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1 ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 14/60 , 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 32 ,  ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

1.1 Ακίνητη Ιδιοκτησία 

 1.1.1 Υπόθεση 

Ο Εφεσίβλητος με γενικά οπισθογραφημένο κλητήριο (Δ.2 θ.1), αξιώνει 

εναντίον των Εφεσειόντων γενικές και ειδικές αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες 

και/ή μείωση της ικανότητάς του προς εργασία και/ή απώλεια απολαβών και 

έξοδα, που υπέστη συνεπεία ατυχήματος ηλεκτροπληξίας, το οποίο επεσυνέβη 

κατά ή περί την 26.1.2013, όταν επιχείρησε να ανοίξει το οικιακό του ψυγείο. 

Προβάλλει ότι το εν λόγω ατύχημα επεσυνέβη ως αποτέλεσμα της αποκλειστικής 

και/ή συντρέχουσας αμέλειας των Εφεσειόντων και/ή υπεργολάβων τους και/ή 

κατά παράβαση των εκ του νόμου καθηκόντων τους. 

Η πιο πάνω αγωγή καταχωρήθηκε στις 15.7.2013. Πέντε περίπου μήνες 

αργότερα, στις 3.12.2013, η πλευρά του Εφεσίβλητου προχώρησε στην 

καταχώρηση μονομερούς αίτησης προς εξασφάλιση προσωρινού διατάγματος, το 

οποίο να απαγορεύει στους Εφεσείοντες από του να πωλήσουν και/ή 

αποξενώσουν, μεταβιβάσουν και εγγράψουν επ΄ ονόματι τρίτου προσώπου ή 

υποθηκεύσουν και/ή επιβαρύνουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δύο ακίνητα, ήτοι 

διαμερίσματα ευρισκόμενα στο Κίτι της Επαρχίας Λάρνακας. Ήταν η θέση του 

Εφεσίβλητου ότι προέβαλλε ως κατεπείγουσα η έκδοση των αιτουμένων 

διαταγμάτων, ούτως ώστε να αποφευχθεί η αποξένωση και/ή επιβάρυνσή τους, 

γεγονός που θα καθιστούσε δύσκολη και/ή αδύνατη πλέον την ικανοποίηση, σε 

μεταγενέστερο στάδιο, τυχόν προς όφελός του απόφασης. Το πρωτόδικο 

Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση μονομερώς των υπό αναφορά διαταγμάτων 

στις 4.12.2013. Ακολούθησε ένσταση εκ μέρους των Εφεσειόντων προς 

ακύρωση, πλην όμως κρίθηκε ότι συνέτρεχαν σωρευτικά οι προϋποθέσεις 

οριστικοποίησής τους, με έξοδα προς όφελος του Εφεσίβλητου - αιτητή, γεγονός 

που οδήγησε στην προσβαλλόμενη ενώπιόν μας ενδιάμεση απόφαση, 

ημερομηνίας 31.1.2014.  

Οι Εφεσείοντες  προβάλλουν, ουσιαστικά, ότι το Δικαστήριο έσφαλε 

αποφασίζοντας ότι είχε αποδειχθεί ο δικαιοδοτικός όρος του κατεπείγοντος και ότι 

καλύφθηκε η τρίτη προϋπόθεση του άρθρου 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου, 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=2
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Ν.14/60. Εισηγούνται επίσης ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν άσκησε σωστά τη 

διακριτική του ευχέρεια κατά την εξέταση του ισοζυγίου της ευχέρειας (balance of 

convenience).  

Το άρθρο του 9 περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 6, προβλέπει για 

την ανάληψη δικαιοδοσίας από το Δικαστήριο, χωρίς ειδοποίηση της αντίδικης 

πλευράς, στη βάση της διαδικασίας του κατεπείγοντος. Το κατεπείγον συνιστά 

σημαντικό δικαιοδοτικό όρο για την έκδοση προσωρινών διαταγμάτων, δεδομένου 

ότι η διαδικασία προχωρά στην παρουσία της μιας πλευράς, με επιπτώσεις όμως 

στα δικαιώματα προσώπου το οποίο δεν έχει κληθεί να παρουσιαστεί και κατά 

παρέκκλιση της αρχής φυσικής δικαιοσύνης να ακούγονται και τα δύο μέρη της 

διαφοράς. Κατ΄ ακολουθία της νομολογίας (Resola (Cyprus) Ltd v. Χρίστου 

(1998) 1(Β) ΑΑΔ 598), παρέχεται στο Δικαστήριο το δικαιοδοτικό πλαίσιο στις 

περιπτώσεις εκείνες που καταδεικνύεται το κατεπείγον της αξίωσης. Υπό το 

πρίσμα αυτό, εκδοθέν διάταγμα ακυρώνεται εφόσον δεν αποδειχθεί η 

προϋπόθεση του κατεπείγοντος, στοιχείο που συνιστά ανεξάρτητο λόγο προς 

ακύρωση. Είναι πάγια γραμμή της νομολογίας ότι η δυνατότητα έγερσης του 

ζητήματος στο στάδιο της έφεσης υφίσταται, ασχέτως της έκδοσης μονομερώς 

διατάγματος (Κούππας ν. Πουλλάς Τσαδιώτης Λτδ κ.ά. (2014) 1(Β) ΑΑΔ 

1665).  

Αυτό που  πρωτίστως έχει σημασία ως προς την ικανοποίηση του στοιχείου 

του κατεπείγοντος σε περιπτώσεις όπως η υπό κρίση, είναι η πιθανή επίδραση που 

θα έχει τυχόν αποξένωση ή επιβάρυνση στην ικανοποίηση της δικαστικής 

απόφασης που ενδεχομένως θα εκδοθεί (C. Phasarias (Automotive Center) 

Ltd v. Σκυροποιΐα «Λεωνίκ» (2001) 1(Β) ΑΑΔ 785).  

