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1 ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ 

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 

1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου με αναφορά στα 

Προνομιακά Εντάλματα  

1.1.1 Υπόθεση 

Ν ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δ.:    Μετά από αίτηση της εταιρείας C.O.M.A.P 

(Consorzio Opere Maritime Attivita Portuali), το Επαρχιακό Δικαστήριο 

Λεμεσού εξέδωσε, στις 18.10.2018, διάταγμα εκκαθάρισης της εταιρείας Ε-S 

STS Operations Ltd (στο εξής η Εταιρεία), η οποία δεν εμφανίστηκε στη 

διαδικασία παρόλο, που όπως σημειώνεται στο διάταγμα, η σχετική αίτηση (η 

υπ΄ αρ. 386/2018) της είχε επιδοθεί. 

Πέντε (5) μήνες μετά την έκδοση του προαναφερθέντος διατάγματος, 

στις 12.3.2019, οι Unibrand Trustees Ltd, XXX Κοντοδήμου και XXX Kubuskin 

- αιτητές στην υπό κρίση αίτηση - κατέθεσαν στο πιο πάνω Δικαστήριο (στο 

εξής το κατώτερο Δικαστήριο) αίτηση για παραμερισμό του διατάγματος 

εκκαθάρισης.  Ταυτόχρονα δε και μονομερή αίτηση στη βάση της οποίας 

εξασφάλισαν, στις 14.3.2019, προσωρινό διάταγμα με το οποίο (α) 

διατασσόταν  ο Επίσημος Παραλήπτης να μη συνεχίσει τη διαδικασία 

εκκαθάρισης της Εταιρείας «χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δικαστηρίου 

και όπως εντός 15 ημερών από την επίδοση του διατάγματος καταθέσει στο 

Δικαστήριο ένορκη δήλωση αναφορικά με τις διαδικασίες στις οποίες προέβη 

ως εκκαθαριστής» και (β) παγοποιείτο όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της 

Εταιρείας η οποία περιήλθε υπό τον έλεγχο του Επίσημου Παραλήπτη, μέχρι 

την εκδίκαση της κυρίως αίτησης ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του 

Δικαστηρίου. 
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Η αίτηση για παραμερισμό του διατάγματος εκκαθάρισης, καθώς επίσης 

και το προσωρινό διάταγμα ημερ. 14.3.2019 (ανωτέρω), προσέκρουσαν σε 

ένσταση τόσο της C.O.M.A.P όσο και του ενδιαφερόμενου μέρους Ledra Ena 

Shipping CY LTD.  Ό,τι όμως ενδιαφέρει την παρούσα είναι η ενδιάμεση 

απόφαση του κατώτερου Δικαστηρίου ημερ. 15.1.2020, με την οποία 

ακυρώθηκαν τα μονομερώς εκδοθέντα διατάγματα ημερ. 14.3.2019.  Τούτο 

γιατί, με την ακύρωση των επιδίκων διαταγμάτων, οι αιτητές καταχώρισαν 

την υπό κρίση αίτηση, επιδιώκοντας όπως (α) τους δοθεί άδεια για 

καταχώριση αίτησης δια κλήσεως προς το σκοπό έκδοσης εντάλματος 

Certiorari με το οποίο, αφενός, να ακυρώνεται η ενδιάμεση απόφαση του 

κατώτερου Δικαστηρίου ημερ. 15.1.2020 και, αφετέρου, να απαγορεύεται 

στην Επαρχιακό Δικαστή Μ. Ιεροκηπιώτου να συνεχίσει την εκδίκαση 

οποιασδήποτε αίτησης στα πλαίσια της κυρίως αίτησης (της υπ΄ αρ. 

386/2018). 

Η αίτηση - η οποία υποστηρίζεται από ένορκη δήλωση δικηγόρου στο 

δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους αιτητές - βασίζεται σε τρεις (3) 

Λόγους, οι οποίοι σύμφωνα με τους αιτητές «έχουν βαρύνουσα και 

καταλυτική σημασία στην έκδοση των Αιτουμένων Αιτητικών».  Ο πρώτος ότι, 

ενώ στη νομική βάση της αίτησης ημερ. 12.3.2019 δεν συμπεριλαμβάνεται το 

άρθρο 111 του περί Εταιρειών Νόμου, η δικαστής Μ. Ιεροκηπιώτου «δήλωσε 

αναληθώς στην παρ. 2 της σελίδας 11 και στην παρ. 3 της σελίδας 16 στην 

απόφαση της ημερομηνίας 15.1.2020 ότι η Αίτηση ημερομηνίας 12.3.2019 

εδράζεται στο άρθρο 111, του περί Εταιρειών Νόμου» και με αναφορά σε 

νομολογία που σχετίζεται με το εν λόγω άρθρο ακύρωσε τα επίδικα 

διατάγματα.  Τούτο, κατά τους αιτητές, συνιστά σοβαρό νομικό σφάλμα και 

σοβαρή έκδηλη πλάνη Νόμου εφόσον καμιά αίτηση εκδικάζεται στη βάση 

άρθρων που δεν συμπεριλαμβάνονται στη νομική της βάση.  Ο δεύτερος, ότι 

παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα περί δίκαιης δίκης των αιτητών 

