτωση αφορά ρητή 

προφορική συζήτηση ως προς τον τρόπο και την έκταση της συνιδιοκτησίας του 

περιουσιακού στοιχείου κατά ωφέλιμο πάντοτε τρόπο, («beneficially»).  Η άλλη 

κατηγορία αφορά την περίπτωση ανυπαρξίας τέτοιας ρητής προφορικής συζήτησης 

οπότε η πρόθεση των μερών να διαμοιραστούν την περιουσία κατά ωφέλιμο τρόπο 

αποδεικνύεται μόνο από τη συμπεριφορά των μερών και κυρίως της άμεσης 

χρηματικής συνεισφοράς ή, στην απουσία τέτοιας, άλλης ουσιώδους συνεισφοράς 

που διευκολύνει τον έτερο των συζύγων στη χρηματοδότηση της αγοράς του 

ακινήτου.  

Επικαλείται επίσης ο εφεσείων και τις σχετικές Κυπριακές αποφάσεις 

Πένταυκα ν. Πένταυκα (1991) 1 Α.Α.Δ. 547, Κληρίδη Χρίστου ως Εκτελεστή 

Διαθήκης ν. Σταυρίδη (1998) 1 Α.Α.Δ. 521, για να προτείνει τη θέση ότι για τη 

δημιουργία καταπιστεύματος πρέπει να προσκομιστεί μαρτυρία είτε πριν την 

απόκτηση της περιουσίας, είτε, κατ΄ εξαίρεση, μετέπειτα ότι υπήρξε μεταξύ των 

συζύγων συμφωνία περί συνιδιοκτησίας.  Μάλιστα, το εύρημα τέτοιας συμφωνίας ή 

διευθέτησης, πρέπει να εξάγεται μόνο μέσα από τη μαρτυρία ρητών προφορικών 

συζητήσεων έστω και αν οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες δεν μπορούν να ενθυμηθούν 

πλήρως τις λεπτομέρειες.  Εισηγείται ο εφεσείων ότι η μαρτυρία της εφεσίβλητης 

ήταν προς τούτο ανεπαρκής.  Δεν λέχθηκε πότε και πώς έγινε η όποια συζήτηση, 

ούτε προσφέρθηκαν λεπτομέρειες.  Παράλληλα, η ίδια η εφεσίβλητη απέσυρε, κατά 

τη θέση του εφεσείοντος, ακόμη και αυτή την ανεπαρκή μαρτυρία εφόσον στην 

ουσία δέχθηκε ότι δεν είχαν κάμει συμφωνία μεταξύ τους, αλλά ήταν απλά μια 

συναντίληψη περί της ιδιοκτησίας του μεριδίου του αποβιώσαντος.   

Το πρωτόδικο Δικαστήριο αναφέρθηκε στη νομολογία που αφορά τα 

καταπιστεύματα στις υποθέσεις Gissing v. Gissing (1971) AC 886, Falconer v. 

Falconer (1970) 1 WLR 1333, Stack v. Dowden (2007) 2 All ER 929 και Grant v. 

Edwards (1986) 2 All ER 426, για να παραθέσει τις αρχές του εξ επαγωγής 

εμπιστεύματος, όπως χαρακτήρισε, το γνωστό στο Αγγλικό Δίκαιο «constructive 

trust».  Για το εξ επαγωγής εμπίστευμα και ο λόγος εκ μέρους του εφεσείοντος με 

την αναφορά στην ύπαρξη συναντίληψης περί της ωφελίμου ιδιοκτησίας σε 

περιουσία. 

Τόσο το πρωτόδικο Δικαστήριο, όσο και ο εφεσείων, συζήτησαν όμως την 

ουσία της υπόθεσης επί λανθασμένης ή, τουλάχιστον, αδόκιμης βάσεως.  Οι 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1991/rep/1991_1_0547.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_0521.htm
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αυθεντίες που αναφέρθησαν πρωτοδίκως και από το συνήγορο αφορούν περιπτώσεις 

όπου ολόκληρο το περιουσιακό στοιχείο ενεγράφη στο όνομα του ενός των 

συζύγων, αλλά η ωφέλιμη ιδιοκτησία ανήκε και στους δύο.  Το «constructive trust» 

μπορεί να εγερθεί ή να θεωρηθεί ότι υπάρχει σε μια πλειάδα διαφορετικών 

πραγματικών γεγονότων και δεδομένων.  Όλα όμως τα «constructive trusts» 

έχουν  ως κοινό παρανομαστή ότι το εμπίστευμα επιβάλλεται από το ίδιο το 

Δικαστήριο ανεξάρτητα από τη θέληση ή πρόθεση του ιδιοκτήτη επί του 

περιουσιακού στοιχείου.  Τόσο η Lloyd's Bank v. Rosset, όσο και οι άλλες 

υποθέσεις, αφορούσαν περιπτώσεις όπου το περιουσιακό στοιχείο ήταν 

εγγεγραμμένο επ΄ ονόματι μόνο ενός των συζύγων.  Στη Rosset, το αγροτόσπιτο 

είχε εγγραφεί αποκλειστικά στο όνομα μόνο του συζύγου.  

Επομένως η επιχειρηματολογία του εφεσείοντος, αλλά και η νομική ανάλυση 

του πρωτοδίκου Δικαστηρίου, παραγνωρίζει το δεδομένο ότι η περιουσία εδώ ήταν 

ήδη εγγεγραμμένη στο όνομα και των δύο εξ ημισίας.  Δεν τίθετο επομένως θέμα ότι 

η περιουσία σε ολόκληρο το διαμέρισμα ενεγράφη μόνο στο όνομα του 

αποβιώσαντος ώστε να ζητείτο η βοήθεια του Δικαστηρίου προς εξαγωγή και επιβολή 

constructive trust επί της περιουσίας. Το ζητούμενο ήταν κατά πόσο το 

εγγεγραμμένο ήδη επ΄ ονόματι του αποβιώσαντος μερίδιο, ανήκε ωφελίμως, στην 

εφεσίβλητη και όχι στην περιουσία του αποβιώσαντος.  Η υπόθεση αφορά στην 

ουσία ζήτημα εξυπακουόμενου εμπιστεύματος, («implied trust») από την άποψη όχι 

του καταληκτικού εμπιστεύματος («resulting trust»), όπως διάφοροι συγγραφείς το 

ορίζουν, αλλά ως υποστηλώνον την πραγματική πρόθεση του ιδιοκτήτη του 

περιουσιακού στοιχείου.  Εξυπακουόμενο εμπίστευμα αναδύεται όπου η πρόθεση του 

ιδιοκτήτη μπορεί να συναχθεί είτε από λόγια, είτε από τη συμπεριφορά, σε 

αντιδιαστολή με το λεγόμενο «express trust», όπου ρητά και εγγράφως ο 

εμπιστευματοδόχος δημιουργεί θεληματικά εμπίστευμα προς όφελος τρίτου, (δέστε 

για τα πιο πάνω το σύγγραμμα «Trusts» των Paul Todd & Sarah Wilson 6η Έκδ. 