Όπως ήδη λέχθηκε, ο Εφεσίβλητος προχώρησε στην καταχώρηση της 

αίτησης προς εξασφάλιση των επιδίκων διαταγμάτων πέντε περίπου μήνες μετά 

την καταχώρηση της αγωγής. Στην ένορκη δήλωση που συνόδευε την μονομερή 

αίτηση αιτιολογεί την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος με αναφορά σε 

διαπραγματεύσεις που λάμβαναν χώραν μεταξύ των διαδίκων προς εξώδικη 

διευθέτηση, παρέχοντας λεπτομέρειες ως προς τις ημερομηνίες των συναντήσεων 

και το περιεχόμενο των συζητήσεων. Με λεπτομέρεια επίσης αναφέρεται στα 

γεγονότα που έλαβαν χώραν στις 25.11.2013 και στην αποτυχία εξεύρεσης 

συμβιβαστικής λύσης, στοιχείο που οδήγησε, κατά τη θέση του, σε «απειλές» του 

Διευθυντή των Εφεσειόντων για αποξένωση της περιουσίας της εταιρείας, 

γεγονός που θα καθιστούσε αδύνατη την ικανοποίηση τυχόν απόφασης προς 

όφελος του Εφεσίβλητου. Στις λεπτομερείς αυτές αναφορές η πλευρά των 

Εφεσειόντων απάντησε μέσω της ένορκης δήλωσης που συνόδευε την ένσταση με 

γενική άρνηση.  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_0598.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_0785.htm


ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ν.14/60 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
Περί Δικαστηρίων Νόμος 14/60 , υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 32 ,  απαγορευτικά 
διατάγματα  Ακίνητη Ιδιοκτησία 
 

 7 | 275 

Υπό το πρίσμα των πιο πάνω, ορθά το πρωτόδικο Δικαστήριο, αξιολογώντας 

την ενώπιόν του σχετική μαρτυρία στα πλαίσια της διαδικασίας προς έκδοση 

παρεμπίπτοντος διατάγματος, που λάμβανε χώραν, κατέληξε ότι η πλευρά του 

Εφεσίβλητου τεκμηρίωσε τη συνδρομή του στοιχείου του κατεπείγοντος. Είναι 

φανερό ότι, υπό τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης, ο Εφεσίβλητος ενήργησε 

αμέσως προς προστασία των συμφερόντων του, μόλις δηλαδή διαπίστωσε ότι 

περιθώριο διευθέτησης δεν υφίστατο και με δεδομένο τον κίνδυνο αποξένωσης 

των όποιων περιουσιακών στοιχείων είχε η Εφεσείουσα εταιρεία. Κατ΄ ακολουθία 

ο εξεταζόμενος λόγος έφεσης απορρίπτεται.  

Ο τρίτος λόγος έφεσης κινείται γύρω από τη συνδρομή της τρίτης 

προϋπόθεσης του άρθρου 32, του Ν.14/60. Ορθά το πρωτόδικο Δικαστήριο 

διέβλεψε ως προς την δυσκολία να απονεμηθεί πλήρης δικαιοσύνη σε 

μεταγενέστερο στάδιο. Το κριτήριο αυτό εξετάσθηκε, ως έπρεπε, λαμβανομένης 

υπόψη της μαρτυρίας στο σύνολό της, με συνεκτίμηση και της βασιμότητας του 

κινδύνου ότι τυχόν απόφαση υπέρ του Εφεσίβλητου θα παρέμενε ανικανοποίητη. 

Η οικονομική υπόσταση των Εφεσειόντων παραμένει άγνωστη, αφού δεν δόθηκαν 

οποιαδήποτε, αναλυτικά και συγκεκριμένα, στοιχεία εκ μέρους τους ως προς τη 

δυνατότητα ικανοποίησης τυχόν εναντίον τους απόφασης. Αντιθέτως, όπως ήδη 

λέχθηκε, καταδείχθηκε ο κίνδυνος αποξένωσης των όποιων περιουσιακών τους 

στοιχείων και η πιθανή βεβαίως, καταλυτική, επίδραση του γεγονότος αυτού στα 

οποιεσδήποτε μελλοντικά, εξ αποφάσεως, δικαιώματα του Εφεσίβλητου.  

Το όλο ζήτημα όμως δεν εξαντλείται στην ικανοποίηση και της τρίτης 

προϋπόθεσης του άρθρου 32, ιδιαιτέρως λαμβανομένου υπόψη του αντικειμένου 

που καλύπτει το επίμαχο διάταγμα.  

Όπως συνοψίζεται και στην πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

Εκδόσεις «Αρκτίνος» Λτδ κ.ά. ν. xxx Λοϊζίδου, Π.Ε. 7/2018, ημερ. 

21.3.2019: 

 «Με δεδομένη την πλήρωση των τριών κριτηρίων του άρθρου 32(1), 

υπεισέρχεται στην όλη εικόνα το ζήτημα της εξέτασης του πιο σημαντικού ίσως 

παράγοντα στην έκδοση απαγορευτικών διαταγμάτων, ήτοι, η ευρεία διακριτική 

εξουσία που δίδεται στο Δικαστήριο από το πιο πάνω άρθρο να εκδίδει διατάγματα 

στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι «δίκαιον ή πρόσφορον». Το 

Δικαστήριο ενεργώντας με βάση τους κανόνες του δικαίου της επιείκειας, διατηρεί 

σε κάθε περίπτωση την ευχέρεια να αρνηθεί την έκδοση απαγορευτικού 

διατάγματος, έστω και αν τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις έκδοσής του. Το όλο 

ζήτημα συνίσταται στον ισοζυγισμό των ιδιαίτερων αναγκών των διαδίκων, υπό το 

φως πάντοτε των στοιχείων που καλύπτουν την κάθε περίπτωση.  Στην όλη 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/apofasi.pl?number=7/2018&year=2019
http://www.cylaw.org/cgi-bin/apofasi.pl?number=7/2018&year=2019
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πορεία εντοπισμού ενός δίκαιου ισοζυγίου ο κάθε παράγοντας που καλύπτει την 

κάθε συγκεκριμένη υπόθεση αποκτά τη δική του σημασία στη διαμόρφωση του 

τελικού αποτελέσματος. Ζητούμενο είναι η άσκηση από το Δικαστήριο, κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, της διακριτικής του εξουσίας, ώστε να απονεμηθεί 