(Άρθρο 30 του Συντάγματος και άρθρο 6.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) «καθώς δεν υπάρχει εχέγγυο δίκαιης δίκης, από 

τη στιγμή που η έντιμη Δικαστής κα Ιεροκηπιώτου» περιέπεσε στο νομικό 

σφάλμα που αναφέρεται στον πρώτο λόγο.  Και ο τρίτος, ότι συντρέχουν 

σοβαρές, εξαιρετικές και επείγουσες περιστάσεις για έγκριση της αίτησης για 

άδεια εφόσον «δεν εξυπηρετείται το συμφέρον της Δικαιοσύνης με την 

καταχώριση Έφεσης καθότι η Ενδιάμεση Απόφαση ημερ. 15.1.2019 είναι 

αποτέλεσμα σοβαρής πλάνης περί το Νόμο, ήτοι σε ανύπαρκτη αναφορά στη 

Νομική Βάση της Αιτήσεως ημερ. 12/03/2019, σε παραπλανητική Νομολογία 

που στηρίζεται σε ανύπαρκτη Νομική βάση και Άρθρο, σε διαδικασία που δεν 

αφορά διαδικασία εκκαθάρισης, σε εκ προοιμίου δήλωση του Δικαστηρίου για 

άμεση, ή/και επικείμενη απόρριψη της αίτησης δια Κλήσεως 12/03/2019, με 

την καταχώρηση Αγωγής και όχι Αίτησης». 

Οι ευπαίδευτοι συνήγοροι των αιτητών προώθησαν τους 

προαναφερθέντες Λόγους με γραπτή αγόρευση, αλλά και δια ζώσης κατά την 

επ΄ ακροατηρίω συζήτηση της αίτησης.  Κι  αυτό με παραπομπή στην πλούσια 

επί του θέματος νομολογία σ΄ ό,τι αφορά τις νομικές αρχές οι οποίες 

εφαρμόζονται για άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που έχει το Ανώτατο 

Δικαστήριο για χορήγηση ή μη άδειας προς καταχώριση αίτησης Certiorari. 

Στην υπό κρίση περίπτωση και οι τρεις (3) Λόγοι που προβάλλουν οι 

αιτητές περιστρέφονται γύρω από τη θέση ότι το κατώτερο Δικαστήριο 

περιέπεσε σε έκδηλη νομική πλάνη εφόσον ακύρωσε το μονομερώς εκδοθέν 

προσωρινό διάταγμα με αναφορά και στο άρθρο 111 του περί Εταιρειών 

Νόμου και τη νομολογία που διαμορφώθηκε σε σχέση με το άρθρο αυτό, τη 

στιγμή που στη νομική βάση της αίτησης βάσει της οποίας εκδόθηκαν 

μονομερώς τα ακυρωθέντα (προσωρινά) διατάγματα δεν συμπεριλαμβανόταν 

το υπό αναφορά άρθρο.  Όντως το άρθρο αυτό, δεν συμπεριλαμβανόταν 

στην αίτηση.  Όμως το κατώτερο Δικαστήριο, όπως σαφώς προκύπτει από την 

προσβαλλόμενη απόφαση, κατέληξε στην ακύρωση του προσωρινού 

διατάγματος εφαρμόζοντας - και ορθώς - τις πρόνοιες του άρθρου 32 του 
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περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Ν.14/1960) και κατέληξε, αρχικά, ότι δεν 

πληρούται η πρώτη προϋπόθεση - η ύπαρξη δηλαδή καλής βάσης αγωγής - 

γιατί «ουδείς των αιτητών νομιμοποιείται να προσβάλλει το διάταγμα 

εκκαθάρισης διότι για την εταιρεία αποτελούν «τρίτα» πρόσωπα και 

ουσιαστικά αξιώνουν έμμεσα από τον εκκαθαριστή να προβεί σε ενέργειες τις 

οποίες ενδεχομένως μόνο αυτός θα μπορούσε να διενεργήσει κατόπιν αδείας 

του Δικαστηρίου».  Όπως γίνεται αντιληπτό, η κατάληξη αυτή του κατώτερου 

Δικαστηρίου - σωστή ή λανθασμένη - ήταν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας 

