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1 ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ - TRUST 

1.1 Yποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου που 

αναφέρονται στο θέσμο του καταπιστεύματος 

1.1.1 Υπόθεση 

 H αγωγή καταχωρίστηκε με κλητήριο ένταλμα ειδικά οπισθογραφημένο 

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

κυριότητα δύο ακινήτων στην Αργάκα.    

Σύμφωνα με την Έκθεση Απαίτησης τα δύο ακίνητα συνιστούσαν ενιαίο 

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

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

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

θέση που προβάλλεται είναι ότι η εγγραφή στο όνομα της μητέρας της 

Εφεσίβλητης «έγινε υπό το ρητό και/ή εξυπακουόμενο όρο ότι θα κατείχε το 

ακίνητο ως καταπιστευματοδόχος του [Εφεσείοντα] μέχρι που θα ήταν 

δυνατή η μεταβίβαση του ακινήτου εις το όνομα του».  Σε μεταγενέστερο 

χρόνο η μητέρα της Εφεσίβλητης μεταβίβασε στην Εφεσίβλητη, δυνάμει 

δωρεάς, μέρος του τεμαχίου για το οποίο και εκδόθηκε ξεχωριστός τίτλος και 

εγγράφηκε στο όνομα της Εφεσίβλητης.  Μέσα σε αυτό με δικά του έξοδα 

ανεγέρθηκε κατοικία.  

Το υπόλοιπο, για το οποίο επίσης εκδόθηκε ξεχωριστός τίτλος, 

παρέμεινε εγγεγραμμένο στο όνομα της μητέρας της Εφεσίβλητης και σε αυτό 

εγκαταστάθηκε σύστημα φωτοβολταϊκών, πάλιν με έξοδα του Εφεσείοντα.  Η 

μητέρα της Εφεσίβλητης που στο μεταξύ έχει αποβιώσει ενάγεται δια του 

διαχειριστή της περιουσίας της, εναγόμενου 2.  Η έφεση δεν τον αφορά.  
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Αξιώνεται η ακύρωση των υφιστάμενων εγγραφών και διαταγή για τη 

μεταβίβαση και εγγραφή των δύο ακινήτων στο όνομα του Εφεσείοντα και 

διαζευκτικά αποζημιώσεις.   

Την 12.2.2014, ο Εφεσείοντας αποτάθηκε με αίτηση με κλήση 

εξαιτούμενος ενδιάμεσο διάταγμα που να απαγορεύει στην Εφεσίβλητη να 

αποξενωθεί το ακίνητο που είναι εγγεγραμμένο στο όνομα της ή να το 

επιβαρύνει.   

Η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση, 

προσβάλλεται με πέντε λόγους έφεσης, ουσιαστικά όμως τέσσερις, αφού ο 

πέμπτος λόγος αφορά στην διαταγή με την οποία τα έξοδα επιδικάστηκαν 

εναντίον του, με αιτιολογία ότι η αίτηση θα έπρεπε να γίνει αποδεχτή, με 

έξοδα σε βάρος της Εφεσίβλητης. 

Το μεγαλύτερο μέρος της πρωτόδικης απόφασης αναλώνεται στη 

διερεύνηση του κατά πόσο είχε καταδειχθεί πραγματικός κίνδυνος πώλησης 

του ακινήτου από την Εφεσίβλητη.  Το Πρωτόδικο Δικαστήριο αντιπαράβαλε 

την γενική και αόριστη, όπως την χαρακτήρισε, αναφορά στην υποστηρικτική 

της αίτησης ένορκη δήλωση ότι η Εφεσίβλητη διαφημίζει την πώληση του 

ακινήτου μέσω κτηματομεσιτών στο διαδίκτυο, με τον σχετικό ισχυρισμό στην 

Έκθεση Απαίτησης, για να διαπιστώσει ότι δεν διέφεραν ιδιαίτερα.  Στη βάση 

του ότι διαφήμιση για την πώληση του ακινήτου, σύμφωνα με τους 

ισχυρισμούς του Εφεσείοντα, γινόταν και κατά τον χρόνο καταχώρισης της 

αγωγής, διαπίστωσε καθυστέρηση ή ολιγωρία από τον τελευταίο στην 

καταχώριση της αίτησης, διερωτούμενο γιατί δεν είχε προωθήσει την αίτηση 

ταυτόχρονα με την αγωγή.  Κατέληξε το Πρωτόδικο Δικαστήριο ότι η 

παρέλευση δύο χρόνων και δύο μηνών από την καταχώρηση της αγωγής 

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

της απόφασης του. 
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Η κατάληξη του Πρωτόδικου Δικαστηρίου να προσδώσει σημασία στον 