πλήρης δικαιοσύνη και να εξαλειφθεί, στο μέτρο του δυνατού, ο κίνδυνος αδικίας 

στην περίπτωση κατά την οποία φανεί ότι λανθασμένα χορηγήθηκε το 

παρεμπίπτον διάταγμα. Η εν προκειμένω άσκηση της εξουσίας του Δικαστηρίου 

δεν λαμβάνει τη μορφή αυθαίρετης απόφασης, αφού ενυπάρχει σε κάθε 

περίπτωση η υποχρέωση παράθεσης αιτιολογημένης απόφασης και παροχής 

εξηγήσεων ως προς τους λόγους άσκησης της διακριτικής ευχέρειας κατά 

συγκεκριμένο τρόπο. Παράγοντες που επιδρούν στη διακριτική εξουσία του 

Δικαστηρίου είναι, μεταξύ άλλων, οι διαβλεπόμενες επιπτώσεις από την έκδοση ή 

μη του παρεμπίπτοντος διατάγματος στο πρόσωπο των διαδίκων ή ακόμη και σε 

τρίτα πρόσωπα, η ίδια η συμπεριφορά των διαδίκων, η καθυστέρηση προσφυγής 

προς αναζήτηση θεραπείας προσωρινού διατάγματος, αλλά και τα ιδιαίτερα 

περιστατικά της κάθε υπόθεσης, δεδομένου ότι η άσκηση της υπό αναφορά 

διακριτικής ευχέρειας του Δικαστηρίου εδράζεται στις αρχές του δικαίου της 

επιείκειας.  

Όπως είναι νομολογιακά αναγνωρισμένο (Καλογήρου ν. C.C.F. Credit 

Capital Finance Ltd (2005) 1(B) AAΔ.1237), το Εφετείο δεν επεμβαίνει στον 

τρόπο άσκησης της διακριτικής εξουσίας πρωτόδικου Δικαστηρίου προς έκδοση 

απαγορευτικών διαταγμάτων, εκτός εάν διαπιστώσει ότι  ασκήθηκε έξω από κάθε 

πλαίσιο αρχών που η νομολογία αναγνωρίζει, υπό το φως πάντα των ιδιαίτερων 

γεγονότων που περιβάλλουν την κάθε συγκεκριμένη υπόθεση.»  

Στην υπό κρίση περίπτωση, παρεμβάλλεται ένα ιδιαίτερο, παραδεκτό 

τελικά, γεγονός: Τα δύο διαμερίσματα, τα οποία και αποτελούν το αποκλειστικό 

αντικείμενο του επίδικου διατάγματος, είχαν πωληθεί το 2005, ήτοι σε χρόνο 

πολύ προγενέστερο της γένεσης του όποιου αγώγιμου δικαιώματος, σε τρίτα 

πρόσωπα. Οι αγοραστές εξόφλησαν ολόκληρο το τίμημα αγοράς και είναι πλέον οι 

κάτοχοι των υπό αναφορά ακινήτων, η μεταβίβαση των οποίων δεν έχει ακόμη 

συντελεσθεί, παρά το ότι σχετικοί τίτλοι έχουν ήδη εκδοθεί.  

Το πρωτόδικο Δικαστήριο με ενδιάμεση απόφασή του (ex tempore) 

ημερομηνίας 9.1.2014, εξέτασε ζήτημα κατά πόσο θα έπρεπε οι αγοραστές και 

κάτοχοι των υπό αναφορά διαμερισμάτων να ειδοποιηθούν, ούτως ώστε να 

λάβουν μέρος στη διαδικασία ακρόασης της αίτησης προς οριστικοποίηση των 

επίδικων διαταγμάτων. Έκρινε, με αναφορά στην απόφαση Μελανθίου ν. 

Μελανθίου (2011) 1(Γ) ΑΑΔ 2342, ότι υπό τις περιστάσεις δεν καθίστατο 

αναγκαία η συμμετοχή των εν λόγω προσώπων στην όλη διαδικασία. Επίσης στην 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=1237
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2011/rep/2011_1_2342.htm
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προσβαλλόμενη ενώπιόν μας απόφαση, αφού εξετάσθηκε η συνδρομή της τρίτης 

προϋπόθεσης του άρθρου 32 του Ν.14/60 και προτού υπεισέλθει το πρωτόδικο 

Δικαστήριο στην εξέταση κατά πόσο ήταν εύλογο και δίκαιο να οριστικοποιήσει το 

επίδικο διάταγμα, αναφέρθηκε στη θέση των Εφεσειόντων ότι το διάταγμα δεν θα 

έπρεπε να μείνει σε ισχύ, δεδομένου ότι τα ακίνητα που αφορούσε είχαν ήδη προ 

πολλού πωληθεί και τα κατείχαν τρίτα πρόσωπα. Παραπέμποντας και πάλι στη 

Μελανθίου (ανωτέρω), έκρινε ότι δεν επηρεάζονταν τα δικαιώματα των 

αγοραστών των δύο διαμερισμάτων, αφού το προσωρινό διάταγμα δεν συνιστά 

εμπράγματο βάρος επί του ακινήτου (in rem) εις το οποίο αναφέρεται, αλλά 

προσωπαγή υποχρέωση του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται (in personam) 

και στο οποίο απαγορεύει τη διενέργειας κάποιας πράξης. 

Τα όσα καλύπτει η απόφαση Μελανθίου (ανωτέρω) δεν επιδρούν, υπό το 

φως των γεγονότων, στην υπό κρίση περίπτωση. Ναι μεν το επίδικο παρεμπίπτον 

απαγορευτικό διάταγμα συνιστούσε προσωποπαγή υποχρέωση των προσώπων 

στα οποία απευθυνόταν και στα οποία απαγόρευε τη διενέργεια συγκεκριμένων 

πράξεων σε αναφορά με τα δύο διαμερίσματα, πλην όμως, εν προκειμένω, στόχος 

της έκδοσης των υπό αναφορά διαταγμάτων ήταν η διαφύλαξη των 

συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων προς τον σκοπό τελικής ικανοποίησης 

τυχόν απόφασης που ήθελε εκδοθεί προς όφελος του Εφεσίβλητου - ενάγοντα.  