σελ. 69 κ.ε.). 

Στα γεγονότα της υπόθεσης, η μαρτυρία ήταν σαφής ως προς την πρόθεση 

του Χριστοφίδη να ωφελέσει τη σύζυγο του, εφεσίβλητη, πρόθεση που εκφράστηκε 

και προφορικά κατ΄ ιδίαν στην εφεσίβλητη, αλλά και εγγράφως με την παράδοση 

του σημειώματος στον Παναγιώτου.  Η μαρτυρία αυτή έγινε πλήρως αποδεκτή από 

το Δικαστήριο και δεν υπάρχει σαφής λόγος έφεσης που να αφορά σε λανθασμένη 

αξιολόγηση.  Οι σχετικοί λόγοι έφεσης αφορούν τα όσα θα μπορούσαν να εξαχθούν 

από τη μαρτυρία της εφεσίβλητης ως προς τη δημιουργία εμπιστεύματος.  Στο βαθμό 

που οι λόγοι έφεσης αφορούν την αξιοπιστία της, αυτοί δεν κρίνονται βάσιμοι διότι η 
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εφεσίβλητη εξήγησε το λόγο που την οδήγησε να προβάλει ως αιτιολογία στην 

αίτηση διαζυγίου τη μεταξύ τους αποξένωση, και που σχετιζόταν με το ότι δεν ήθελε 

να εκθέσει τον αποβιώσαντα και αυτή η θέση έγινε δεκτή, εύλογα, από το 

Δικαστήριο.  Ούτε κρίνεται ορθή η θέση περί αυτοαναίρεσης της μαρτυρίας της με το 

απόσπασμα που ο εφεσείων παραθέτει στο περίγραμμα του ως προς τη μη ύπαρξη 

οποιασδήποτε συμφωνίας.  Το σαφές σημείωμα του αποβιώσαντος προς τον 

Παναγιώτου η μαρτυρία του οποίου κρίθηκε απόλυτα ορθή πιστοποιεί ακριβώς το 

αντίθετο.  Το σημείωμα αυτό, που ουδέποτε αναιρέθηκε, εξέφραζε τη σαφή πρόθεση 

του αποβιώσαντος ως προς την επιθυμία του να αποκτήσει την ιδιοκτησία και του 

δικού του μεριδίου, επιθυμία που αυτοβούλως ο ίδιος λίγο πριν το θάνατο του 

αποκάλυψε στην εφεσίβλητη.  Το γεγονός ότι το σημείωμα δεν αποτελεί διαθήκη, 

δεν ενέχει καμιά σημασία στα εδώ δεδομένα υπό το φως της νομικής συζήτησης περί 

εμπιστευμάτων.  Αν ο αποβιώσας κατάρτιζε διαθήκη, το νομικό πλαίσιο 

αντιπαράθεσης θα ήταν, βεβαίως, διαφορετικό. 

Δεν τίθεται στα δεδομένα της υπόθεσης ζήτημα εξέτασης της συνεισφοράς 

εκάστου προς απόδοση της ωφέλιμης ιδιοκτησίας στην εφεσίβλητη.  Το γεγονός ότι 

το διαμέρισμα ήταν εγγεγραμμένο στο όνομα και των δύο, αποτελεί απόδειξη της 

πραγματικής συνεισφοράς εκάστου όπως άλλωστε το εξήγησε στην ουσία και ίδια η 

εφεσίβλητη στη μαρτυρία της. 

Η έφεση απορρίπτεται. 

ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

κ.α. v. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ , Πολιτική Έφεση Αρ. 328/2012 , 10 Ιουλίου 2018  

1.2.2 Υπόθεση 

Με γενικώς οπισθογραφημένο κλητήριο ένταλμα, το οποίο καταχώρησε στις 

16.2.11, ο Ενάγοντας αξίωνε γενικές και/ή ειδικές αποζημιώσεις για ζημία που 

υπέστη λόγω παράβασης σύμβασης και/ή λόγω συμπεριφοράς των Εναγομένων εις 

βάρος της επιχείρησης ταχυφαγείου που διατηρούσε καθώς και διάφορα 

διατάγματα.  Με την έκθεση απαίτησης που καταχώρησε στις 5.5.11 ζητά 

αποζημιώσεις και διατάγματα για τον ίδιο λόγο. Ενόψει όμως του ότι στο μεταξύ και 

συγκεκριμένα την 1.5.12 ο Ενάγοντας παρέδωσε την κατοχή του επίδικου 

καταστήματος, τα αιτούμενα διατάγματα κατέστησαν άνευ αντικειμένου και έτσι 

απομένουν πλέον προς εξέταση οι ακόλουθες αιτούμενες θεραπείες: 
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(Α)   Γενικές και/ή ειδικές αποζημιώσεις για ζημία, λόγω παράβασης σύμβασης 

και/ή λόγω συμπεριφοράς των Εναγομένων εις βάρος της επιχείρησης του. 

(Ε)   Αποζημιώσεις €9.600 ως ζημία και/ή απώλειες ως αποτέλεσμα της 

παράνομης συμπεριφοράς των Εναγομένων. 

(Στ)   Οιανδήποτε άλλη θεραπεία. 

(Ζ)     Νόμιμο τόκο. 

(Η)    Έξοδα. 

Σύμφωνα με την έκθεση απαίτησης, ο Ενάγων κατά πάντα ουσιώδη χρόνο 

ήταν ο ενοικιαστής ενός καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αγίου Σιλά, 

XXXXX, στον Ύψωνα (στο εξής το «κατάστημα») το οποίο ενοικίασε και 

χρησιμοποιούσε ως ταχυφαγείο (παρ. 1 - η αναφορά σε παραγράφους θα γίνεται για 

τις παραγράφους της έκθεσης απαίτησης). Οι Εναγόμενοι, είναι σύζυγοι και 

συνιδιοκτήτες του ακινήτου εντός του οποίου βρίσκεται το κατάστημα (παρ. 2). Την 

επιχείρηση ταχυφαγείου, η οποία στεγάζεται στο κατάστημα (στο εξής το 

«ταχυφαγείο») ο Ενάγων την αγόρασε τον Απρίλιο του 2004, με τη συγκατάθεση 

των Εναγομένων, από τον XXXXX Κασίνη, ο οποίος λειτουργούσε το ταχυφαγείο από 

το 2002. Ταυτόχρονα ο Ενάγων ενοικίασε το κατάστημα με βάσει ενοικιαστήριο 

έγγραφο ημερ. 15.4.04, το οποίο συνήφθη μεταξύ αυτού και της Εναγομένης 1 και 

το οποίο ανανεώθηκε και ίσχυε μέχρι την 1.5.12 (παρ. 3). Η επιχείρηση ταχυφαγείου 

αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση, την οποία ο Ενάγων δημιούργησε από κοινού με 

την σύζυγο του και την διηύθυνε ο ίδιος αλλά από τον Φεβρουάριο 2011, για 

φορολογικούς λόγους και καθ' υπόδειξη του λογιστή του, ενεγράφη επ' ονόματι της 

συζύγου του, ως καταπιστευματοδόχου του (παρ. 4). 