του κατά την εξέταση των τριών προϋποθέσεων του άρθρου 32 και συνεπώς 

δεν μπορεί να κριθεί ότι το κατώτερο Δικαστήριο ενήργησε υπό το καθεστώς 

έκδηλης νομικής πλάνης.  Τώρα σ΄ ό,τι αφορά το άρθρο 111 του Κεφ. 113, 

ναι μεν δεν συμπεριλαμβανόταν στη νομική βάση της αίτησης αλλά οι εκ των 

αιτητών χχχ Κοντοδήμου και χχχ Kubuskin πρόβαλλαν πως είχαν δικαίωμα να 

εγγραφούν μέτοχοι της Εταιρείας και επί του προκειμένου αξίωναν με την 

κυρίως αίτηση τους διάταγμα όπως ο Έφορος Εταιρειών προβεί σε διόρθωση 

του Μητρώου Μετόχων, θέμα για το οποίο εφαρμόζονται οι πρόνοιες του 

άρθρου 111.  Εξετάζοντας λοιπόν το κατώτερο Δικαστήριο κατά πόσο 

πληρούταν η δεύτερη προϋπόθεση του άρθρου 32 του περί Δικαστηρίων 

Νόμου - ορατή πιθανότητα επιτυχίας - αναφορικά με τη θεραπεία αυτή έκρινε 

- λανθασμένα ή ορθά - ότι δεν είχαν ορατή πιθανότητα επιτυχίας.  Κατά 

συνέπεια δεν μπορεί να αποδοθεί στο κατώτερο Δικαστήριο έκδηλη νομική 

πλάνη εφόσον ήταν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του να εξετάσει κατά 

πόσο πληρούται  η υπό αναφορά προϋπόθεση του άρθρου 32. 

Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω καταλήγω πως οι αιτητές δεν έχουν 

ικανοποιήσει ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως συζητήσιμη υπόθεση.  Εν πάση δε 

περιπτώσει έχουν στη διάθεσή τους το ένδικο μέσο της έφεσης σε σχέση με 

την άσκηση από το κατώτερο Δικαστήριο της διακριτικής του ευχέρειας να 

ακυρώσει τα μονομερώς εκδοθέντα προσωρινά διατάγματα στη βάση της 

κρίσης του ότι αφενός δεν νομιμοποιούνταν στην προσβολή του διατάγματος 
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εκκαθάρισης και αφετέρου ότι δεν είχαν ορατή πιθανότητα επιτυχίας στην 

αξίωση του για διόρθωση του Μητρώου Μετόχων. 

      Για τους πιο πάνω λόγους η αίτηση απορρίπτεται και ως εκ τούτου 

δεν θα ασκήσω θετικά τη διακριτική ευχέρεια για χορήγηση της αιτούμενης 

άδειας. 

Δείτε εδώ την υπόθεση στο cylaw ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 10/20 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 386/18 , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 

10/20 , 31 Ιανουαρίου  2020 

1.1.2 Υπόθεση 

Γ.Ν. ΓΙΑΣΕΜΗΣ, Δ.:  Με την παρούσα μονομερή αίτηση, επιδιώκεται η 

εξασφάλιση άδειας για την προώθηση διαδικασίας προς έκδοση εντάλματος 

certiorari.  Σκοπός του θα είναι η ακύρωση της απόφασης Δικαστού του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερομηνίας 8.7.2019, στη βάση ότι, σε 

αυτή, υπάρχει πασίδηλο νομικό σφάλμα.  Τούτο αναφέρεται στην αρνητική 

κρίση της Δικαστού σε σχέση με την ορθότητα της επίδοσης κατηγορητηρίου 

σε αλλοδαπή εταιρεία. 

 Η ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου διαδικασία αφορούσε ιδιωτική 

ποινική υπόθεση, την οποία οι αιτήτριες εταιρείες, (οι αιτήτριες), καταχώρισαν 

εναντίον, μεταξύ άλλων, και της κατηγορουμένης 5 εταιρείας.  Η τελευταία 

ενεγράφη στην αλλοδαπή και έχει την έδρα της στις Βρετανικές Παρθένες 

Νήσους.  Από δε τα ενώπιον του Δικαστηρίου τεθέντα στοιχεία, ουδέποτε 

φαίνεται να έχει δοθεί στον ΄Εφορο Εταιρειών το όνομα κάποιου προσώπου, 

προς το σκοπό επίδοσης στην εν λόγω εταιρεία νομικών εγγράφων ή 

ειδοποιήσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 352 του περί Εταιρειών 

Νόμου, Κεφ. 113. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202001-10-20PolAit.htm&qstring=31%20%E9%E1%ED%EF%F5%E1%F1%2A%202020
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΄Οπως αναφέρεται στην έκθεση και στην ένορκη δήλωση που 

συνοδεύουν την παρούσα αίτηση, η επίδοση του κατηγορητηρίου προς την 

κατηγορουμένη 5 έγινε διά της παράδοσής του σε συγκεκριμένη διεύθυνση 

στη Λεμεσό, σε πρόσωπο το οποίο ήταν υπεύθυνο για την παραλαβή 

εγγράφων, γενικώς.  Στην ίδια διεύθυνση, στην οποία στεγάζεται 

συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο, διεξάγει τις εργασίες της και η εταιρεία 

Rodby Services Limited, που αναφέρεται ως η διευθύντρια της 

κατηγορουμένης 5.  