Συνακόλουθα, από τα ίδια τα παραδεκτά γεγονότα προέβαλλε ως 

αδιαμφισβήτητο γεγονός ο άμεσος, καταλυτικός, επηρεασμός των δικαιωμάτων 

τρίτων προσώπων από την έκδοση του επίδικου διατάγματος.  Ηταν, υπό τις 

συνθήκες, απαρέγκλιτα επιτακτική η ανάγκη αλλά και η υποχρέωση του 

πρωτόδικου Δικαστηρίου, κατά την άσκηση της διακριτικής του εξουσίας, να 

σταθμίσει το πιο πάνω στοιχείο, ούτως ώστε να ήταν σε θέση να απονείμει πλήρη 

δικαιοσύνη κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος αδικίας 

και μάλιστα σε σχέση με τρίτα πρόσωπα τα οποία δεν είχαν λάβει μέρος στην όλη 

διαδικασία. Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε υποχρέωση, στα πλαίσια 

αιτιολογημένης απόφασής του, να επεξηγήσει για ποιο λόγο οδηγήθηκε στην 

άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας κατά τον συγκεκριμένο τρόπο και παρά τη 

βεβαιότητα, υπό τα δεδομένα, επηρεασμού υφιστάμενων δικαιωμάτων τρίτων 

προσώπων. Η παράλειψή του να το πράξει - ως αποτέλεσμα της εσφαλμένης 

προσέγγισής του σε σχέση με τον επηρεασμό των δικαιωμάτων των αγοραστών - 

οδηγεί στη διαπίστωση ότι η διακριτική του εξουσία ασκήθηκε, υπό το φως των 

ιδιαίτερων γεγονότων της υπόθεσης, εκτός πλαισίου αρχών που η νομολογία 

αναγνωρίζει και επιτάσσει.  

Εντέλει, το ισοζύγιο της ευχέρειας - ορθότερα των αναγκών της 

δικαιοσύνης ή ως πιο αρμόζουσα φράση «balance of justice» (Francome v. 
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Mirror Group Newspapers Ltd (1984) 1 WLR 892), δεδομένου ότι το 

Δικαστήριο ασχολείται με τη δικαιοσύνη και όχι με την ευχέρεια των διαδίκων 

(Metaquotes Software Ltd κ.ά. ν. Dababou, ΠΕ Ε324/2016, ημερ. 

14.11.2018, Εκδόσεις «Αρκτίνος Λτδ» (ανωτέρω)) - έκλινε, υπό το φως των 

πιο πάνω, αναμφίβολα υπέρ της άρνησης έκδοσης του συγκεκριμένου 

διατάγματος. Συνεπώς, η παρέμβαση του Εφετείου είναι επιβεβλημένη προς την 

κατεύθυνση αποδοχής του συγκεκριμένου, τέταρτου, λόγου έφεσης και, κατά 

προέκταση, προς ανατροπή της πρωτόδικης κρίσης.  

Ως αποτέλεσμα η έφεση επιτρέπεται και το εκδοθέν διάταγμα ακυρώνεται. 

Η πρωτόδικη διαταγή για έξοδα επίσης ακυρώνεται και αντικαθίσταται με διαταγή 

επιδίκασης €2.000 πλέον ΦΠΑ, αν υπάρχει, ως συνολικού ποσού εξόδων, 

πρωτοδίκως και κατ΄ έφεση, προς όφελος των Εφεσειόντων και εις βάρος του 

Εφεσίβλητου. 

Κυπριακή νομολογία στην οποία κάνει αναφορά η απόφαση αυτή:  

Resola (Cyprus) Ltd. ν. Xάρη Xρίστου (1998) 1 ΑΑΔ 598  

Phasarias C. (Automotive Centre) Ltd. ν. Σκυροποιία «Λεωνίκ» Λτδ. (2001) 

1 ΑΑΔ 785  

Μελανθίου Προκόπης, υπό την ιδιότητά του ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος 

του Γεώργιου Μελανθίου ν. Mελάνθης Μελανθίου (2011) 1 ΑΑΔ 2342  

Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας στους οποίους κάνει αναφορά η απόφαση 

αυτή:  

Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας Δ.1237  

Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας Δ.2  

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΜΙΤΕΔ ν. xxx ΙΩΑΝΝΙΔΗ , Πολιτική Εφεση Αρ. 

Ε44/2014 , ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ , 16 Ιουλίου  2019 

 1.1.2 Υπόθεση 

Αποφάσεις και διατάγματα ― Απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων ― 

Παραμερισμός εκδοθέντων προσωρινών διαταγμάτων, επί τω ότι υπήρξε 

απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων ― Όταν οι εφεσίβλητοι αποτάθηκαν μονομερώς 

στο πρωτόδικο Δικαστήριο, δεν έδωσαν ορθή και δίκαιη εικόνα της όλης 

κατάστασης στο Δικαστήριο, αφού δεν αναφέρθησαν στις μεταξύ των διαδίκων 

διαφορές, στους λόγους τους οποίους οι εφεσείοντες πρόβαλλαν για σταμάτημα 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_0598.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_0785.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_0785.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2011/rep/2011_1_2342.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2011/rep/2011_1_2342.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=1237
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=2
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επιταγής, στο κατά πόσον οι οικοδομικές εργασίες που έκαναν στο ακίνητο των 

εφεσειόντων και για τις οποίες ζητούσαν πληρωμή, γίνονταν κατόπιν εξασφάλισης 

όλων των αναγκαίων αδειών ή όχι, αν όντως υπήρχαν ποινικές υποθέσεις που 

εκκρεμούσαν εναντίον του εφεσείοντα 3 και στην οικονομική κατάσταση των 

εφεσειόντων. 

Έφεση ― Θέματα που δεν έχουν εγερθεί πρωτόδικα δεν εξετάζονται κατ' 

έφεση. 