Ευρήματα 

Με βάση τα όσα έχουν γίνει δεκτά στα πλαίσια της παρούσας και τα 

παραδεκτά γεγονότα, καταλήγω στα ακόλουθα: 

Οι Εναγόμενοι είναι σύζυγοι και κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν συνιδιοκτήτες 

ενός ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αγίου Συλά αρ. XXXXX στον Ύψωνα. 

Στο ανατολικό μέρος του ακινήτου βρίσκεται η κατοικία αυτών και εφαπτόμενη επί 

αυτής, στο δυτικό μέρος, μια οικοδομή, η οποία περιλαμβάνει καταστήματα στο 

ισόγειο και ανώγειο διαμέρισμα. Το ένα εκ των καταστημάτων, ενοικιάσθηκε τον 

Απρίλιο του 2004, δυνάμει ενοικιαστηρίου εγγράφου (τεκμήριο 1) με 

συμβαλλόμενους την Εναγόμενη 1, η οποία παρουσιαζόταν ως η μόνη ιδιοκτήτρια 
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του και τον Ενάγοντα ως ενοικιαστή, για χρήση μόνο ως «κατάστημα (TAKE AWAY) 

KEBAB». Η ενοικίαση ήταν αρχικά από τις 13.4.04 - 15.4.06 δηλ. για δύο έτη αλλά 

παρατάθηκε στην συνέχεια. Το τελευταίο ενοικιαστήριο έγγραφο υπογράφηκε 

μεταξύ του Ενάγοντα και της Εναγόμενης 1, με διάρκεια ενοικίασης δύο χρόνων από 

1.5.10 μέχρι 1.5.12 (τεκμήριο 2). Πριν την ενοικίαση του από τον Ενάγοντα το εν 

λόγω κατάστημα μαζί με άλλα δύο καταστήματα του κτιρίου χρησιμοποιείτο ως 

ταχυφαγείο από τον προηγούμενο ένοικο, Λευτέρη Κασίνη, ο οποίος το ενοικίαζε 

από το 2002-2004. Ο Ενάγοντας αγόρασε την επιχείρηση του ταχυφαγείου με τις 

ψησταριές γύρων και σουβλακιών από τον Κασίνη το 2004. Σε επαφή με τον Κασίνη 

τον έφερε ο Εναγόμενος 2, ο οποίος είχε ακούσει ότι ενδιαφερόταν να αγοράσει 

τέτοια επιχείρηση. Ο εξοπλισμός που αγόρασε από τον Κασίνη αφορούσε όλα όσα 

βρίσκονταν στον εσωτερικό χώρο ετοιμασίας φαγητού αλλά και την εγκατάσταση 

υγραερίου, η οποία έγινε το 2002, τροφοδοτούσε τις ψησταριές  των γύρων και 

βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο, έξω από τον εξωτερικό τοίχο και πλησίον του 

χώρου στάθμευσης, στο πίσω μέρος του ενοικιαζόμενου καταστήματος ενώ οι 

ψησταριές βρίσκονταν εντός του καταστήματος. Στον χώρο όπου βρισκόταν η 

εγκατάσταση υγραερίου υπήρχε πρόσβαση από την δυτική κοινόχρηστη είσοδο και 

έξοδο της όλης οικοδομής επί της οδού Δημοσθένους, η οποία είναι κάθετη επί της 

οδού Αγίου Συλά. Από εκείνο το σημείο ο προμηθευτής των φιαλών υγραερίου είχε 

πρόσβαση στον χώρο που ήταν η εγκατάσταση για να αντικαθιστά τις φιάλες 

υγραερίου όταν τελείωνε το περιεχόμενό τους. Δηλ. ο Ενάγοντας ενοικίασε το 

κατάστημα υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που λειτουργούσε υπό την 

διεύθυνση του προκατόχου του με την μόνη διαφορά ότι ενοικίασε μικρότερο χώρο 

σε σχέση με τον προκάτοχο του ήτοι το 1/3 του συγκροτήματος. Ήταν δε ο 

Εναγόμενος 2 ο οποίος έφερε τον Ενάγοντα σε επαφή με συγκεκριμένο προμηθευτή 

υγραερίου.   

Σύμφωνα με τις άδειες οικοδομής και πολεοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί 

μέχρι τον χρόνο που ενοικίασε ο Ενάγοντας το κατάστημα, το δυτικό μέρος του 

ακινήτου έπρεπε να διαθέτει: (α) χώρο στάθμευσης των οχημάτων εντός του 

οικοπέδου με είσοδο και έξοδο σ' αυτόν, (β) χώρο στάθμευσης αναπήρων, ο οποίος 

βρισκόταν πλησίον της εισόδου και εξόδου του χώρου στάθμευσης, (γ) χώρο 

στάθμευσης μεταξύ πεζοδρομίου και κτηρίου, παραπλεύρως του καταστήματος και 

(δ) παρόδιο χώρο στάθμευσης, κοινώς κολπίσκο, στον δρόμο για στάθμευση 

οχημάτων έμπροσθεν του καταστήματος. Κατά παράβαση δε των ανωτέρω οι 

Ενάγοντες είχαν, πριν τον χρόνο έναρξης της εν λόγω ενοικίασης, προβεί άνευ 

αδείας από τις αρμόδιες αρχές στα ακόλουθα: (α) ανήγειραν κατάστημα στην θέση 

του χώρου στάθμευσης των αναπήρων, (β) ανήγειραν στεγασμένο χώρο στάθμευσης 
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- αμαξοστάσιο με θύρες, επί της εισόδου - εξόδου του κτηρίου που οδηγούσε στους 

εξωτερικούς χώρους στάθμευσης και τους κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης (γ) 

κατάργησαν τους παρακείμενους του καταστήματος χώρους στάθμευσης και (δ) 

στην θέση του κολπίσκου κατασκεύασαν πεζοδρόμιο. Περαιτέρω άνευ αδείας της 

αρμόδιας αρχής, ανήγειραν στο πίσω μέρος της κατοικίας τους, στο μέρος που 

εφαπτόταν με το επίδικο κατάστημα και επί προβλεπόμενου χώρου στάθμευσης, 

βεράντα για να εξέρχονται της κουζίνας τους και κατασκεύασαν σκάλα για να 

κατεβαίνουν από την βεράντα. 

