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1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦ. 149 

1.1 Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

1.1.1 Yπόθεση 

ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ, Δ.  Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ιδιοκτήτρια πέντε τεμαχίων στο 

χωριό Αναλυόντα, εξασφάλισε από το πρωτόδικο Δικαστήριο Τελικό Διάταγμα εναντίον 

των Εφεσειόντων με το οποίο "απαγορεύεται σ'  αυτούς καθώς και σ' οποιοδήποτε 

πρόσωπο δυνατό να έλκει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον απ'  αυτούς να εισέρχονται 

μ'  οποιοδήποτε τρόπο στα επίδικα κτήματα ή οποιοδήποτε μέρος τους ή να επεμβαίνουν 

με οποιοδήποτε τρόπο σ'  αυτά".  Εξεδόθη επίσης εναντίον των Εφεσειόντων απόφαση για 

το ποσό των €200 ως ονομαστικές αποζημιώσεις.  Ανταπαίτηση των Εφεσειόντων 

απερρίφθη από το πρωτόδικο Δικαστήριο καθότι ως έκρινε δεν υπήρξε οποιαδήποτε 

έγκυρη συμφωνία και κατά δεύτερο, διότι δεν απεδείχθησαν οι ισχυριζόμενες ζημιές. 

Οι Εφεσείοντες/Εναγόμενοι, με επτά (7) λόγους έφεσης προσβάλλουν την 

πρωτόδικη απόφαση ως εσφαλμένη.  Κατά την ακρόαση της Έφεσης οι τρεις (3) πρώτοι 

λόγοι έφεσης απεσύρθησαν με αποτέλεσμα την απόρριψη τους.  Παρέμειναν οι άλλοι 

τέσσερις (4).  Με τον τέταρτο (4ο) λόγο προσβάλλεται ως εσφαλμένη η πρωτόδικη 

απόφαση καθότι δεν εφαρμόστηκε η αρχή της "φαινόμενης εξουσιοδότησης" (ostensible 

authority) στη νομική ανάλυση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου σχετικά με τη σύναψη 

συμβάσεως μεταξύ των μερών κατά πόσο τα μέρη συμβλήθηκαν ή όχι.  Με τον πέμπτο 

(5ο) ότι εσφαλμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν εφάρμοσε στα περιστατικά της υπόθεσης 

την Αρχή του Proprietary Estoppel, με τον έκτο (6ο) λόγο, ότι λανθασμένα το πρωτόδικο 

Δικαστήριο εφάρμοσε στα περιστατικά της παρούσας υπόθεσης τις Αρχές του 

αδικαιολόγητου πλουτισμού και τέλος με τον έβδομο (7ο) ότι εσφαλμένα κρίθηκαν 

αναξιόπιστοι οι Εφεσείοντας αρ. 3 και Μ.Υ.3. 

Ο ευπαίδευτος συνήγορος για τους Εφεσείοντες τόσο γραπτώς, στο περίγραμμα 

αγόρευσης των Εφεσειόντων, αλλά και προφορικά ενώπιον μας, υποστήριξε ότι ο 

Αρχιεπίσκοπος μπορεί να μην έχει πλήρη εξουσία να συμβληθεί με τρίτα πρόσωπα σε 

θέματα που αφορούν ακίνητη περιουσία της Αρχιεπισκοπής, αλλά έχει "φαινόμενη 

εξουσιοδότηση" (ostensible authority) λόγω της θέσης του ως Προέδρου της Ιεράς 

Συνόδου να  την δεσμεύει.  Σχετικό είναι το Άρθρο 197 του ΚΕΦ. 149. Παρέθεσε δε προς 

τούτο σχετική νομολογία.  Είναι θέση του ότι αυτό έγινε στην παρούσα υπόθεση πλην 

όμως το πρωτόδικο Δικαστήριο απέτυχε να εξετάσει το θέμα αυτό. 