Οι εφεσείοντες αμφισβήτησαν με την έφεση ενδιάμεση απόφαση 

πρωτόδικου Δικαστηρίου με την οποία οριστικοποιήθηκε κατόπιν Ακρόασης 

παρεμπίπτον διάταγμα το οποίο είχαν εξασφαλίσει  οι εφεσίβλητοι ενάγοντες με 

το οποίο απαγορευόταν η πώληση, η υποθήκευση, μεταβίβαση, διάθεση και/ή η 

καθ' οιονδήποτε τρόπο αποξένωση τριών ακινήτων των εναγομένων-εφεσειόντων 

καθώς επίσης και παρεμπίπτοντος διατάγματος που απαγόρευε στην εναγόμενη 1-

εφεσείουσα την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού χρημάτων από τραπεζικό της 

λογαριασμό μέχρι την εκδίκαση της αγωγής ή νεώτερη διαταγή του δικαστηρίου. 

Η οριστικοποίηση του διατάγματος αποφασίστηκε με διαφοροποίηση ως 

προς το μερίδιο των ακινήτων που δεσμεύτηκε. 

Το πρωτόδικο δικαστήριο στην απόφαση του παρατήρησε μεταξύ άλλων ότι 

στην ένορκη δήλωση που συνόδευε την ένσταση δεν εξειδικεύονταν ακριβώς τα 

γεγονότα τα οποία, κατά τον ισχυρισμό των εφεσειόντων, απέκρυψαν οι 

εφεσίβλητοι από το δικαστήριο. Έκρινε δε, ότι πληρούνταν οι σχετικές 

προϋποθέσεις για την οριστικοποίηση τους.  

Αναφορικά με το ζήτημα του κατεπείγοντος, αφού αναφέρθηκε στο Άρθρο 

9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου Κεφ. 6 και στους ισχυρισμούς των 

αιτητών (εφεσιβλήτων) ότι οι καθ' ων η αίτηση (εφεσείοντες) δήλωσαν, μέσω του 

διευθυντή τους, ότι δεν προτίθεντο να πληρώσουν τις οφειλές τους, προς τους 

εφεσίβλητους, ανακάλεσαν την πληρωμή της επιταγής που είχαν εκδώσει υπέρ 

των εφεσιβλήτων και επεδίωξαν την πληρωμή εγγυητικής που βάρυνε τους 

εφεσίβλητους, ενώ ταυτόχρονα απέφευγαν και την επικοινωνία με τους 

εφεσίβλητους, έκρινε ότι δικαιολογείτο η μονομερής εξέταση της αίτησης ως 

κατεπειγούσης. 

Στη συνέχεια, εξέτασε τις προϋποθέσεις του Άρθρου 32 του περί 

Δικαστηρίων Νόμου (Ν 14/60), καθώς και του Άρθρου 5 του Κεφ. 6, υπό το φως 

της σχετικής νομολογίας, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δικαιολογείτο τόσο η 

έκδοση όσο και η οριστικοποίηση του παρεμπίπτοντος διατάγματος για το ½ 

μερίδιο του ακινήτου. 
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Με την έφεση οι εφεσείοντες υποστήριξαν ότι: 

α) Το πρωτόδικο δικαστήριο εστερείτο δικαιοδοσίας να εκδώσει το 

προσωρινό διάταγμα μονομερώς, καθότι δεν συνέτρεχε και/ή δεν επληρούτο το 

δικαιοδοτικό στοιχείο του «επείγοντος», ούτε και υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες 

ειδικές περιστάσεις. 

β) Οι εφεσίβλητοι-ενάγοντες, απέκρυψαν και/ή αποσιώπησαν από το 

πρωτόδικο δικαστήριο λεπτομέρειες, στοιχεία και γεγονότα, αντικειμενικά 

ουσιώδη για την κρίση του δικαστηρίου, και/ή παραπλάνησαν το δικαστήριο ως 

προς αυτά. 

Αποφασίστηκε ότι: 

1.  Το ζήτημα του κατεπείγοντος δεν ηγέρθηκε πρωτόδικα από τους 

εφεσείοντες και επομένως δεν μπορούσε να εξεταστεί κατ' έφεση.   

2.  Ο δεύτερος λόγος έφεσης, που αφορούσε στην απόκρυψη ουσιωδών 

γεγονότων, ευσταθούσε. Με την ένσταση των εφεσειόντων στην μονομερή 

αίτηση των εφεσιβλήτων, ετέθη ευθέως και σαφώς το ζήτημα της απόκρυψης 

ουσιωδών γεγονότων και της προβολής ψευδών και ανυπόστατων ισχυρισμών 

από τους εφεσίβλητους-ενάγοντες-αιτητές. 

3.  Στην ένσταση αλλά και στην ένορκη δήλωση που την υποστήριζε, 

αναγραφόταν, μεταξύ άλλων, ότι οι εφεσείοντες έχουν μεγάλη οικονομική 

επιφάνεια και ότι ήταν ψευδής ο ισχυρισμός των εφεσιβλήτων ότι αυτοί 

βρίσκονται σε κακή οικονομική κατάσταση. 

4.  Προβαλλόταν ακόμα ο ισχυρισμός ότι οι εφεσίβλητοι θα έπρεπε να είχαν 

αποκαλύψει στο δικαστήριο ότι οι οικοδομικές εργασίες που οι ίδιοι, ως εργολάβοι 

έκαναν, σε ακίνητο των εφεσειόντων και για τις οποίες δόθηκε και επιταγή 

€200.000, εκτελείτο χωρίς άδεια οικοδομής, κατά παράβαση των σχετικών 

άρθρων του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου Κεφ. 96. 

5.  Ο ενόρκως δηλών δεν αντεξετάστηκε επί του περιεχομένου της ενόρκου 

δηλώσεως του και επομένως οι ισχυρισμοί του δεν αμφισβητήθηκαν. 