Από την έναρξη της ενοικίασης του επίδικου καταστήματος το 2004 και μέχρι 

τις αρχές Οκτωβρίου του 2010 ο Ενάγοντας λειτουργούσε το κατάστημα ως 

ταχυφαγείο με τον πιο πάνω τρόπο λειτουργίας, τον οποίο οι Εναγόμενοι είχαν 

αποδεχθεί και ποτέ δεν ήγειραν οποιοδήποτε θέμα. Περαιτέρω μέχρι τότε οι σχέσεις 

του Ενάγοντα με τους Εναγόμενους ήταν καλές και παρά την ανέγερση του 

αμαξοστασίου με το οποίο οι Εναγόμενοι έκλεισαν την είσοδο στο χώρο στάθμευσης, 

στον οποίο ήταν εγκατεστημένες οι φιάλες υγραερίου, οι τελευταίοι επέτρεπαν στον 

προμηθευτή υγραερίου του Ενάγοντα να έχει πρόσβαση στο σημείο ώστε να 

αντικαθιστά τις φιάλες όταν χρειαζόταν, αφήνοντας τις θύρες του αμαξοστασίου 

ανοικτές ή σε περίπτωση που δεν ήταν ανοικτές του επέτρεπαν να εισέρχεται από 

την είσοδο της οικίας τους, χωρίς οποτεδήποτε να θέσουν οποιοδήποτε θέμα. 

Περί τον Σεπτέμβριο του 2010 ο Ενάγοντας επιδίωξε να πωλήσει την 

επιχείρηση του ταχυφαγείου αφού πρώτα ενημέρωσε σχετικά την Εναγόμενη 1. Η 

τελευταία του είχε πει «Κανένα πρόβλημα να διαπραγματευτείς εσύ τον εξοπλισμό 

και τον αέρα και μετά να μου στείλεις τον ενδιαφερόμενο για να συμφωνήσουμε το 

ενοίκιο». Από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2010 ο 

Ενάγοντας ανάρτησε πανό προς πώληση της επιχείρησης. Για διάστημα δέκα ημερών 

από την ημερομηνία ενημέρωσης της Εναγόμενης 1 και ανάρτησης του πανό, δεν 

υπήρξε κανένα πρόβλημα. Υπήρξαν 3 ενδιαφερόμενοι και είχε καταλήξει με ένα, με 

τον οποίο συμφώνησε την πώληση της επιχείρησης για €40.000. Είπε δε σε αυτόν 

πριν προχωρήσουν στα διαδικαστικά της πώλησης να μιλήσει με τους ιδιοκτήτες του 

καταστήματος για το ενοίκιο. Μετά την συνάντηση του ενδιαφερομένου αγοραστή με 

τους Εναγόμενους, τον πήρε τηλέφωνο, περί τις αρχές Οκτωβρίου 2010, ο 

Εναγόμενος 2 και του είπε «Αν νομίζεις ότι θα σε αφήσω να κάμεις €40.000 πάνω 

στην περιουσία μου να το βγάλεις από το νου σου». Ο Ενάγοντας αμέσως πήρε 

τηλέφωνο την Εναγομένη 1 και της ανέφερε όσα του είπε ο σύζυγος της. Εκείνη του 

είπε «Εγώ προσπαθώ να κτίσω και εσύ μου τα χαλάς». Ο Ενάγοντας την ρώτησε «Τι 
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είναι αυτά που μου λες;» και αμέσως του έκλεισε το τηλέφωνο. Έτσι η πώληση της 

επιχείρησης δεν προχώρησε. 

Μετά από αυτό ο Εναγόμενος 2: 

·  Περί τις αρχές Οκτωβρίου 2010, απείλησε τον Ενάγοντα ότι εάν δεν έφευγε 

από το κατάστημα θα τον κατάγγελλε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων όπου εργαζόταν, 

ότι πήγαινε στο κατάστημα με αυτοκίνητο της Υπηρεσίας, εν ώρα εργασίας.  

· Περί τις αρχές Νοεμβρίου 2010, κατήγγειλε τον Ενάγοντα, ο οποίος δεν είχε 

εγγραφεί στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. ότι 

πωλούσε 700 πίττες την εβδομάδα και δεν πλήρωνε Φ.Π.Α, παραδίδοντας έγχρωμη 

φωτογραφία του καταστήματος του Ενάγοντα, η οποία λήφθηκε έξω από την βιτρίνα 

την ώρα που το κατάστημα ήταν κλειστό, όπου φαίνονταν οι πίττες, οι οποίες ήταν 

τοποθετημένες μέσα σε σακούλια  πάνω στο τραπέζι.  

· Περαιτέρω περί τα τέλη Οκτωβρίου 2010 με αρχές Νοέμβριου 2010, 

κατήγγειλε τον Ενάγοντα δυο φορές στο Υγειονομείο, ισχυριζόμενος ότι δεν 

πληρούσε τις προϋποθέσεις υγιεινής και ότι δεν υπήρχε βρύση με διακόπτη στο πόδι. 

Ωστόσο όταν το Υγειονομείο επισκέφθηκε το κατάστημα τα βρήκε όλα στην εντέλεια 

και εξέδωσε πιστοποιητικό καταλληλόλητας.  

· Κατά την επίσκεψη του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στο χώρο τον 

φιαλών υγραερίου τον Οκτώβριο του 2010, απείλησε τον Ενάγοντα ότι θα έφευγε 

και αυτός και τα γκάζια από εκεί. Στις 11.11.10, μετά από επιθεώρηση του επίδικου 

καταστήματος από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στις 10.11.10, το εν λόγω 

Τμήμα εξέδωσε πιστοποιητικό (τεκμήριο 5) με το οποίο πιστοποίησε ότι η 

αποθήκευση/φύλαξη εκεί του υγραερίου (2 φιαλών 85 λίτρων έκαστη) ήταν 

κατάλληλη και ασφαλής για τον σκοπό αυτό και ότι σύμφωνα με το άρθρο 4(6) του 

περί Πετρελαιοειδών Νόμου δεν απαιτείτο άδεια αποθήκευσης.  

· Με επιστολή του προς τον Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ημερ. 