Εξετάζοντας το σχετικό μέρος της απόφασης είμαστε της γνώμης ότι εκεί όπου το 

πρωτόδικο Δικαστήριο αναφέρεται στην απόφαση του "ότι δεν έχει ικανοποιηθεί ότι 

υπήρξε οποιαδήποτε έγκυρη συμφωνία μεταξύ των Εναγόντων και της Εναγομένης 2 και 

ως εκ τούτου η Ανταπαίτηση της δεν μπορεί να επιτύχει", αναφέρεται στην πρώτη βάση 

της Ανταπαίτησης, ήτοι στη διάρρηξη της συμφωνίας.  Πολύ ορθά συναφώς έκρινε ότι 

εφόσον δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των μερών δεν θα μπορούσε να επιτύχει η 
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Ανταπαίτηση επί τη βάσει αυτή.  Η αναφορά αυτή του πρωτόδικου Δικαστηρίου δεν 

αφορούσε την έτερη βάση της Ανταπαίτησης που ήταν ο αδικαιολόγητος πλουτισμός.  Δεν 

μπορεί επίσης να έχει οιανδήποτε εφαρμογή το Άρθρο 65 του Περί Συμβάσεων Νόμου, 

ΚΕΦ. 149 στα περιστατικά της παρούσας υπόθεσης, όπως ήταν η εισήγηση του 

ευπαίδευτου συνηγόρου των Εφεσειόντων ενώπιον μας, για τον απλούσατο λόγο ότι το 

Άρθρο αυτό αναφέρεται σε ακυρότητα συμφωνίας, υπόβαθρο το οποίο δεν ενυπάρχει 

στην παρούσα υπόθεση. 

Στην πρόσφατη απόφαση xxx Ζένιος Λτδ ν. Touch Properties and 

Investments Ltd Π.Ε. 484/12 ημερ. 10.6.2019, λέχθηκαν τα ακόλουθα:  

"Είναι νομολογιακά γνωστό ότι η νομική υπόσταση της αξίωσης για αποζημιώσεις 

στη βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού εδράζεται επί του άρθρου 70 του περί 

Συμβάσεων Νόμου, ΚΕΦ. 149.  Το άρθρο αυτό προβλέπει για τον αδικαιολόγητο 

πλουτισμό και την ανταπόδοση έξω και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε συμβατικό πλαίσιο ή 

όπου το συμβατικό πλαίσιο αποτυγχάνει.  Το άρθρο 70 ενσωματώνει τις αρχές του δικαίου 

της επιείκειας γνωστές ως αδικαιολόγητος πλουτισμός και αποκατάσταση (restitution).  

Προς αποκατάσταση ο πλουτισμός πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι αδικαιολόγητος 

(βλ. Pakistan Cables Ltd v. NSB General Trading (Overseas) Co Ltd κ.ά. (2012) 1 

(Β) Α.Α.Δ. 1711. 

Στην υπόθεση Αρχιππέα Σύμβουλοι Επενδύσεων Λτδ κ.ά. ν. xxx Κακαβού, 

ECLI:CY:AD:2015:A683, Πολ. Εφ. 278/2010, ημερ. 15/10/2015  αναφέρθησαν τα 

εξής ως προς τον αδικαιολόγητο πλουτισμό: 

«Οι αρχές της αποκατάστασης και του αδικαιολόγητου πλουτισμού εξηγούνται με 

ενάργεια στο σύγγραμμα του Π.Γ.Πολυβίου: «Το Δίκαιο των Συμβάσεων» Τόμος 3, 

σελ. 799-810 όπου αναπτύσσεται η όλη σχετική νομολογία στο θέμα.  Όπως εύστοχα 

συζητείται στο σχετικό κεφάλαιο, οι θεραπείες του αδικαιολόγητου πλουτισμού («unjust 

enrichment») και αποκατάστασης («restitution»), είναι στην ουσία εξωσυμβατικές.  Ενώ, 

δηλαδή, μια σύμβαση ή συμφωνία βασίζεται στην αμοιβαία συναίνεση των μερών με 

αντιπαροχή να κινείται από το ένα μέρος προς το άλλο, η αποκατάσταση βασίζεται στον 

αδικαιολόγητο προσπορισμό οφέλους από πρόσωπο σε βάρος άλλου στην απουσία 

σύμβασης ή συμφωνίας.  Σκοπός της θεραπείας δεν είναι η κάλυψη της ζημιάς στον 

ενάγοντα, αλλά στην αποστέρηση του οφέλους ή κέρδους από τον εναγόμενο.   