6.  Αντίθετα αντεξετάστηκε ο ενόρκως δηλών στην αίτηση, ο οποίος,  δεν 

έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις σε διάφορα ουσιώδη ζητήματα που αφορούσαν 

στην απόκρυψη και παραποίηση ουσιωδών γεγονότων από τους εφεσίβλητους. 
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7.  Το πρωτόδικο Δικαστήριο, ασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια,  θα 

έπρεπε να είχε απορρίψει την αίτηση για παρεμπίπτοντα διατάγματα και τα 

διατάγματα που είχαν εκδοθεί μονομερώς, να είχαν ακυρωθεί. 

Η έφεση επιτράπηκε με έξοδα. Τα εκδοθέντα διατάγματα και η αίτηση των 

εφεσιβλήτων απορρίφθησαν. 

Κυπριακή νομολογία στην οποία κάνει αναφορά η απόφαση αυτή:  

Demstar Ltd ν. Zim Israel Navig. Co Ltd κ.ά. (1996) 1 ΑΑΔ 597  

M & Ch Mitsingas Trading Ltd. και Άλλοι ν. The Timberland Co. (1997) 1 

ΑΑΔ 1791  

X"Π. M. ν. Kεντρικής Tράπεζας της Kύπρου (2006) 3 ΑΑΔ 6  

Bahadoryan Ahmad ν. Aναθεωρητικής Aρχής Προσφύγων (2009) 3 ΑΑΔ 

550  

FAVERO GENERAL TRADING LTD v. MEDOUSA CONSTRUCTIONS LTD , Πολιτική 

Έφεση Αρ. 258/2009 , 12 Νοεμβρίου  2012 

 1.1.3 Υπόθεση 

Αποφάσεις και διατάγματα ― Απαγορευτικό διάταγμα για παρεμπόδιση 

αποξένωσης ακίνητης ιδιοκτησίας ― Άρνηση εκδόσεώς του πρωτοδίκως λόγω της 

διαπίστωσης αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην προώθηση της σχετικής αίτησης 

της ενάγουσας, και μη ικανοποίησης της τρίτης προϋπόθεσης του Άρθρου 32 (1) 

του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Ν.14/60), ότι εάν δεν εκδίδετο το 

διάταγμα δεν θα υπήρχε δυνατότητα για απονομή πλήρους δικαιοσύνης σε 

μεταγενέστερο στάδιο ― Κρίθηκε κατ' έφεση (α) ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο 

προσέγγισε το θέμα της καθυστέρησης προσφυγής στη δικαιοσύνη από πλευράς 

της ενάγουσας, βάσει των γενικότερων νομολογιακών αρχών που πηγάζουν από 

το κοινοδίκαιο και τις αρχές της επιείκειας, (β) ότι δεν έπρεπε η καθυστέρηση να 

αποτελέσει εμπόδιο στην απόδοση προς την ενάγουσα της αιτούμενης θεραπείας, 

ενόψει των συνθηκών της υπόθεσης (συνεχιζόμενη, κατ' ισχυρισμό, παρανομία) 

και (γ) ότι ικανοποιείτο η τρίτη προϋπόθεση του Άρθρου 32 (1) του περί 

Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Ν.14/60). 

Η εφεσείουσα (ενάγουσα) και η εναγόμενη 1 είναι αδελφές και ήσαν 

συνιδιοκτήτριες ακινήτου, η μεν πρώτη κατά 3455/15496 μερίδια η δε δεύτερη 

κατά 12041/15496 μερίδια. Στις 3.1.2003, η εναγόμενη 1 μεταβίβασε με δωρεά 

στην εναγόμενη 2 εταιρεία το 1/15496 μερίδιό της επί του επίδικου ακινήτου και 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1996/rep/1996_1_0597.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_1791.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_1791.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/2006/rep/2006_3_0006.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/2009/rep/2009_3_0550.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/2009/rep/2009_3_0550.htm
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η εγγραφή του μεριδίου έγινε στις 30.1.2003. Την ίδια ημέρα, η εναγόμενη 1 και 

η εναγόμενη 2 εγγράφηκαν ως συγκύριοι και η εναγόμενη 1 μεταβίβασε δυνάμει 

πώλησης τα υπόλοιπα 12040/15496 μερίδιά της επί του ακινήτου προς την 

εναγόμενη 2 για το ποσό των £259.000, ποσό που ήταν κατά £41.000 

χαμηλότερο από την εκτιμημένη αξία του ακινήτου. Περί τις 11.12.2003 η 

εναγόμενη 2 εταιρεία μεταβίβασε τα 100/15496 μερίδια του ακινήτου στον 

εναγόμενο 4, ο οποίος είναι πατέρας της μοναδικής μετόχου και διευθύντριας της 

εναγομένης 2 εταιρείας. Ακολούθως περί τις 9.3.2006, τα πιο πάνω μερίδια του 

εναγομένου 4 ενεγράφησαν από αυτόν στο όνομα της εναγόμενης 5 εταιρείας 

(εφεσίβλητης) και στις 23.3.2006, τα εναπομείναντα 11941/15496 που 

βρίσκονταν εγγεγραμμένα στο όνομα της εναγομένης 2, εγγράφηκαν από αυτή 

στο όνομα της εναγομένης 5 (εφεσίβλητης). 

Η ενάγουσα κίνησε την αγωγή υπ' αρ. 3188/2006 στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο Πάφου εναντίον πέντε συνολικά προσώπων, εκ των οποίων τα δύο 

ήσαν νομικά πρόσωπα, καταλογίζοντας σε αυτά δόλο και απάτη προς αποστέρηση 

των δικαιωμάτων της ως συνιδιοκτήτριας. Στο πλαίσιο δε της αγωγής ζήτησε 

μονομερώς την έκδοση προσωρινών απαγορευτικών διαταγμάτων εναντίον της 

εναγομένης 5 εταιρείας και του εναγομένου 3 Διευθυντή του Κτηματολογίου 

Πάφου. Στόχος των διαταγμάτων ήταν να απαγορευθεί η αποξένωση, πώληση 

κλπ των προαναφερθέντων 12041/15496 μεριδίων ιδιοκτησίας επί του επίδικου 

ακινήτου, τα οποία είχαν εγγραφεί στο όνομα της εναγόμενης 5 και η αποτροπή 

του Διευθυντή του Κτηματολογίου από του να προβεί σε μια τέτοια πράξη μέχρι 

την εκδίκαση και αποπεράτωση της αγωγής. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση με έξοδα επειδή δεν 