Σε συγκεκριμένη ημερομηνία, κατά την οποία η εν λόγω ποινική 

υπόθεση ήταν ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου, η κατηγορουμένη 5 

εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ο οποίος δήλωσε ότι η εμφάνισή του 

αποσκοπούσε μόνο στην αμφισβήτηση της επίδοσης του κατηγορητηρίου 

προς την εν λόγω εταιρεία.  Ως αποτέλεσμα, διεξήχθη σύντομη ακρόαση, στο 

πλαίσιο της οποίας κατέθεσαν δύο μάρτυρες.  

Ως πρώτος μάρτυρας, κατέθεσε ο επιδότης που είχε διενεργήσει την 

επίδοση.  Ανέφερε τα όσα έχουν, ήδη, αναφερθεί ως προς τον τρόπο που είχε 

γίνει η επίδοση, διευκρινίζοντας, συγχρόνως, πως ο ίδιος δε γνώριζε για ποια 

εταιρεία είχαν παραληφθεί τα έγγραφα που είχε παραδώσει στη συγκεκριμένη 

διεύθυνση.  Ως δεύτερος μάρτυρας, κατέθεσε ο διευθυντής μιας των 

αιτητριών.  Ανέφερε ότι το ίδιο κατηγορητήριο που είχε επιδοθεί για την 

κατηγορουμένη 5 είχε επιδοθεί και στην κατηγορουμένη 3, η οποία, όπως 

ισχυρίστηκε, είναι εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος και μέτοχος της 

κατηγορουμένης 5.  Σημειώνεται πως η κατηγορουμένη 3 είναι φυσικό 

πρόσωπο.  ΄Ηταν δε η θέση του πως, ως εκ της επίδοσης εκείνης, είχε λάβει 

γνώση του κατηγορητηρίου και η κατηγορουμένη 5.  Το Δικαστήριο, αφού 

εξέτασε τους πιο πάνω ισχυρισμούς, απέρριψε τη θέση περί νομότυπης 

επίδοσης του κατηγορητηρίου στην κατηγορουμένη 5.  Διαπίστωσε ότι αυτή 

δεν ήταν σύμφωνη με τις σχετικές πρόνοιες του άρθρου 46 του περί 
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Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155 ή και με τις πρόνοιες του άρθρου 

352 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.     

Από τη μελέτη της έκθεσης η οποία υποστηρίζει την υπό εξέταση 

αίτηση, δε διαπιστώνεται να τίθεται θέμα λανθασμένης εφαρμογής από το 

Επαρχιακό Δικαστήριο οποιασδήποτε νομοθετικής πρόνοιας ή νομικής αρχής 

και, δη, υπό την έννοια του πασίδηλου νομικού σφάλματος.  Δεν εγείρεται 

καν θέμα λανθασμένης ερμηνείας των προνοιών των προαναφερθέντων 

άρθρων, στις οποίες αυτό έκαμε αναφορά στην απόφασή του.  ΄Οπως γίνεται 

αντιληπτό, η θέση των αιτητριών είναι ότι το Δικαστήριο λανθασμένα δεν 

έκαμε δεκτή την εισήγησή τους ότι η κατηγορουμένη 5 έλαβε γνώση της 

εναντίον της ποινικής υπόθεσης διά της επίδοσης του κατηγορητηρίου στην 

κατηγορουμένη 3, στην ίδια υπόθεση.  ΄Οπως τίθεται, επί λέξει, στην 

παράγραφο 9 της έκθεσης:  «Η επιμονή του Σεβαστού Δικαστηρίου εις την 

κατά γράμμα τήρηση ή/και εκτέλεση της διαδικασίας επίδοσης αντί εις το 

κατά πόσο το αρμόδιο φυσικό πρόσωπο έχει ειδοποιηθεί δεόντως επέφερε το 

εξής ανορθόδοξο αποτέλεσμα:  ...»  Γίνεται δε, στη συνέχεια, αναφορά στον 

πιο πάνω θεωρούμενο από τις αιτήτριες ως ορθό τρόπο επίδοσης του 

κατηγορητηρίου.  Δεν υπάρχει, όμως, παραπομπή σε οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη νομοθετική πρόνοια ή αρχή δικαίου, η οποία να υποστηρίζει 

την πιο πάνω θέση τους, ώστε να καταφαίνεται ως πασίδηλα λανθασμένη η 

περί του αντιθέτου κρίση του Δικαστηρίου.  Από το γεγονός τούτο και μόνο, 

διαπιστώνεται ότι δεν έχει αποκαλυφθεί συζητήσιμη υπόθεση.        