Γενικά, όμως, δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί στο Αγγλικό δίκαιο μια γενική και 

ενοποιημένη κατηγορία βασισμένη στον αδικαιολόγητο πλουτισμό, (Orakpo v. Manson 

Investments Ltd (1978) AC 95).  Αυτή η μη αναγνώριση του αδικαιολόγητου 

πλουτισμού ως αυτόνομης αιτίας αγωγής έχει απασχολήσει και το Ανώτατο Δικαστήριο 

στις υποθέσεις Miverva Finance and Investment Ltd v. Γεωργιάδη (1998) 1 Α.Α.Δ. 

2173 και Κίτσης ν. Γενικού Εισαγγελέα (2001) 1 Α.Α.Δ. 1077.  Η σύγχρονη 

αντίληψη είναι ότι η αποκατάσταση συνιστά θεραπεία και όχι βάση αγωγής και ανήκει 

χωρίς άλλο στο χώρο του δικαίου της επιείκειας.  Γίνεται πλέον λόγος για restitutional 

claim, η φιλοσοφία και λειτουργία του οποίου απορρέει από οιονεί συμβατική σχέση που 

στοχεύει στην απόδοση ποσού στον ενάγοντα του οφέλους που απεκόμισε ο εναγόμενος 

λόγω λανθασμένης ή έκνομης πράξης.  Κατά τον F.H. Lawson: "Remedies of English 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2015/1-201510-278-10.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_2173.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_2173.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_1077.htm
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Law" σελ. 173, η βάση της αξίωσης εδράζεται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό ή την 

ύπαρξη εξυπακουόμενης υπόσχεσης.  Η θεραπεία της αποκατάστασης («restitution»), έχει 

αναφερθεί και εξηγηθεί στην Θεοχαρίδης ν. Ιωάννου (2012) 1 Α.Α.Δ. 1311, σελ. 

1328-1330.» 

 Η βασική αρχή που εξάγεται από την πιο πάνω νομολογία είναι ότι μια αξίωση για 

αδικαιολόγητο πλουτισμό δεν θεωρείται ως αξίωση για αποζημίωση για απώλεια αλλά για 

απόσπαση του οφέλους που αδικαιολόγητα αποκόμισε ο εναγόμενος με έξοδα του 

ενάγοντα (βλ. Benedetti v. Sawiris (2013) 3 WLR 351)." 

Κατά συνέπεια στα περιστατικά της παρούσας υπόθεσης δεν μπορούν να τύχουν 

εφαρμογής τα Άρθρα 65 και 77(Ι) του ΚΕΦ. 149, ως ήταν η εισήγηση του ευπαίδευτου 

συνηγόρου των Εφεσειόντων, προκειμένου να επιτύχει η Ανταπαίτηση τους, για τον 

απλούστατο λόγο ότι εδώ σύμφωνα με τα ευρήματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου δεν 

υπήρξε συμφωνία μεταξύ των διαδίκων ή μεταξύ των Εφεσιβλήτων ή ενός εκ των 

Εφεσειόντων.  Επίσης, με δεδομένη την αποτυχία των Εφεσειόντων να αποδείξουν 

οιονδήποτε όφελος που κατ'  ισχυρισμόν απεκόμισε αδικαιολόγητα η πλευρά των 

Εφεσίβλητων δεν μπορούσε να αποδοθεί οιονδήποτε ποσό σύμφωνα με τις αρχές του 

αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

Έχοντας υπόψιν τα πιο πάνω, κρίνουμε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο κινήθηκε 

εντός των ορθών παραμέτρων που ορίζει η νομολογία και δεν παρέχεται δυνατότητα 

επέμβασης μας.   Ως αποτέλεσμα, και ο λόγος αυτός απορρίπτεται. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο Cylaw ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 80/2013 

XXXXX ΙΩΑΝΝΙΔΗ v. ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 80/2013 , 

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

1.1.2 Υπόθεση 

ΣTAMATIOY, Δ.: Στις 17.4.1992 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ των διαδίκων για 

μεταφορές σιτηρών για την περίοδο 1.5.1992 μέχρι 30.4.1994, μετά την κατακύρωση 

σχετικής προσφοράς στους εφεσείοντες. Οι εφεσείοντες/ενάγοντες, κατά τον ουσιώδη 

χρόνο, ήταν εταιρεία μεταφορών, ενώ οι εφεσίβλητοι/εναγόμενοι κρατικός οργανισμός 

που διαχειρίζετο την αγορά, αποθήκευση και διάθεση σιτηρών για τις ανάγκες της 

Κύπρου. 