ικανοποιείτο στην προκείμενη περίπτωση η τρίτη προϋπόθεση του Άρθρου 32(1) 

του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Ν.14/60). Η αιτήτρια - ενάγουσα άφησε 

να διαρρεύσει μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ κάποιων γεγονότων που είχαν 

προηγηθεί της μεταβίβασης των μεριδίων στην εναγομένη 5, με αποτέλεσμα να 

γίνει η προς αυτήν μεταβίβαση και έτσι δεν εδικαιολογείτο η ενάγουσα να ζητά 

ενδιάμεση θεραπεία, ισχυριζόμενη ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά αν δεν της 

παρασχεθεί. 

Η ενάγουσα εφεσίβαλε την απόφαση, εγείροντας προς εξέταση ένα 

κεντρικό λόγο έφεσης που αφορά στο θέμα της καθυστέρησης προσφυγής στο 

Δικαστήριο, όπως αυτό προσεγγίστηκε από το πρωτόδικο Δικαστήριο στο πλαίσιο 

της εξέτασης της 3ης προϋπόθεσης του Άρθρου 32(1) του περί Δικαστηρίων 

Νόμου και της διερεύνησης του κατά πόσο θα ήταν δίκαιο ή πρόσφορο να 

εκδοθούν τα αιτούμενα διατάγματα. 
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Αποφασίστηκε ότι: 

1. Στην εξεταζόμενη περίπτωση το θέμα της καθυστέρησης προσφυγής στο 

Δικαστήριο δεν τυγχάνει μεταχείρισης ως δικαιοδοτικός όρος δυνάμει του Άρθρου 

9(1) του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 6, οι πρόνοιες του οποίου 

εφαρμόζονται σε μονομερείς αιτήσεις για θεραπεία μόνο με την κατάδειξη του 

στοιχείου του κατεπείγοντος. 

2. Το πρωτόδικο Δικαστήριο προσέγγισε το θέμα της καθυστέρησης 

προσφυγής στη δικαιοσύνη από της πλευράς της εφεσείουσας, βάσει των 

γενικότερων νομολογιακών αρχών που πηγάζουν από το κοινοδίκαιο και τις αρχές 

της επιείκειας. 

3. Οι συναλλαγές που έλαβαν χώρα κατά το 2003 και το 2006 

διενεργήθηκαν σε σχέση με τα μερίδια της εναγόμενης 2 χωρίς να ληφθεί υπόψη 

η εφεσείουσα - συγκύριός της στο ακίνητο. 

4. Η καθυστέρηση στην καταχώρηση αγωγής κατά τρία έτη σε σχέση με τις 

πρώτες μεταβιβάσεις του 2003, δεν θα έπρεπε να επενεργήσει ως εμπόδιο στην 

απόδοση ενδιάμεσης θεραπείας σε σχέση με την επακολουθήσασα μεταβίβαση του 

2006 για τους ακόλουθους λόγους: 

  i. Ενδιάμεση θεραπεία διατήρησης του status quo ζητήθηκε μόνο σε σχέση 

με τη μεταβίβαση του 2006. 

 ii. Η νομιμότητα των πρώτων μεταβιβάσεων προσβλήθηκε με την 

καταχώρηση αιτήσεων - εφέσεων εναντίον αποφάσεων του Κτηματολογίου, 

κατόπιν νομικής συμβουλής και όχι αγωγής, στοιχείο το οποίο δεν θα πρέπει να 

προσμετρήσει εναντίον της εφεσείουσας. 

iii. Η παράλειψη της εφεσείουσας να προσφύγει στο Δικαστήριο με στόχο 

να προσβάλει την κατ' ισχυρισμό παράνομη πράξη, δεν πρέπει να εκληφθεί ως 

εμπόδιο εναντίον της στην απόδοση της αιτούμενης προσωρινής θεραπείας, αφού 

μεσολάβησε η δεύτερη κατ' ισχυρισμό παρανομία η οποία δημιούργησε νέα 

αρνητικά τετελεσμένα και επαπειλείτο και συνέχεια. 

Για τους πιο πάνω λόγους, ικανοποιείτο η τρίτη προϋπόθεση του Άρθρου 32 

(1) του περί Δικαστηρίων Νόμου, ότι θα ήταν δίκαιο ή πρόσφορο να εκδοθούν τα 

επίδικα προσωρινά διατάγματα. 

Η έφεση επιτράπηκε με έξοδα της πρωτόδικης διαδικασίας εναντίον της 

εναγομένης 5 και υπέρ της ενάγουσας - εφεσείουσας. Τα έξοδα έφεσης τα οποία 
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υπολογίζονται σε €2.000 επίσης επιδικάζονται υπέρ της εφεσείουσας και εναντίον 

της εναγομένης 5. 

Κυπριακή νομολογία στην οποία κάνει αναφορά η απόφαση αυτή:  

Vuitton ν. Δέρμοσακ Λτδ και άλλης (1992) 1 ΑΑΔ 1453  

Πουργουρίδη κ.ά. ν. Μέζου κ.ά. (1994) 1 ΑΑΔ 201  

ΜΑΡΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΠΛΑΚΙΔΗ , ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣIΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΑΥΤHΣ ΧΑΡAΛΑΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝIΔΗ v. NOMISKO DEVELOPERS LTD , Πολιτική 

Έφεση Αρ. 215/2007 , 27 Απριλίου  2010 

 1.1.4 Υπόθεση 

Αποφάσεις και διατάγματα ― Παρεμπίπτον διάταγμα το οποίο εκδόθηκε 

μονομερώς και στη συνέχεια δεν οριστικοποιήθηκε ― Έφεση εναντίον διαταγής 

για μη οριστικοποίησή του ― Κατά πόσο δεν ικανοποιείτο η τρίτη προϋπόθεση του 

Άρθρου 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Νόμος 14/60). 