Για τους πιο πάνω λόγους, η αίτηση απορρίπτεται. 

Δείτε εδώ την υπόθεση στο cylaw Πολιτική Αίτηση Αρ. 148/2019 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201911-148-19PolAit.htm&qstring=148%20w%2F1%202019
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 4232/2019 ,  Πολιτική 

Αίτηση Αρ. 148/2019 , 6 Νοεμβρίου  2019 

1.1.3 Υπόθεση 

Κατ΄ ακολουθίαν σχετικής άδειας που χορηγήθηκε από το Δικαστήριο, 

στην υπ΄ αρ. 26/2019 αίτηση, καταχωρήθηκε η υπό κρίση αίτηση διά 

κλήσεως, (εφεξής «η αίτηση»), προς έκδοση προνομιακού εντάλματος 

Certiorari με το οποίο να ακυρώνονται οι δύο ενδιάμεσες αποφάσεις και τα 

διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών στις 13.2.2019 από το Επαρχιακό 

Δικαστήριο Λεμεσού στο πλαίσιο της αγωγής υπ΄ αρ. 2928/2017. 

Στη βάση των όσων συνοδεύουν την αίτηση, παρουσιάζεται ότι ο 

αιτητής 1, εγκεκριμένος λογιστής και αδειοδοτημένος σύμβουλος 

αφερεγγυότητας, διορίστηκε στις 12.10.2017 από την Τράπεζα Κύπρου ως 

παραλήπτης και διαχειριστής της επιχείρησης και των περιουσιακών στοιχείων 

της αιτήτριας 2, στη βάση δύο ομολόγων κυμαινόμενης επιβάρυνσης που η 

εταιρεία-αιτήτρια 2 είχε εκδώσει προς όφελος της Τράπεζας.  Ο αιτητής 1 

καταχώρησε την πιο πάνω αγωγή εναντίον των εναγομένων-καθ΄ ων η 

αίτηση στην υπό κρίση περίπτωση, οι οποίοι είναι διευθυντές της εταιρείας 

αναφορικά με παραβάσεις καθηκόντων και υποχρεώσεων.  Στο πλαίσιο της 

αγωγής κατόπιν ακρόασης εκδόθηκε στις 13.11.2017 από Πρόεδρο του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οριστικό διάταγμα με το οποίο οι 

διευθυντές της εταιρείας όφειλαν να παραδώσουν στον παραλήπτη και 

διαχειριστή - αιτητή 1, την επιχείρηση και όλα τα στοιχεία ενεργητικού καθώς 

και τα υποστατικά της εταιρείας μέχρι την πλήρη εκδίκαση και αποπεράτωση 

της αγωγής.  Οι εν λόγω διευθυντές δεν συμμορφώθηκαν με το διάταγμα και 

ως αποτέλεσμα ο διαχειριστής και η εταιρεία καταχώρησαν εντός της αγωγής 

δύο μονομερείς αιτήσεις για άδεια του Δικαστηρίου όπως εκδοθεί ένταλμα 

παράδοσης όλης της κινητής περιουσίας και της επιχείρησης της εταιρείας και 

ένταλμα ανάκτησης κατοχής ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας της.  Έτερος 
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Πρόεδρος του ιδίου Δικαστηρίου επιληφθείς των αιτήσεων έκρινε στις 

6.9.2018 ότι ανεξάρτητα από τον ενδιάμεσο χαρακτήρα του διατάγματος που 

προηγήθηκε ημερ. 13.11.2017, αυτό μπορούσε να εκτελεστεί και ενέκρινε 

την έκδοση των αιτουμένων ενταλμάτων.   

Οι καθ΄ ων η αίτηση-εναγόμενοι καταχώρησαν στις 29.11.2018, στο 

πλαίσιο της ίδιας αγωγής, ενδιάμεση αίτηση με την οποία αξίωσαν την 

ακύρωση και παραμερισμό του εντάλματος παράδοσης της κινητής περιουσίας 

και της άδειας για έκδοση του ρηθέντος εντάλματος.  Την επομένη οι ίδιοι 

καταχώρησαν άλλη ενδιάμεση αίτηση με την οποία αξίωναν διατάγματα 

ακύρωσης ή και παραμερισμού του εντάλματος κατοχής της ακίνητης 

περιουσίας και της σχετικής δοθείσας άδειας.  Παρά την καταχώρηση 

ενστάσεων οι οποίες συνεκδικάστηκαν, τρίτος Πρόεδρος του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λεμεσού εξέδωσε στις 13.2.2019 απόφαση με την οποία 