χρόνο που μεσολάβησε από την καταχώρηση της αγωγής μέχρι την 

καταχώριση της αίτησης προσβάλλεται με τον πρώτο λόγο έφεσης.  Για ό,τι 

όμως αξίζει, το Πρωτόδικο Δικαστήριο αναφέρθηκε σε «ιδιαίτερη σημασία» 

και όχι ότι ήταν «ουσιώδους σημασίας», όπως του αποδίδεται. 

Το γεγονός ότι αίτηση καταχωρείται με κλήση, δεν καθιστά την 

καθυστέρηση στην διεκδίκηση παρεμπίπτοντος διατάγματος παράμετρο 

αδιάφορη.  Η καθυστέρηση μπορεί να έχει καταλυτική σημασία και να 

ανατρέπει το στοιχείο του κατεπείγοντος που συνιστά δικαιοδοτικό όρο στην 

περίπτωση που το διάταγμα ζητείται με μονομερή αίτηση ή να αναδεικνύει 

πως το ζήτημα κατάληξε να είναι επείγον ως αποτέλεσμα αυτής της ιδίας της 

καθυστέρησης.  Ωστόσο, η καθυστέρηση έχει και αφ' εαυτής σημασία, 

ασύνδετη με το στοιχείο του κατεπείγοντος.  Στο σύγγραμμα των Γ. 

Ερωτοκρίτου & Π. Αρτέμη, «Διατάγματα Injunctions», 2016, σελ.21, 

αναφέρεται ότι «Το θέμα της καθυστέρησης, ως δικαιοδοτικός όρος δυνάμει 

του άρθρου 9 του Κεφ.6, δεν πρέπει να συγχέεται με το θέμα της 

καθυστέρησης που λαμβάνεται υπόψη κατά την άσκηση της διακριτικής 

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

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

Α.Α.Δ. 577, 584).   

Έτσι προσεγγίστηκε η διαπιστωθείσα καθυστέρηση από το Πρωτόδικο 

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

κατεπείγοντος.  

Δεν θεωρούμε ότι η αναφορά του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι, στα 

περιστατικά της υπόθεσης, η καθυστέρηση που διαπιστώθηκε ήταν ιδιαίτερης 

σημασίας ήταν λανθασμένη.  Και ουσιαστικός δεν είναι ο χαρακτηρισμός της 

καθυστέρησης από το Πρωτόδικο Δικαστήριο, αλλά η πραγματική συνέπεια 

της καθυστέρησης που διαπιστώθηκε στην έκβαση της αίτησης που, όπως 
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αναφέρουμε αμέσως πιο κάτω, απορρίφθηκε για άλλους λόγους.  Κατά 

συνέπεια ο πρώτος λόγος έφεσης απορρίπτεται.  

Η κατάληξη του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ήταν ότι «δεν δικαιολογείται 

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

στοιχειοθετήσει την ύπαρξη της αναγκαιότητας έκδοσης του αιτούμενου 

διατάγματος προς αποφυγή του κινδύνου πώλησης του επίδικου ακινήτου». 

 Έκρινε ότι δεν ήταν αναγκαίο να εκδοθεί απαγορευτικό διάταγμα για να 

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

καταδειχθεί πραγματικός κίνδυνος να πωληθεί το ακίνητο πριν την 

ολοκλήρωση της εκδίκασης της αγωγής.  

Επανάφερε και το ζήτημα της καθυστέρησης στην επιδίωξη της 

ενδιάμεσης θεραπείας, θεωρώντας ότι η επιλογή του Εφεσείοντα να μην 

αποταθεί νωρίτερα στο Δικαστήριο, ήταν στοιχείο αρνητικό στην διαπίστωση 

πραγματικής πρόθεσης της Εφεσίβλητης να το πωλήσει. 