Η συμφωνία αφορούσε τη μεταφορά εισαγόμενων και επιτόπια παραγόμενων 

σιτηρών και οι εφεσείοντες, σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας, 

παρέδωσαν τις προβλεπόμενες εγγυήσεις που ανέρχονταν στο ποσό των ΛΚ60.000 για το 

συμβόλαιο εισαγόμενων σιτηρών και ΛΚ12.000 για το συμβόλαιο των επιτόπια 

παραγόμενων σιτηρών.   

Σύμφωνα με την Έκθεση Απαίτησης οι εφεσείοντες ήταν έτοιμοι και ικανοί να 

εκτελέσουν τη συμφωνία, όμως, από την 1.5.1992, τρίτα πρόσωπα, ήτοι οι πρώην 

μεταφορείς που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν με προσφορές το συμβόλαιο με 

διάφορες πράξεις και ενέργειες, δημιούργησαν κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού και 

διαφόρων προβλημάτων στους εφεσείοντες και εμπόδισαν την ομαλή εκτέλεση των 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2012/rep/2012_1_1311.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202001-80-13PolEfAnony.htm&qstring=80%20w%2F1%202013
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μεταφορών προς εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων με τους εφεσίβλητους. 

Αναφορά των εν λόγω ενεργειών έγινε τόσο στους εφεσίβλητους όσο και σε αρμόδιες 

Αρχές της Δημοκρατίας.  

Οι εφεσείοντες καταλογίζουν απαράδεκτη ανοχή και αδράνεια στους εφεσίβλητους 

και παράλειψη να λάβουν τα δέοντα μέτρα προς απελευθέρωση των ιδιόκτητων χώρων 

και των προσβάσεων σε αυτούς, ως είχαν υποχρέωση, για να εμποδίσουν την παράνομη 

επέμβαση των πρώην μεταφορέων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερη και απρόσκοπτη 

διακίνηση των οχημάτων των εφεσειόντων. Τελικά, οι εφεσίβλητοι στις 30.5.1992 

παράνομα και αντισυμβατικά τερμάτισαν τα συμβόλαιά τους με τους εφεσείοντες και, 

περαιτέρω, εισέπραξαν παράνομα από την Τράπεζα το ποσό  της εγγυητικής επιστολής 

που ανερχόταν σε ΛΚ60.000. 

Με την αγωγή τους αξίωσαν γενικές και ειδικές αποζημιώσεις ύψους ΛΚ732.062 

για παράνομο και/ή αντισυμβατικό τερματισμό και/ή ματαίωση και/ή καταγγελία και 

αποκήρυξη και/ή παράβαση συμβολαίων με νόμιμο τόκο, καθώς και το ποσό των 

ΛΚ60.000 που αντιπροσώπευε τις εγγυητικές που παράνομα εισέπραξαν και 

κατακράτησαν οι εφεσίβλητοι, με τόκο προς 9% από την ημερομηνία είσπραξης ή 

κατακράτησης. 