3.1.11 (τεκμήριο 32), κατήγγειλε τον Ενάγοντα σε σχέση με τις προαναφερόμενες 

φιάλες υγραερίου γιατί θεωρούσε ότι ήταν τοποθετημένες παράνομα, κατά 

παράβαση του σχετικού Κώδικα Πρακτικής ημερ. 17.9.09. Προέβηκε επίσης σε 

καταγγελία του επιθεωρητή του ως άνω Τμήματος Ανδρέα Ανδρέου για την είσοδο 

του, μετά που κλήθηκε από τον Ενάγοντα, στην αυλή της κατοικίας του και του 

χώρου στάθμευσης χωρίς να ενημερωθεί αλλά και για την συμπεριφορά του όταν 

αργότερα τον συνάντησε στο γραφείο του.  
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Παρά την πιο πάνω συμπεριφορά ο Ενάγοντας συνέχισε να δουλεύει το 

ταχυφαγείο. Περί τις αρχές Φεβρουάριου 2011, όταν ο προμηθευτής του Ενάγοντα 

επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο των φιαλών υγραερίου για να τις αντικαταστήσει, 

αντιμετώπισε τις απειλές του Εναγόμενου 2. Ο προμηθευτής τηλεφώνησε στον 

Ενάγοντα ότι ο Εναγόμενος 2 δεν του επέτρεπε να περάσει. Ο Ενάγοντας πήγε και 

κτυπούσε τις θύρες του αμαξοστάσιου. Ο Εναγόμενος 2 βγήκε και τον ρώτησε τι 

θέλει. Ο Ενάγοντας του είπε ότι πρέπει να αντικαταστήσει τις φιάλες. Εκείνος του 

απάντησε ότι ο χώρος είναι δικός του και δεν του επέτρεπε να περάσει και κλείδωσε 

την είσοδο. Αποτέλεσμα ήταν να μην αντικατασταθούν οι φιάλες και συνεπεία 

τούτου να μην μπορεί ο Ενάγοντας να δουλέψει τις ψησταριές των γύρων. Μετά την 

εξέλιξη αυτή ο Ενάγοντας, με σκοπό να λειτουργήσει τις εν λόγω ψησταριές, 

τοποθέτησε εντός του καταστήματος μικρότερες φιάλες υγραερίου οικιακής χρήσης, 

αφού μετέτρεψε την διασωλήνωση των συσκευών. Αυτό, εντός μιας εβδομάδας, 

έγινε αντιληπτό από τους Εναγόμενους, οι οποίοι έκαναν σχετική καταγγελία στο 

αρμόδιο Τμήμα για επικινδυνότητα. Έτσι λειτουργός του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας ειδοποίησε τον Ενάγοντα να απομακρύνει τις φιάλες υγραερίου από το 

εσωτερικό του ταχυφαγείου.  

Μετά τις πιο πάνω ενέργειες των Εναγομένων ο Ενάγοντας επιδιώκοντας να 

βρει λύση στο πρόβλημά του κατάγγειλε αυτούς για τις πολεοδομικές τους 

παρανομίες στον Επαρχιακό Υπεύθυνο Πυρ. Σταθμών Λεμεσού, Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, (τεκμήριο 6) και στον Έπαρχο Λεμεσού με επιστολή του ημερ. 14.2.11. 

Περαιτέρω προσέφυγε σε δικηγόρο και στις 16.2.11 καταχώρησε την παρούσα 

αγωγή, στα πλαίσια της οποίας, με μονομερή αίτηση ίδιας ημερομηνίας εξασφάλισε 

στις 25.2.11, προσωρινό διάταγμα εναντίον των Εναγομένων, το οποίο τους 

απαγόρευε να παρεμποδίζουν την είσοδο και/ή την πρόσβαση του Ενάγοντα και/ή 

των προμηθευτών των φιαλών υγραερίου στον εσωτερικό χώρο σταθμεύσεως και/ή 

στο σημείο που ο Ενάγοντας είχε τοποθετημένες τις φιάλες υγραερίου, με τις οποίες 

λειτουργούσαν οι ψησταριές του ταχυφαγείου μέχρι την εκδίκαση της αγωγής και/ή 

μέχρι νεώτερου διατάγματος. 

Εν τω μεταξύ στις 17.2.11 ο Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 

με επιστολή προς τον Εναγόμενο 2 (τεκμήριο 27), απάντησε στην επιστολή του 

τελευταίου (τεκμήριο 32). Συγκεκριμένα αναφερόμενος σε νέα επιθεώρηση που 

έγινε από Επιθεωρητές του Τμήματος, στην  παρουσία του Εναγόμενου 2 στις 

28.1.11, τον ενημέρωσε ότι δεν απαιτείται άδεια αποθήκευσης / φύλαξης από τον 

Έπαρχο καθώς και ότι ο Κώδικας Πρακτικής, τον οποίο ο Εναγόμενος 2 

επικαλέσθηκε δεν εφαρμοζόταν στην συγκεκριμένη περίπτωση.  
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Στις 26.2.11 το προσωρινό διάταγμα επιδόθηκε στην Εναγόμενη 1 αλλά οι 

Εναγόμενοι συνέχισαν να κλείνουν τις πόρτες του αμαξοστασίου, είτε έκλειναν την 

είσοδο αυτού με αυτοκίνητα και παρεμπόδιζαν την ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο 

των φιαλών. Ένεκα της μη συμμόρφωσης των Εναγομένων στο προσωρινό 

Διάταγμα, ο Ενάγοντας έδωσε οδηγίες στον δικηγόρο του και καταχώρησε στις 

24.3.11 δύο αιτήσεις παρακοής εναντίον των Εναγομένων. Στις 30.3.11 ο Ενάγοντας 

καταχώρησε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού και τις ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις 

αρ. 5246/11 και 5247/11 εναντίον των Εναγομένων αναφορικά με τις 

προαναφερόμενες πολεοδομικές παραβάσεις, με βάση τον περί Οδών και Οικοδομών 

Νόμο (τεκμήρια 19-20). 

Στις 23.3.11 ο Ενάγοντας με επιστολή του προς τον Έπαρχο Λεμεσού (μέρος 

του τεκμηρίου 8) τον ενημέρωσε για την έγερση της αγωγής και την έκδοση του 

προσωρινού διατάγματος και τον καλούσε να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και 

πράξεις για την αποκατάσταση της νομιμότητας και των δικαιωμάτων του. Με 

επιστολή του προς τους Εναγόμενους ημερ. 8.4.11 ο Έπαρχος Λεμεσού τους κάλεσε 

να άρουν τις οικοδομικές παρατυπίες που εντοπίστηκαν. Με επιστολή ίδιας 

ημερομηνίας προς τον Ενάγοντα ο Έπαρχος, αναφερόμενος σε συνέχεια επιστολής 

του Ενάγοντα ημερ. 14.2.11, τον πληροφόρησε ότι μετά από επιτόπια επίσκεψη 

Τεχνικού του Γραφείου του στο επίδικο οικοδομικό συγκρότημα, διαπιστώθηκαν οι 

παρατυπίες που διενεργήθηκαν και κλήθηκαν οι ιδιοκτήτες να τις άρουν (μέρος του 

τεκμηρίου 8).  