Η κρίση αυτή προσβάλλεται με τον δεύτερο και τον τέταρτο λόγο 

έφεσης. Ο τέταρτος λόγος έφεσης προσβάλλει την κατάληξη ότι δεν 

στοιχειοθετείτο αναγκαιότητα έκδοσης του διατάγματος προς αποφυγή 

πώλησης του επιδίκου ακινήτου, με την αιτιολογία να επικεντρώνεται στην 

εφαρμογή του άρθρου 4 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ.6, 

ενώ ο δεύτερος λόγος έφεσης προσβάλλει την πρωτόδικη εκτίμηση της 

μαρτυρίας για την διαφήμιση του επίδικου ακινήτου προς πώληση.  

Κατά την εκτίμηση του, η παρουσιασθείσα απόφαση δεν παρείχε με 

οποιοδήποτε τρόπο σχετική μαρτυρία προς υποστήριξη της αίτησης. Εφόσον, 

όμως, ο Εφεσείοντας διεκδικεί το ακίνητο δυνάμει καταπιστεύματος, μαρτυρία 

ότι ανήγειρε σε αυτό κατοικία με δικά του έξοδα ήταν σχετική με την αξίωση 

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

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

για απλή μεταφορά επιμέρους πτυχής της μαρτυρίας της Εφεσίβλητης.  Το 
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Πρωτόδικο Δικαστήριο απέτυχε να εκτιμήσει την πραγματική υπόσταση της 

αναφοράς στη δικαστική απόφαση, ως εξ' ακοής μαρτυρία και παραδοχή της 

Εφεσίβλητης ότι η κατοικία είχε ανεγερθεί με έξοδα του Εφεσείοντα. 

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

δήλωσης της Εφεσίβλητης, ότι η κατοικία στην Αργάκα κτίστηκε με χρήματα 

του Εφεσείοντα, δεν παρουσιάστηκε καμιά άλλη μαρτυρία προς τεκμηρίωση 

της δεύτερης προϋπόθεσης του άρθρου 32.  Η αναφορά από τον ομνύοντα 

ότι «Οι θέσεις του Εφεσείοντα ότι το ακίνητο αγοράστηκε από τον ίδιο και σ' 

αυτό κτίστηκε κατοικία, ενισχύονται από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση» 

δεν είναι μαρτυρία ότι αυτός αγόρασε το ακίνητο ή ότι σε αυτό αναγέρθηκε 

κατοικία, πολύ περισσότερο ότι ο Εφεσείοντας δικαιούται να εγγραφεί ως 

ιδιοκτήτης οποιουδήποτε από τα δύο ακίνητα που αναφέρονται στην αγωγή 

δυνάμει καταπιστεύματος.   

 Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώνουμε ότι η δήλωση της Εφεσίβλητης ότι 

η κατοικία στην Αργάκα κτίστηκε με χρήματα του Εφεσείοντα δεν ήταν από 

μόνη της επαρκής για να τεκμηριώσει τη δημιουργία καταπιστεύματος προς 

όφελος του Εφεσείοντα.    

Η απουσία μαρτυρίας που θα υποστήριζε την δημιουργία 

καταπιστεύματος προς όφελος του Εφεσείοντα, ήταν καταλυτική για την 

άρνηση χορήγησης του αιτούμενου διατάγματος, είτε δυνάμει του άρθρου 32 

των περί Δικαστηρίων Νόμων, είτε του άρθρου 4 του περί Πολιτικής 

Δικονομίας Νόμου, Κεφ.6.  Το Πρωτόδικο Δικαστήριο διαπίστωσε την 

ανεπάρκεια της μαρτυρίας και σε αυτή τη βάση ορθά κατέληξε στην απόρριψη 

της αίτησης. 