διατάχθηκε η ακύρωση των προηγουμένων διαταγμάτων και των δύο 

ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί στις 6.9.2018.  Η Πρόεδρος που επιλήφθηκε 

των αιτήσεων έκρινε, πριν οδηγηθεί στην κατάληξη της ότι δικαιούτο να 

ακυρώσει τα εντάλματα, ότι δεν κωλύετο να το πράξει λόγω προηγούμενης 

καταχώρησης δύο παρομοίων αιτήσεων ημερ. 10.9.2018 οι οποίες όμως 

απορρίφθηκαν από το ίδιο το Δικαστήριο μετά από ακρόαση λόγω μη ένθεσης 

σ΄ αυτές της ορθής νομικής βάσης.  Έκρινε επίσης ότι μπορούσε να επιληφθεί 

των νέων αιτήσεων παρά την εκκρεμότητα αιτήσεων παρακοής από τους 

καθ΄ ων η αίτηση, απορρίπτοντας και εισήγηση για μη πλήρη αποκάλυψη 

γεγονότων εκ μέρους τους. 

  Παραπονούνται συνεπώς οι αιτητές ότι το εν λόγω Δικαστήριο 

ενήργησε ως Εφετείο του εαυτού του ή και ομόβαθμου Δικαστηρίου το οποίο 

προηγουμένως είχε εγκρίνει την έκδοση των εν λόγω ενταλμάτων, για το 

μόνο λόγο ότι διαφωνούσε με το σκεπτικό του προηγούμενου Προέδρου που 

είχε παραχωρήσει την άδεια για έκδοση των ενταλμάτων, θεωρώντας ότι 
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εφόσον το διάταγμα ημερ. 13.11.2017 ήταν ενδιάμεσο, δεν παρήχετο στο 

Δικαστήριο εξουσία χορήγησης άδειας για έκδοση των ενταλμάτων. 

Η θέση των καθ΄ ων η αίτηση είναι ότι η διά κλήσεως αίτηση είναι 

παράτυπη και αντικανονική για σειρά λόγων, με νομική βάση ελλιπή, αλλά και 

επί της ουσίας δεν μπορεί να τίθεται θέμα υπέρβασης αφού η Πρόεδρος που 

ακύρωσε τα προηγηθέντα εντάλματα ενήργησε υπό το δικαιοδοτικό βάθρο 

της Δ.48 θ.8(4) που παρέχει εξουσία σε Δικαστήριο να ακυρώσει ή να 

παραμερίσει διάταγμα που το ίδιο εξέδωσε μονομερώς χωρίς αυτό να 

θεωρείται ότι ενεργεί ως Εφετείο του εαυτού του.  Η Πρόεδρος που ακύρωσε 

τα προηγηθέντα εντάλματα το έπραξε στη βάση αιτιολογημένης απόφασης 

ενεργώντας επί της νομικής επιχειρηματολογίας των καθ΄ ων η αίτηση και η 

οποία προφανώς δεν ήταν  υπόψη του Δικαστηρίου στο προηγηθέν στάδιο 

έκδοσης των ενταλμάτων.  Εάν η απόφαση του Δικαστηρίου είναι 

λανθασμένη ή όχι, μπορεί να ελεγχθεί κατ΄ έφεση και όχι με προνομιακό 

ένταλμα για την έκδοση του οποίου εν πάση περιπτώσει δεν συντρέχουν 

εξαιρετικές περιστάσεις ακόμη και για τον κατ΄ ισχυρισμό λόγο υπέρβασης 

δικαιοδοσίας. 

Εξετάζοντας την υπό κρίση περίπτωση θα πρέπει πρώτα να απαντηθούν 

ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα που τέθηκαν από τους καθ΄ ων η αίτηση.  

Εισηγούνται ότι η αίτηση πάσχει αφενός διότι δεν υποστηρίζεται από τον περί 

Ανωτάτου Δικαστηρίου (Δικαιοδοσία Έκδοσης Ενταλμάτων προνομιακής 

φύσεως Διαδικαστικό Κανονισμό του 2018, ο οποίος είναι δικαιοδοτικής 

φύσεως και, επομένως, είναι απαραίτητη η επίκληση του για την 

ενεργοποίηση της διαδικασίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου προς έκδοση 

προνομιακών ενταλμάτων.  Περαιτέρω η αίτηση είναι παράτυπη, αντικανονική 

και μη θεραπεύσιμη διότι δεν συνοδεύεται από έγκυρη ένορκη δήλωση στην 

οποία να κατατίθενται ως Τεκμήρια η έκθεση που συνόδευε τη μονομερή 

αίτηση, αλλά και η ένορκη δήλωση που την υποστήριζε, αλλά ούτε και 

επισυνάπτεται η ίδια η μονομερής αίτηση, όπως και το διάταγμα του 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=48
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Δικαστηρίου ώστε να διαπιστώνονταν με ακρίβεια οι λόγοι για τους οποίους 

δόθηκε άδεια για καταχώρηση της αιτήσεως διά κλήσεως.  Πρόσθετα, δεν 

αναφέρονται στο σώμα της αίτησης οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η 

έκδοση εντάλματος της φύσεως Certiorari.   