Λόγω της πιο πάνω συμπεριφοράς των Εναγομένων ο Ενάγοντας δεν είχε 

υγραέριο και έτσι δεν μπορούσε να λειτουργήσει τις ψησταριές του γύρου αλλά 

συνέχισε να λειτουργεί το κατάστημα με σουβλάκια μόνο, από τις 21.2.11 μέχρι τις 

13.4.11. Πρόκειται για περίοδο 38 εργάσιμων ημερών (χωρίς δηλ. τα 

σαββατοκύριακα). Ο Ενάγοντας κατά την κανονική και πλήρη λειτουργία του 

ταχυφαγείου του πωλούσε 14 γύρους την ημέρα προς €2.50 έκαστο (δηλ. είχε 

κέρδος €35 ημερησίως). 

Μετά την επίδοση των αιτήσεως παρακοής, στις 13.4.11 η Εναγόμενη 1 άνοιξε 

το αμαξοστάσιο και ο Ενάγοντας ειδοποίησε τον προμηθευτή του να αντικαταστήσει 

τις φιάλες υγραερίου στις 14.4.11, όπως και έγινε. Στις 15.4.11 ο Ενάγοντας 

επιχείρησε να πάει στο πίσω μέρος για να ελέγξει τις φιάλες υγραερίου εάν είχαν 

τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια, οπόταν διαπίστωσε ότι το αμαξοστάσιο ήταν 

πάλι κλειστό.  
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Στις 27.4.11 οι Εναγόμενοι ζήτησαν από τον Έπαρχο Λεμεσού, σε σχέση με 

την επιστολή του τελευταίου ημερ. 8.4.11, πίστωση χρόνου για συμμόρφωση και 

τον πληροφόρησαν ότι θα υποβάλουν αίτηση για εξασφάλιση των αναγκαίων 

αδειών.  

Στις 6.6.11 με απόφαση του το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού κατέστησε το 

προσωρινό διάταγμα ημερ. 25.2.11 απόλυτο μέχρι και την 1.5.12 και/ή μέχρι 

νεωτέρας διαταγής. 

Οι Εναγόμενοι δεν συμμορφώθηκαν προς άρση των πολεοδομικών τους 

παρανομιών και έτσι κατόπιν επιτόπιας εξέτασης που έγινε από λειτουργό του 

Επαρχιακού Γραφείου Πολεοδομίας Λεμεσού στις 21.6.11, εκδόθηκε προς αυτούς 

σχετική Ειδοποίηση Επιβολής δυνάμει του άρθρου 46 του περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμου (τεκμήριο 21) με την οποία καλούνταν όπως μέσα σε προθεσμία 

ενός μηνός από την ημέρα επίδοσης της Ειδοποίηση, προβούν στη λήψη των 

ακόλουθων βελτιωτικών μέτρων: (α) υλοποίησης όλων των όρων της χορηγηθείσας 

πολεοδομικής άδειας και (β) επαναφοράς της οικοδομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

εγκριθείσας πολεοδομικής άδειας. Η Ειδοποίηση τίθετο δε σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία που έληγε η προαναφερόμενη προθεσμία. Προς συμμόρφωση τους οι 

Εναγόμενοι στην ως άνω Ειδοποίησης και σε σχέση με την βεράντα που ανήγειραν 

στο πίσω μέρος  της κατοικίας τους υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις στην Πολεοδομία.  

Στις 20.5.11 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κώδικας Πρακτικής για Μικρές 

Εγκαταστάσεις Υγραερίου (Κ.Δ.Π. 201/2011), δυνάμει των άρθρων 38Α(ε) και 39(1) 

του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου 89(Ι)/96. Τον Σεπτέμβριο του 

2011, οι Εναγόμενοι κατήγγειλαν τον Ενάγοντα, για παραβάσεις του εν λόγω 

κώδικα. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που επακολούθησε από το αρμόδιο Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας, διαπιστώθηκε ότι οι εξωτερικά ευρισκόμενες φιάλες 

υγραερίου θα έπρεπε να μετακινηθούν διότι ήταν κοντά σε φρεάτια αποχέτευσης σε 

απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη από τον Κώδικα (δηλ. 2 τουλάχιστον 

μέτρα). Έτσι στις 15.9.11 λειτουργός του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του 

Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού, επέδωσε στον Ενάγοντα, δυνάμει του άρθρου 45 

του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, Ειδοποίηση Βελτίωσης και τον 

κάλεσε όπως εντός δεκαπέντε ημερών μετακινήσει τις φιάλες υγραερίου σε 

απόσταση 2 τουλάχιστον μέτρων από τα φρεάτια αποχετεύσεως / παραδεξάμενα και 

σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου από παρακείμενες σταθερές πηγές 

ανάφλεξης. Ο Ενάγοντας προσπάθησε να συμμορφωθεί με την σχετική Ειδοποίηση 

επιχειρώντας να μετακινήσει και να τοποθετήσει τις φιάλες υγραερίου σε απόσταση 2 

μέτρων από το φρεάτιο, καλώντας τον προμηθευτή υγραερίου να τον προμηθεύσει 
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με μία φιάλη υγραερίου και με αρμόδιο τεχνικό να την συνδέσει. Τοποθετήθηκε η 

φιάλη στο απώτερο σημείο εντός του κοινόχρηστου χώρου και σε θέση σύμφωνα με 

τον Κώδικα. Ο εν λόγω χώρος ήταν η γωνιά που είχε δημιουργηθεί μετά από την 

παράνομη, από τους Εναγόμενους, ανέγερση της προαναφερόμενης βεράντας, ο 

οποίος βρίσκεται στην ίδια ευθεία και στον ίδιο τοίχο της υφιστάμενης εγκατάστασης. 

Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι η απόσταση που υπήρχε από την εξωτερική άκρη του 

φρεατίου μέχρι την εξωτερική άκρη της φιάλης ήταν 180 εκατοστά δηλ. δεν 

μπορούσε να εξασφαλισθεί η ελάχιστη απόσταση των 2 μέτρων επειδή οι Εναγόμενοι 

είχαν ανεγείρει την εν λόγω βεράντα. Ενόψει λοιπόν τούτου και  της εξ αυτού 

αδυναμίας του Ενάγοντα να συμμορφωθεί, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξέδωσε 

και επέδωσε στις 3.10.11 στον Ενάγοντα, Ειδοποίηση Απαγόρευσης δυνάμει του 

άρθρου 46 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, σύμφωνα με την 

οποία του απαγορεύθηκε να χρησιμοποιεί τις φιάλες υγραερίου που βρίσκονται στο 

εξωτερικό μέρος πίσω από το επίδικο κατάστημα επειδή βρίσκονται σε απόσταση 

μικρότερη των 2 μέτρων από υφιστάμενο φρεάτιο αποχετεύσεως. Περαιτέρω με την 

Ειδοποίηση του απαγορεύθηκε η τοποθέτηση κυλίνδρων υγραερίου εντός του 

καταστήματος. 