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

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

E191/2014 , 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202003-E191-14PolEf.htm&qstring=E191%20w%2F1%202014
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1.1.2 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. 
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VGM. 1.03.02.120-99/3646) δεν είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο με το 

 Βακούφιο Bekir 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: 

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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«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 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. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 344/2016 

SUZAN DIKRAZ v. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ.α. , 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 344/2016 , 5 Ιουλίου  2019 

1.1.3 Yπόθεση 

ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Δ.: Η διαφορά των διαδίκων προέκυψε από το γεγονός ότι 

ο εφεσείων υπήρξε σύζυγος της θυγατέρας του εφεσίβλητου. Μεταξύ των 

συζύγων προέκυψε σε κάποια φάση διαφορά στο γάμο τους, με αποτέλεσμα 

να οδηγηθούν σε διαζύγιο και αυτό, πέραν των όσων απασχόλησαν στο 

Οικογενειακό Δικαστήριο, έδωσε το έναυσμα για τη διαφορά που προέκυψε 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201907-344-16PolEf.htm&qstring=SUZAN%20DIKRAZ
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ως προς την ιδιοκτησία και κατοχή των υποστατικών που βρίσκονταν 

κτισμένα στο ακίνητο, με αριθμό εγγραφής 4xx8, στην Ορμήδεια, το οποίο 

ήταν και παραμένει εγγεγραμμένο στο όνομα του εφεσίβλητου.   

Επί του πιο πάνω ακινήτου  υπήρχε ισόγεια κατοικία ανεγερθείσα προ 

τριακονταετίας και, ως αποτέλεσμα του γάμου μεταξύ της θυγατέρας του 

εφεσίβλητου και του εφεσείοντα, ανεγέρθηκε και ανώγειος κατοικία, κυρίως 

με δαπάνες του ίδιου του εφεσίβλητου, η οποία απετέλεσε και την 

οικογενειακή στέγη για όσο καιρό υφίστατο ο γάμος. Σε κάποιο στάδιο ο 

εφεσίβλητος μετακόμισε σε βοηθητικά υποστατικά στο πίσω μέρος του 

ισογείου, επιτρέποντας στον τότε γαμπρό του, εφεσείοντα, να διαμορφώσει 

την ισόγεια κατοικία σε ένα μεγάλο ενιαίο χώρο και/ή ως κατάστημα για να το 

χρησιμοποιεί δωρεάν ως αδειούχος για τις ανάγκες της επιχείρησής του για 

τις οποίες ο εφεσείων συνέστησε αργότερα την πρώην εναγομένη εταιρεία 2, 

Δ & Α Μισός Λτδ. Με τη διασάλευση των σχέσεων του ζεύγους προέκυψε 

πρόβλημα ως προς την παράδοση της κατοχής και χρήσης του ισογείου, 

δεδομένου ότι ο εφεσείων και/ή η εταιρεία του αρνούντο την επιστροφή του 

στον εφεσίβλητο. Με σχετική επιστολή του δικηγόρου του εφεσίβλητου, 

ημερομηνίας 31.10.2007, ο εφεσίβλητος τερμάτισε την άδεια χρήσης του 

υποστατικού, προσφέροντας στον εφεσείοντα και την εταιρεία του προθεσμία 

παράδοσης μέχρι την 1.1.2008. Υπήρξε όμως άρνηση, με το αιτιολογικό ότι 

το αναφερόμενο ισόγειο υποστατικό ανήκε στη συζυγική κατοικία, η οποία 

είχε δωρηθεί από τον εφεσίβλητο στη θυγατέρα του και, επομένως, ο 

τελευταίος δε νομιμοποιείτο στην διεκδίκησή του.  

Ηγέρθηκε, συνεπώς, αγωγή με την οποία αξιωνόταν δήλωση ότι ο 

εφεσίβλητος-ενάγων ήταν ο νόμιμος ιδιοκτήτης και κάτοχος του ισογείου, με 

παράλληλη δήλωση ότι ο εφεσέιων και η εταιρεία του δεν είχαν κανένα 

δικαίωμα να κατέχουν ή να χρησιμοποιούν αυτό το υποστατικό όπως 

διαμορφώθηκε σε αποθήκη ή κατάστημα. Ζητείτο, επίσης, διάταγμα για άμεση 

παράδοση του υποστατικού, με παράλληλο διάταγμα απαγόρευσης κατοχής 
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και χρήσης του εν λόγω υποστατικού, καθώς και αποζημιώσεις προς 