Αντικείμενο της παρούσας έφεσης αποτελεί η απόφαση ημερ. 7.3.2008, με 

την οποία ακυρώθηκε παρεμπίπτον διάταγμα που εκδόθηκε αρχικά μονομερώς 

στις 7.12.07. Την αίτηση του εφεσείοντος-αιτητή, ημερ. 6.12.07, για 

παρεμπίπτον διάταγμα, υποστήριζε ένορκη δήλωση του κ. Ευαγόρα Ανδρέου 

Βοηθού Επαρχιακού Επόπτη στην επαρχιακή διοίκηση Πάφου. Ο κ. Ευαγόρας 

Ανδρέου στην ένορκη δήλωση του προς υποστήριξη της αίτησης αναφέρει μεταξύ 

άλλων ότι στις 23.11.07, μετά από επίσκεψη που διενήργησε στο χωριό Κονιά της 

επαρχίας Πάφου, διαπίστωσε ότι η καθ' ων η αίτηση αρ.1-4 άρχισαν την 

ανέγερση οικοδομής εντός συγκεκριμένων τεμαχίων χωρίς να έχουν 

προηγουμένως εξασφαλίσει άδεια από την αρμόδια αρχή. Συγκεκριμένα οι 

εφεσίβλητοι-καθ' ων η αίτηση ανήγειραν μια κατοικία και τέσσερα διαμερίσματα 

κατά τρόπο διαφορετικό απ' αυτό που προνοείτο στα σχέδια και τους όρους της 

πολεοδομικής άδειας την οποία ο 1ος κατηγορούμενος/εφεσίβλητος είχε 

εξασφαλίσει. Ειδικότερα ο ενόρκως δηλών ανέφερε στην ένορκη δήλωση του ότι 

δεν είχε τηρηθεί το εγκριθέν υψόμετρο της κατοικίας που ανεγειρόταν και υπήρχε 

υπέρβαση κατά 1.5 μέτρο του ύψους του υποστατικού, με αποτέλεσμα ολόκληρο 

το κτίριο να είναι υπερυψωμένο αντί να ανεγερθεί σύμφωνα με τους όρους της 

σχετικής άδειας. 

Οι καθ' ων η αίτηση/εφεσίβλητοι καταχώρισαν ένσταση στην οποία μεταξύ 

άλλων πρόβαλαν τον ισχυρισμό ότι στις 23.11.07 αλλά και προηγουμένως και 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1992/rep/1992_1_1453.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1994/rep/1994_1_0201.htm
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μετά απ' αυτή την ημερομηνία δεν είχαν εκτελέσει οποιαδήποτε οικοδομική 

εργασία στα προαναφερόμενα τεμάχια. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο εξέτασε τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών και 

αποφάσισε ότι οι ισχυρισμοί των εφεσιβλήτων για απόκρυψη ουσιωδών 

γεγονότων, εκ μέρους του εφεσείοντα, δεν τεκμηριώνονταν εφόσον δεν 

συγκεκριμενοποιούνταν. Όσον αφορά τις τρεις προϋποθέσεις για έκδοση του 

παρεμπίπτοντος διατάγματος το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι οι πρώτες δυο 

προϋποθέσεις του Άρθρου 32 του Ν.14/60 περί υπάρξεως σοβαρού θέματος προς 

εκδίκαση και ενδεχομένου επιτυχίας του αιτητή/εφεσείοντα στην ποινική δίωξη, 

ικανοποιούνταν, με βάση τα γεγονότα που ο εφεσείων/αιτητής είχε θέσει ενώπιον 

του Δικαστηρίου. Όμως το πρωτόδικο δικαστήριο  έκρινε ότι η τρίτη προϋπόθεση 

του Άρθρου 32, ότι δηλαδή θα ήταν δύσκολο να απονεμηθεί πλήρης δικαιοσύνη 

σε μεταγενέστερο στάδιο, δεν ικανοποιείτο.  Και αυτό παρά το ότι είχε ορθά 

σημειώσει ότι υπήρχε αναντίλεκτη μαρτυρία ενώπιον του ότι η οικοδομή που 

ανεγειρόταν, επιτόπου, ήταν αντιρρήσιμη και ενστάσιμη λόγω σοβαρών 

παραβάσεων του σχετικού νόμου, όπως αναφέρεται στη σελ.11 της πρωτόδικης 

απόφασης. 

Με την έφεση προσβάλλεται η ορθότητα της πρωτόδικης απόφασης. Αφού 

εξετάσαμε όλα τα ενώπιον μας στοιχεία καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η 

πρωτόδικη απόφαση είναι λανθασμένη ως προς το ζήτημα της μη 

ικανοποίησης  της τρίτης προϋπόθεσης του Άρθρου 32 του Ν.14/60. Κατά την 

κρίση μας, με βάση τα στοιχεία που το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε ενώπιον του, 

ικανοποιούνταν και οι τρεις προϋποθέσεις που τίθενται από το Άρθρο 32 του 

Ν.14/60 και επίσης ήταν ορθό και δίκαιο το πρωτόδικο Δικαστήριο να 

οριστικοποιήσει το διάταγμα που είχε εκδοθεί μονομερώς στις 7.12.07. Κατά 

συνέπεια η πρωτόδικη απόφαση παραμερίζεται.  Ορθά δεν επιβλήθηκε όρος για 

εγγύηση, κατά την έκδοση του παρεμπίπτοντος διατάγματος, εφόσον ο 

αιτητής/εφεσείων είναι ο Έπαρχος Πάφου. 

Υπό τις περιστάσεις το παρεμπίπτον διάταγμα που εκδόθηκε στις 7.12.07 

αναβιώνει και οριστικοποιείται. Τα έξοδα θα είναι έξοδα δίκης. 

Η έφεση επιτράπηκε. Τα έξοδα θα είναι έξοδα δίκης. 

EΠΑΡΧΟΣ ΠΑΦΟΥ v. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ κ.α. , Ποινική Έφεση Αρ. 

62/2008 , 26 Ιανουαρίου  2009 