Στην συνέχεια μετά από διαβούλευση του με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

ο Ενάγοντας εξασφάλισε γραπτώς την συγκατάθεσή του εν λόγω Τμήματος για 

εναλλακτική λύση στο πρόβλημα με δικά του έξοδα. Συγκεκριμένα με επιστολή του 

ημερ. 29.12.11 (τεκμήριο 7) προς τον  Ενάγοντα ο Διευθυντής Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας τον ενημέρωσε ότι η Κ.Δ.Π. 201/2011, δεν απαγορεύει στον 

ιδιοκτήτη μιας εγκατάστασης υγραερίου να λάβει άλλα μέτρα προστασίας από αυτά 

που ο Κώδικας καθορίζει για συγκεκριμένο κίνδυνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

κίνδυνος εξαλείφεται ή μειώνεται σε αποδεκτό επίπεδο και η εισαγωγή των μέτρων 

αυτών δεν δημιουργεί άλλους πρόσθετους κίνδυνους. Έτσι εάν δεν ήταν εύλογα 

δυνατόν να εξασφαλιστεί η απόσταση των 2 μέτρων από το παρακείμενο 

παραδεξάμενο φρεάτιο, ο εργοδότης / ιδιοκτήτης της εγκατάστασης εναλλακτικά θα 

μπορούσε να ανυψώσει το παραδεξάμενο κατά 25 εκατοστά από το έδαφος και να 

στεγανοποιήσει αποτελεσματικά το καπάκι του ώστε σε περίπτωση διαρροής να μην 

μπορεί το υγραέριο να εισρεύσει στο σύστημα των υπόγειων αποχετεύσεων του 

υποστατικού. Δηλώνεται δε ότι μια τέτοια τροποποίηση του υφιστάμενου χώρου θα 

ήταν αποδεκτή από το Τμήμα, νοουμένου ότι θα εξασφαλιζόταν η εκ των προτέρων 

έγκριση του ιδιοκτήτη του υποστατικού για την επέμβαση στο παραδεξάμενο 

φρεάτιο. Περαιτέρω υποδεικνύεται στον Ενάγοντα, όσον αφορά την ελεύθερη 

πρόσβαση στην εγκατάσταση υγραερίου, ότι είναι υποχρέωση αυτού ως εργοδότη / 

ιδιοκτήτη της εγκατάστασης να εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ασφαλή πρόσβαση και 
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προστασία της εγκατάστασής του (άρθρο 16(2) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία Νόμων του 1996). Σημειώνεται ότι και ο ιδιοκτήτης του υποστατικού 

δυνάμει του πιο πάνω άρθρου έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφάλεια και 

υγεία έναντι άλλων προσώπων που δεν είναι εργοδοτούμενα του.  

Στην συνέχεια ο Ενάγοντας απέστειλε εκ νέου εργολάβο να εκτελέσει την εν 

λόγω εργασία. Όμως αυτός δεν μπόρεσε να προχωρήσει στην υλοποίηση της επειδή 

δεν του επιτράπηκε από τον Εναγόμενο 2 να εισέλθει στο συγκεκριμένο χώρο, 

λέγοντας του ότι το υποστατικό και η αυλή είναι δικά του.  

Με επιστολή του ημερ. 23.2.12 προς την Εναγόμενη 1 (τεκμήριο 9) στην 

οποία επισυνάπτεται η επιστολή τεκμήριο 7, ο δικηγόρος του Ενάγοντα, την κάλεσε 

να συμμορφωθεί το συντομότερο με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών ως προς τις 

πολεοδομικές παρανομίες, αναφέροντας ότι η μη συμμόρφωση τους οδήγησε στην 

έκδοση προς τον Ενάγοντα Ειδοποίησης Απαγόρευσης από το αρμόδιο τμήμα και 

λόγω αυτών ο Ενάγοντας υποχρεώθηκε να σταματήσει τη λειτουργία της επιχείρησης 

του μέχρι την συμμόρφωση από πλευράς Εναγομένων, με αποτέλεσμα να υφίσταται 

ζημιά ανάλογη του αναμενόμενου κέρδους.  

Στις 23.2.12 με επιστολή της προς τον Ενάγοντα, η Επίτροπος Διοικήσεως τον 

πληροφόρησε, σε σχέση με το παράπονο που της υπέβαλε, ότι από την έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού παρέλειψε να λάβει έγκαιρα μέτρα 

για άρση των οικοδομικών παρανομιών στην οικοδομή των Εναγομένων με 

αποτέλεσμα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να του επιδώσει δυνάμει του άρθρου 

45 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, Ειδοποίηση Απαγόρευσης. 

Τον ενημέρωνε δε ότι με την ανακήρυξη της περιοχής του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Ύψωνα σε Δήμο, αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του περί 

Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο και ότι 

απέστειλε επιστολή στον Δήμαρχο Ύψωνα, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτει 

(τεκμήριο 11), με την εισήγηση όπως προωθήσει άμεσα την λήψη δικαστικών 

μέτρων εναντίον των Εναγομένων.  

Στις 20.3.12 ο δικηγόρος των Εναγομένων με επιστολή του κάλεσε τον 

Ενάγοντα όπως παραδώσει την κατοχή του καταστήματος. Στις 2.4.12 ο δικηγόρος 

του Ενάγοντα με επιστολή του προς τον δικηγόρο των Εναγομένων (τεκμήριο 3) 

απαντώντας στην επιστολή του τελευταίου ημερ. 20.3.12, τον ενημέρωσε ότι ο 

Ενάγοντας θα παρέδιδε το κατάστημα την 1.5.12. 

Στις 27.4.12 με επιστολή του προς τον Δήμο Ύψωνα ο Γεν. Διευθυντής του 

Υπουργείου Εσωτερικών (τεκμήριο 13), σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής 
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επιστολής του κάλεσε τον εν λόγω Δήμο, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των 

διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, να λάβει το 

συντομότερο δυνατό, τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία μέτρα προς άρση των 

παρανομιών στις οποίες προέβηκαν οι Εναγόμενοι και αποκατάσταση της 

νομιμότητας. Παρά τα πιο πάνω καμία σχετική ενέργεια έγινε από τον Δήμο Ύψωνα. 

Ενόψει της ως άνω συμπεριφοράς των Εναγομένων που είχε τις 

προαναφερόμενες συνέπειες, ο Ενάγοντας αναγκάσθηκε από τις 3.10.11 να διακόψει 

την λειτουργία του ταχυφαγείου του και αυτό παρέμεινε κλειστό και εκτός 

λειτουργία, μέχρι και την 1.5.12, που έληξε η περίοδος ενοικίασης, οπόταν 

παρέδωσε την κατοχή του καταστήματος στους Εναγόμενους. Το καθ' υπολογισμό 

καθαρό κέρδος δηλ. το αναμενόμενο κέρδος που απωλέσθηκε εκ του ότι η 

επιχείρηση του Ενάγοντα ήταν κλειστή για την πιο πάνω περίοδο είναι €9.583.  