€1.025,16 μηνιαίως  για όσο χρόνο το υποστατικό παρέμενε στην κατοχή του 

εφεσείοντα και/ή της εταιρείας του. Με την υπεράσπισή τους, οι εναγόμενοι 

αρνήθησαν όλους τους ισχυρισμούς, εισηγούμενοι ότι με την τέλεση του 

γάμου είχε συμφωνηθεί ότι θα διαμορφωνόταν το ισόγειο υποστατικό προς 

χρήση του εφεσείοντα και ότι με τη συμπεριφορά του εφεσίβλητου και τις 

δηλώσεις του, δημιουργήθηκε η πεποίθηση στον εφεσείοντα ότι το επίδικο 

ακίνητο, η ανώγειος κατοικία και τεμάχιο που αγοράστηκε από τη Δημοκρατία 

μπροστά από το εν λόγω υποστατικό, αποτελούσαν πλέον ιδιοκτησία της 

εταιρείας του εφεσείοντα, εξ΄ ου και είχε υποστεί διάφορα έξοδα για την 

ανέγερση των υποστατικών που στέγασαν την επιχείρηση της πρώην 

εναγομένης εταιρείας και τα έξοδα για τη συντήρηση τους. Επικαλέσθησαν 

επίσης εξυπακουόμενο και/ή εξ επαγωγής και/ή αναφυόμενο καταπίστευμα 

για τα υποστατικά, ούτως ώστε να δικαιούντο, δυνάμει της ανταπαιτήσεως 

που ήγειραν, να τύχουν μεταβίβασης και εγγραφής επ΄ ονόματι του 

εφεσείοντα της ανώγειας κατοικίας, αλλά και της αποθήκης που βρίσκεται στο 

ισόγειο ή διαζευκτικά δήλωση με την οποία να καθοριζόταν το ποσοστό ή 

μερίδιο επί του ακινήτου υπ΄ αριθμό εγγραφής 3xx1, στην Ορμήδεια.  

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε τη σχετική μαρτυρία και τις θέσεις του 

εφεσείοντα, ο οποίος σε κάποιο στάδιο παρέμεινε χωρίς δικηγόρο, 

χειριζόμενος την υπόθεση μόνος του, χωρίς μάλιστα να αντιπροσωπευθεί 

περαιτέρω η πρώην εναγομένη 2 εταιρεία, προέβηκε σε αριθμό ευρημάτων, 

αποδεχόμενο πλήρως το αξιόπιστο της θέσης του εφεσίβλητου, της 

θυγατέρας του και του Κ. Ζουρίδη, εγγεγραμμένου εκτιμητή ακινήτων, 

απορρίπτοντας την προς το αντίθετο θέση του εφεσείοντα και των διαφόρων 

μαρτύρων που κατέθεσαν εκ μέρους του, οι οποίοι βασικά ήσαν τυπικοί 

μάρτυρες επί ήσσονος ή περιφερειακών θεμάτων. Τα ευρήματα ήταν ότι ο 

εφεσίβλητος ήταν ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του ακινήτου με αριθμό 

εγγραφής 4xx8, που είχε προηγουμένως τον αριθμό 3xx1, αποτελούμενο από 
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ισόγειο και ανώγειο κατοικία. Το ισόγειο ανεγέρθηκε με έξοδα του 

εφεσίβλητου, όταν δε η θυγατέρα του νυμφεύθηκε τον εφεσείοντα, 

ολοκλήρωσε την ανέγερση της ανωγείου κατοικίας που είχε αρχίσει να 

οικοδομείται προηγουμένως, η οποία και αποτέλεσε την οικογενειακή στέγη. 

Κατά την ανέγερση της κατοικίας έγινε επέμβαση σε κρατική γη και ο 

εφεσίβλητος κατέβαλε ποσό για να αγοράσει ένα μικρής έκτασης τεμάχιο 

κρατικής γης, το οποίο συγχωνεύθηκε με το επίδικο.  