Είναι γεγονός, και το αποδέχονται και οι αιτητές, ότι η παρούσα αίτηση 

δεν παραπέμπει στον Κανονισμό του 2018, αλλά παραπέμπει στους Αγγλικούς 

Διαδικαστικούς Κανονισμούς, η δε αίτηση δεν είναι σε απόλυτη συμφωνία με 

τον Τύπο Δ του νέου Κανονισμού εφόσον δεν επισυνάπτεται και η αίτηση για 

τη χορήγηση της άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 8(3).  Παρά την 

ελλειμματική βάση από πλευράς δικονομικής επάρκειας, δηλαδή, τη μη 

αναφορά στον Κανονισμό του 2018, εν τούτοις δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ότι η αίτηση πάσχει σε βαθμό ακυρότητας χωρίς εξέταση της ουσίας της, με 

δεδομένο ότι η αίτηση έχει ως δικαιοδοτικό βάθρο το ίδιο το Άρθρο 155.4 του 

Συντάγματος και συνοδεύεται υποστηριζόμενη από ένορκη δήλωση του 

αιτητή 1, η οποία έχει γίνει στην παρούσα αίτηση και στην οποία γίνεται 

πλήρης αναφορά στο ιστορικό με επισυνημμένα τα διάφορα έγγραφα τα 

οποία είναι αναγκαία για εξέταση της αιτήσεως, ενώ αναφέρονται σ΄ αυτή και 

οι λόγοι για τους οποίους επιδιώκεται η ακύρωση των  υπό κρίση αποφάσεων 

του κατώτερου Δικαστηρίου. 

Στην υπό κρίση υπόθεση είναι φανερό ότι τίποτε το νέο από πλευράς 

γεγονότων δεν είχε προκύψει, παρά μόνο η ευπαίδευτος Πρόεδρος που 

ακύρωσε τα εκδοθέντα διατάγματα παράδοσης και παραλαβής της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας της αιτήτριας 2 εταιρείας, είχε διαφορετική νομική 

άποψη επί του ζητήματος από τον άλλο ομόβαθμο της ευπαίδευτο Πρόεδρο.  

Η ακύρωση που επιτεύχθηκε με την απόφαση της Προέδρου δεν συντελεί 

στην τελεσιδικία των διαδικαστικών μηχανισμών, αλλά ούτε και προσφέρει 

στη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση της ενώπιον του Δικαστηρίου διαφοράς με 

την αναμενόμενη ταχύτητα που πρέπει να διέπει τις διαδικασίες.  Αντίθετα, 

όταν εκδίδονται διατάγματα ορισμένης φύσεως, αλλά στη συνέχεια 
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ακυρώνονται από ομοβάθμια Δικαστήρια, ακολουθούμενες συνήθως οι 

διαδικασίες αυτές με εφέσεις και αιτήσεις για προνομιακά εντάλματα, τότε 

αυτό που προκύπτει είναι και αβεβαιότητα, αλλά και παλινδρόμηση και 

αχρείαστη καθυστέρηση.  Προκύπτει συναφώς και το εξής: ο δεύτερος 

Πρόεδρος που εξέδωσε τα εντάλματα κατέγραψε και ότι οι καθ΄ ων είχαν 

πραγματική κατοχή των ακινήτων στα οποία η αίτηση αφορούσε, είχαν λάβει 

δε ειδοποίηση και ήδη αποταθεί για αναστολή της εκτέλεσης του διατάγματος 

με διαδικασίες οι οποίες είχαν ήδη απορριφθεί.  Πρόκειται για τις πρώτες 

αιτήσεις που είχαν απορριφθεί λόγω μη ορθής νομικής βάσης. 

 Σαφώς λοιπόν και προκύπτει υπέρβαση δικαιοδοσίας εφόσον το 

Δικαστήριο ενήργησε ως Εφετείο ομόβαθμου Δικαστηρίου, διατηρώντας, και 

αυτό είναι μεν θεμιτό, διαφορετική άποψη ως προς τη δυνατότητα έκδοσης 

των ενταλμάτων παράδοσης και κατοχής ως συνέπεια και ως αποτέλεσμα της 

έκδοσης του διατάγματος ημερ. 13.11.2017, άποψη που δεν ενδείκνυτο όμως 

να εκφράσει δικαστικώς με την ακύρωση των ενταλμάτων. 