Η επιχείρηση του ταχυφαγείου αποτελούσε οικογενειακή επιχείρηση, την 

οποία δημιούργησε ο Ενάγοντας με την σύζυγό του και την οποία αυτός διεύθυνε, 

υπέγραφε τα ενοικιάστρια έγγραφα, έκανε τις αγορές, τις πωλήσεις και η σύζυγος 

του με τα παιδιά τους απλά τον βοηθούσαν στην όλη εργασία. Η εν λόγω επιχείρηση 

δεν ήταν εγγεγραμμένη για σκοπούς Φ.Π.Α. Όμως μετά την σχετική καταγγελία του 

Ενάγοντα από τον Εναγόμενο 2 στην Υπηρεσία Φ.Π.Α., τον Φεβρουάριο του 2011, 

αυτή ενεγράφη στο όνομα της συζύγου του Ενάγοντα για φορολογικούς και μόνο 

σκοπούς, με την εγγραφή να ισχύει με προγενέστερη ημερομηνία και συγκεκριμένα 

από 1.1.08.  

Συμπεράσματα 

Ως δε προκύπτει από τα όσα εκτέθηκαν κατά τη νομική πτυχή, το δικαίωμα σε 

ειρηνική απόλαυση και χρήση του μισθίου συνίσταται όχι μόνο στην ανενόχλητη ή 

αδιάκοπη κατοχή αλλά και στην απόλαυση του μισθίου από τον ενοικιαστή για όλους 

τους συνηθισμένους, νόμιμους σκοπούς, χωρίς ενόχληση (η οποία προκύπτει από 

πράξεις ή παραλείψεις) από τον ιδιοκτήτη (νόμιμες είτε παράνομες) ή τα 

εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα. Ο ιδιοκτήτης δεν είναι επιφορτισμένος με το 

καθήκον να προστατεύσει τον ενοικιαστή από πρόσωπα πέραν του ελέγχου του. 

Υπέχει όμως ευθύνη για τις νόμιμες πράξεις των αντιπροσώπων του. 

Προσωρινή διαταραχή της απόλαυσης, η οποία δεν επεμβαίνει στην κατοχή 

του μισθίου από τον ενοικιαστή δεν συνιστά παραβίαση του δικαιώματος. Τέτοια 

παραβίαση υφίσταται μόνο όταν υπάρχει ουσιαστική επέμβαση στην συνηθισμένη 

χρήση και νόμιμη απόλαυση του μισθίου ακόμα και αν δεν υπάρχει επέμβαση στην 

κατοχή. Μια πράξη ή παράλειψη μπορεί να συνιστά επέμβαση ακόμα και όταν γίνεται 
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εκτός του μισθίου, ενώ δεν απαιτείται ούτε άμεση ούτε φυσική παρεμβολή. Τίθεται 

ως παράδειγμα ότι τέτοια παραβίαση συνιστά η εκ μέρους του ιδιοκτήτη αποκοπή της 

παροχής γκαζιού ή ηλεκτρισμού στο μισθίο, δηλαδή τέτοια συμπεριφορά  με την 

οποία επεμβαίνει στην εργασία-επάγγελμα του ενοικιαστή. Το κατά πόσο υπάρχει 

ουσιαστική επέμβαση είναι θέμα πραγματικό. Οι πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες 

συνιστούν τέτοια παράβαση πρέπει δε να έχουν γίνει μετά την έναρξη της 

μίσθωσης.   

Από τα ευρήματα του Δικαστηρίου στην παρούσα προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Τον Απρίλιο του 2004 η Εναγόμενη 1 ενοικίασε στον Ενάγοντα το επίδικο 

κατάστημα για χρήση μόνο ως «κατάστημα (TAKE AWAY) KEBAB». Έκτοτε ο 

Ενάγοντας χρησιμοποιούσε αυτό ως ταχυφαγείο και συγκεκριμένα για ετοιμασία και 

πώληση σουβλακιών και γύρων. Για σκοπούς λειτουργίας του ταχυφαγείου, ο 

Ενάγοντας διατήρησε τον εξοπλισμό που είχε παραλάβει από τον προηγούμενο 

ένοικο από τον οποίο αγόρασε την εν λόγω επιχείρηση. Ανάμεσα στον εξοπλισμό 

αυτό ήταν και οι ψησταριές των γύρων για την λειτουργία των οποίων ήταν 

απαραίτητη η χρήση υγραερίου. Για τον σκοπό αυτό ανάμεσα στο εξοπλισμό που 

παρέλαβε ο Ενάγοντας υπήρχε και εγκατάσταση υγραερίου εξωτερικά από το πίσω 

μέρος του καταστήματος όπου τοποθετούνταν δύο φιάλες υγραερίου. 

Οι Εναγόμενοι γνώριζαν από την αρχή ότι ο Ενάγοντας χρησιμοποιούσε το 

κατάστημα ως ταχυφαγείο και ότι το λειτουργούσε με τον πιο πάνω τρόπο και 

ουδέποτε διαμαρτυρήθηκαν ή έθεσαν οποιοδήποτε θέμα. Μέχρι και τον Οκτώβριο 

του 2010 επέτρεπαν την πρόσβαση των προμηθευτών υγραερίου του Ενάγοντα, 

στον προαναφερόμενο χώρο, προς αντικατάσταση των φιαλών υγραερίου, είτε μέσω 

του αμαξοστασίου που ανήγειραν στην πίσω πλευρά του επίδικου συγκροτήματος 

στο οποίο περιλαμβανόταν και το κατάστημα είτε μέσω της οικίας τους. Ουδέποτε δε 

διαμαρτυρήθηκαν για τις φιάλες και την εγκατάσταση ενώ γνώριζαν, από τον χρόνο 

που άρχισε η ενοικίαση του καταστήματος στον Ενάγοντα, την ύπαρξη και χρήση 

αυτών, οι οποίες βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τον χώρο της βεράντας της 

κουζίνας της οικίας τους, η οποία εφαπτόταν του πίσω μέρους του επίδικου 

καταστήματος. 

Δεν μου διαφεύγει ότι το τελευταίο σε ισχύ συμβόλαιο ενοικίασης (τεκμήριο 2) 

αναφέρει ότι το υποστατικό θα χρησιμοποιείται μόνο ως «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ». Ως 

αναφέρεται όμως στο σύγγραμμα Halsbury's ανωτέρω παρ. 497 σελ. 518, ο 

ενοικιαστής δεν εμποδίζεται να χρησιμοποιεί το μισθίο για οποιοδήποτε νόμιμο 

σκοπό, ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός από τον σκοπό για τον οποίο έγινε η 