Περαιτέρω, κατά τα έτη 1989-1994 ο εφεσίβλητος επέτρεψε υπό τύπο 

αδείας στο γαμπρό του - εφεσείοντα να διαμορφώσει το χώρο του ισογείου 

ως χονδρική αγορά φθαρτών. Η άδεια αυτή για δωρεάν χρήση επεκτάθηκε 

και στην εταιρεία, πρώην εναγομένη 2, που στο μεταξύ συνέστησε ο 

εφεσείων για τις εργασίες του. Με τη διασάλευση της έγγαμης σχέσης και την 

έκδοση διαζυγίου, η άδεια χρήσης τερματίστηκε, πλην όμως ο εφεσείων και η 

εταιρεία του αρνήθηκαν να το επιτρέψουν, με το Δικαστήριο να συμπεραίνει 

ότι καμία δήλωση ή συμπεριφορά ή υπόσχεση του εφεσίβλητου δεν είχε δοθεί 

ή εκδηλωθεί που να καταδείκνυε ότι ο εφεσείων και η εταιρεία του 

μπορούσαν να εγγραφούν ως ιδιοκτήτες των επιδίκων ακινήτων. Στη βάση 

της αποδοχής της μαρτυρίας του εμπειρογνώμονα και χωρίς να υπάρχει 

αντίθετη θέση, το Δικαστήριο καθόρισε τη μηνιαία ενοικιαστική αξία του 

ισογείου στα €325 κατά την 1.1.2008 και στα €350 κατά τις 3.10.2011, όταν 

επιθεωρήθηκε από τον εκτιμητή.  

Επί της νομικής πτυχής, το Δικαστήριο σχολίασε την έννοια του όρου 

«άδεια», με αναφορά στις αποφάσεις Αγγελίδης και Φιλίππου Λτδ ν. 

Σπύρος Κολοκασίδης Εστεϊτς Λτδ (1991) 1 ΑΑΔ 327 και Royal Ris Ltd 

v. Δήμου Λάρνακας (2005) 1 (Β) ΑΑΔ 1149. Έκρινε, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, ότι ο εφεσίβλητος είχε δώσει μία απλή άδεια χρήσης («bare 

licence»), η οποία δεν ισοδυναμούσε με οποιουδήποτε είδους συμφωνία, 

αλλά ήταν ένα προσωπικό προνόμιο για χρήση του υποστατικού λόγω της 

ύπαρξης της έγγαμης σχέσης μεταξύ της θυγατέρας του και του εφεσείοντα. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1991/rep/1991_1_0327.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2005/rep/2005_1_1149.htm
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Στη βάση δε της αντιφατικής, καθώς έκρινε, μαρτυρίας του ίδιου του 

εφεσείοντα, ο οποίος προώθησε θέσεις και ισχυρισμούς εκτός δικογράφων, 

θεώρησε ότι εξέλιπαν πλήρως οι προϋποθέσεις για τη γένεση του 

επικαλούμενου δικαιώματος για τη δημιουργία ιδιοκτησιακού κωλύματος. 

Ούτε και μπορούσε να εξαχθεί με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε είδους 

καταπίστευμα μνημονεύοντας προς τούτο σχετικές αποφάσεις, όπως τις 

Gissing & Gissing (1980) 2 All E.R. 780, Γρηγορίου ν. Χριστοφόρου 

κ.ά. (1995) 1 ΑΑΔ 248 και Χριστοφόρου ν. Χριστοφόρου (1998) 1 

ΑΑΔ 1551. Απέρριψε, συναφώς, την ανταπαίτηση του εφεσείοντα.  

Το Δικαστήριο, εν τέλει, εξέδωσε Δήλωση ότι ο εφεσίβλητος ήταν ο 

νόμιμος ιδιοκτήτης και κάτοχος του ισογείου υποστατικού επί του ακινήτου 

υπ΄ αριθμό εγγραφής 4xx8 (πρώην 3xx1) στην οδό Νxx 1, στην Ορμήδεια, 

καθώς και Διάταγμα όπως εντός 30 ημερών από της επιδόσεως αυτού στους 

εναγομένους παραδώσουν κενή και ελεύθερη κατοχή του πιο πάνω 

υποστατικού. Περαιτέρω, εξέδωσε απόφαση για το ποσό των €19.850 ως 

αποζημιώσεις για την περίοδο 1.1.2008 μέχρι 1.12.2012, στη βάση των 

καθορισθέντων από τον εμπειρογνώμονα ενοικίων, όπως προαναφέρθηκαν, 

και περαιτέρω αποζημιώσεις ως διαφυγόντα κέρδη προς €350 μηνιαίως από 

1.1.2013 μέχρι παράδοσης. Τα ποσά αυτά θα έφεραν νόμιμο τόκο από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ενώ επιδίκασε και τα έξοδα υπέρ του 

εφεσίβλητου και εναντίον των εναγομένων, απορρίπτοντας την ανταπαίτηση, 

χωρίς περαιτέρω έξοδα, λόγω συνεκδίκασης της με την αγωγή.  