Η υπέρβαση δικαιοδοσίας είναι εμφανής και από το γεγονός ότι 

παραγνωρίστηκε από το κατώτερο Δικαστήριο ότι τα διατάγματα με τα οποία 

οι καθ΄ ων η αίτηση ως διευθυντές της αιτήτριας 2 εταιρείας διατάχθηκαν να 

παραδώσουν στον αιτητή 1 τα κινητά και ακίνητα είχαν οριστικοποιηθεί με 

την απόφαση ημερ. 13.11.2017 μετά από σχετική ακρόαση.  Αυτά τα 

διατάγματα επομένως ήσαν τελεσίδικα και μπορούσαν να αναθεωρηθούν 

μόνο με την ορθόδοξη διαδικασία της έφεσης.  Τέτοια έφεση όμως δεν 

καταχωρήθηκε και ούτε ζητήθηκε ή δόθηκε επ΄ αυτών οποιαδήποτε 

αναστολή.  Παρόμοια δεν καταχωρήθηκε έφεση ούτε επί των εκδοθέντων 

ενταλμάτων παράδοσης και ανάκτησης κατοχής της περιουσίας της εταιρείας.   

Διατείνονται οι καθ΄ ων ότι το κατώτερο Δικαστήριο δεν υπερέβη 

εξουσία διότι ενήργησε στη βάση της Δ.48 θ.8(4), η οποία δίδει τη 

δυνατότητα σε Δικαστήριο να ακυρώσει ή να παραμερίσει διάταγμα που το 
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ίδιο εξέδωσε μονομερώς, χωρίς να θεωρείται ότι ενεργεί ως Εφετείο του 

εαυτού του.  Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται κατά τη νομολογία και στις 

περιπτώσεις όπου χορηγήθηκε μονομερώς η έκδοση ενταλμάτων κατοχής ή 

παράδοσης στη βάση της Δ.43Β, όπως αναφέρθηκε στην K.E.M. Ltd v. Geo. 

Pavlides & Araouzos Ltd (1973) 1 C.L.R. 269, στην οποία όμως απλώς 

έγινε αναφορά, χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση, ότι ο μηχανισμός της Δ.48 θ.8(4) 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παραμερισμό του εκδοθέντος εντάλματος 

αλλά δεν είχε γίνει στην περίπτωση, ενώ ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου είχε 

διατυπώσει μόνος την άποψη ότι η δυνατότητα που προσέφερε η Δ.48 

θ.8(4), καθιστούσε μη εφέσιμο το ζήτημα διότι έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η 

εν λόγω διάταξη στο πρωτόδικο Δικαστήριο για ακύρωση του εντάλματος. 

Ανεξάρτητα όμως από τη δυνατότητα χρήσης της Δ.48 θ.8(4), την 

εμβέλεια και τη σημασία της, το ερώτημα παραμένει: Μπορούσαν οι 

ενιστάμενοι εδώ να αιτηθούν ακύρωση των ενταλμάτων χωρίς να είχαν 

μεσολαβήσει διαφορετικά ή άλλα γεγονότα;  Με μόνη τη διαφορετική νομική 

ανάγνωση επί του θέματος;  Και χωρίς τα εντάλματα να ήταν επιστρεπτέα;  

Ένας διάδικος που επηρεάζεται από προσωρινό μέτρο εκδοθέν από 

Δικαστήριο, (ένας εναγόμενος εναντίον του οποίου εκδόθηκε προσωρινό 

απαγορευτικό διάταγμα), δύναται βεβαίως να ενστεί ώστε να δείξει λόγο γιατί 

το διάταγμα να μην συνεχίσει να ισχύει ή να οριστικοποιηθεί.  Αυτό 

δικαιοδοτικά μπορεί να το πράξει πρώτον, διότι καλείται από το ίδιο το 

εκδώσαν το διάταγμα Δικαστήριο να δείξει λόγο προς την κατεύθυνση αυτή, 

και δεύτερο, διότι το διάταγμα αποτελούσε ένα προσωρινό μέτρο το οποίο δεν 

είχε ακόμη τύχει τελειωτικής δικαστικής επεξεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

ενιστάμενος δύναται να θέσει γεγονότα τα οποία είτε δεν αποκαλύφθησαν 

κατά το ex parte στάδιο, είτε προκύπτουν προς αναγκαία επανεξέταση της 

διατήρησης της ισχύος του διατάγματος. Η νομική επιχειρηματολογία αφορά 

βεβαίως στα τρία κριτήρια στη βάση των οποίων εκδόθηκε το διάταγμα, αλλά 
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