Με εκτεταμένους λόγους έφεσης, 15 τον αριθμό, και με εξίσου 

εκτεταμένο περίγραμμα, η ευπαίδευτη συνήγορος του εφεσείοντα επιδιώκει 

την πλήρη ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης. Συνάγεται από το 

περίγραμμα ότι στην ουσία βάλλεται η αξιολογική κρίση του Δικαστηρίου με 

σωρεία παραπομπών στη μαρτυρία και με βασική θέση ότι το Δικαστήριο 

ουδόλως έλαβε υπόψη τη θέση του εφεσείοντα πιστεύοντας την προς το 

αντίθετο μαρτυρία του εφεσίβλητου. Η αξιολόγηση της μαρτυρίας ήταν 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1995/rep/1995_1_0248.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_1551.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_1551.htm
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πλημμελής και λανθασμένη, δεδομένου ότι τα στοιχεία από μόνα τους και τα 

γεγονότα που ανέφερε ο εφεσίβλητος αναιρούσαν τη δική του μαρτυρία, ενώ 

όλα έδειχναν ότι η διαμόρφωση του χώρου του ισογείου, η αγορά του 

κυβερνητικού ακινήτου και η συγχώνευση αυτού με το ακίνητο και η 

ανέγερση της ανωγείου κατοικίας, με προσωπική χειρονακτική εργασία του 

ιδίου του εφεσείοντα, δε θα μπορούσαν να είχαν γίνει χωρίς την ανάλογη 

επίδειξη συμπεριφοράς εκ μέρους του εφεσιβλήτου, ο οποίος, εκ των 

υστέρων, κατέθεσε διαφορετικά επικαλούμενος δήθεν απλή άδεια χρήσης 

ώστε να μπορεί να αιτηθεί έξωση του εφεσείοντα από το υποστατικό.  

Αναγιγνώσκοντας τα πρακτικά που αποτυπώνουν τη μαρτυρία που 

δόθηκε και έχοντας υπόψη το περίγραμμα αγόρευσης του εφεσείοντα μέσω 

της συνηγόρου του, είναι φανερό ότι η αποσπασματική αναφορά στη 

μαρτυρία δεν μπορεί να βοηθήσει την υπόθεση του εφεσείοντα. Οι θέσεις του 

εφεσείοντα κινήθηκαν σε μια ευρύτητα θεμάτων από την αγορά του 

κυβερνητικού τεμαχίου μέχρι την εργασία που ο ίδιος προσέφερε, χωρίς όμως 

ουσιαστικές αποδείξεις ή δεδομένα, τα οποία θα μπορούσαν να  υποστηρίξουν 

τη θέση του. Η διαμόρφωση του χώρου του ισογείου δεν επιτρέπει από μόνη 

της την εξαγωγή συμπεράσματος ότι το ακίνητο ή τουλάχιστο το ισόγειο 

αυτού δόθηκε υπό κάποια χαριστική μορφή στον εφεσείοντα από τον 

εφεσίβλητο, ούτε ότι ήταν δώρο γάμου, ούτε και μπορούσε να εξαχθεί, με το 

αναγκαίο ασφαλώς νομικό υπόβαθρο, οποιουδήποτε είδους καταπίστευμα. 

Είναι αχρείαστη η λεπτομερής αναφορά και απάντηση στα όσα η 

ευπαίδευτος συνήγορος του εφεσείοντα καταγράφει στο περίγραμμά της, 

γιατί όπως ορθά διαπίστωσε στα ευρήματά του το πρωτόδικο Δικαστήριο, 

καμία συγκεκριμένη μαρτυρία δεν δόθηκε, ούτως ώστε να αμφισβητείτο ο 

τίτλος ιδιοκτησίας ή να στοιχειοθετείτο η απόκτηση μεριδίου επί του ακινήτου. 

Η άδεια χρήσης ήταν απλή και μπορούσε να ανακληθεί οποτεδήποτε, όπως 

και έγινε, (δέστε γενικά για τις άδειες χρήσης την Απολλώνειο Ιδιωτικό 

Νοσοκομείο Λτδ ν. C. & S. American Heart Institute Ltd κ.ά. (2011) 1 
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