Οι εφεσίβλητοι, ως προς την ουσία της υπόθεσης, αρνούνται τους ισχυρισμούς των 

εφεσειόντων και προβάλλουν πως από την αρχή της συνεργασίας τους οι εφεσείοντες 

παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, τα οποία 

συνίσταντο κυρίως στη δυνατότητα διάθεσης του αναγκαίου αριθμού κατάλληλων 

φορτηγών αυτοκινήτων και σε παρενοχλήσεις στο έργο τους από τρίτα πρόσωπα - 

ιδιοκτήτες φορτηγών, οι οποίοι αντιδρούσαν στην κατακύρωση της προσφοράς στους 

εφεσείοντες - επί των οποίων οι εφεσίβλητοι δεν ασκούσαν κανένα έλεγχο και δεν ήταν 

με οποιοδήποτε τρόπο υπεύθυνοι. Προβάλλουν, περαιτέρω, πως επέδειξαν κάθε 

συμπάθεια και ανοχή, χωρίς βλάβη των δικαιωμάτων τους, και τους κάλεσαν να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω του ότι είχε αρχίσει ο θερισμός των ντόπιων 

σιτηρών και, αν δεν μεταφέρονταν άμεσα στις αποθήκες, διέτρεχαν κίνδυνο καταστροφής 

στα χωράφια, καθώς και λόγω του ότι αναμένονταν πλοία εισαγόμενων σιτηρών τα οποία, 

αν δεν ξεφορτώνονταν αμέσως, θα δημιουργούντο τεράστιες ζημιές. Προς τούτο, 

ανταλλάγησαν επιστολές μεταξύ των διαδίκων. Ενόψει του ότι οι εφεσείοντες απέτυχαν 

να ανταποκριθούν, προχώρησαν στην ακύρωση των συμβολαίων και αναγκάστηκαν να 

συμβληθούν με άλλο εργολάβο προς διεκπεραίωση των μεταφορών τους. Η εγγυητική 

επιστολή εισπράχθηκε έναντι των ζημιών που προκλήθηκαν από την παραβίαση των 

υποχρεώσεων των εφεσειόντων.  

Οι εφεσείοντες προέβησαν σε εκτεταμένη ανάλυση του άρθρου 37 του Κεφ. 149 

και των αρχών που διέπουν τη ματαίωση σύμβασης, προς υποστήριξη της θέσης τους ότι 

οι περιστάσεις της υπόθεσης ήταν τέτοιες που δεν δικαιολογούσαν τις πράξεις των 

εφεσίβλητων, ούτε υπήρχε ματαίωση της σύμβασης. Στην εσχάτη των περιπτώσεων, 

σύμφωνα με την εισήγηση, υπήρχε προσωρινή αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης για την 

περίοδο εκείνη του ενός μηνός. 



ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦ. 149 - Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

13 | 652 

Από την άλλη, η πλευρά των εφεσίβλητων υποστήριξε την πρωτόδικη απόφαση, 

ισχυριζόμενη ότι οι εφεσείοντες δεν αναφέρουν οτιδήποτε στο περίγραμμά τους, το οποίο 

θα δικαιολογούσε παρέμβαση του Εφετείου στα ευρήματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου. 

Ως προς το ζήτημα της νόμιμης δικαιολογίας (lawful excuse), η θέση τους είναι ότι 

αποτελεί ασπίδα και όχι αιτία αγωγής με βάση αγγλική νομολογία την οποία παραθέτουν. 

Αναφορικά δε με την αρχή της ματαίωσης (frustration) οι εφεσίβλητοι παραπέμπουν σε 

κυπριακή νομολογία όπου έχει αναλυθεί το άρθρο 56(2) του περί Συμβάσεως Νόμου, 

Κεφ. 149, επί του οποίου στηρίζεται η αρχή της ματαίωσης, από την οποία προκύπτει ότι 

πηγή του εν λόγω άρθρου είναι το αντίστοιχο άρθρο του ινδικού νόμου και διαφέρει από 

την αντίστοιχη έννοια όπως διαμορφώθηκε στο αγγλικό δίκαιο. 

Η υπεράσπιση του άρθρου 37 του Κεφ. 149 έχει εφαρμογή στα γεγονότα της 

υπόθεσης διότι αυτή συμπλέκεται στην ουσία με το άρθρο 56(2) εφόσον, κατά το άρθρο 

37, οι συμβαλλόμενοι απαλλάσσονται εάν το επιτρέπει άλλη διάταξη του Κεφ. 149, εν 

προκειμένω, οι πρόνοιες του άρθρου 56(2) περί ματαίωσης. 

Εφόσον η αδυναμία εκτέλεσης οφειλόταν σε τρίτους, ορθά το πρωτόδικο 

Δικαστήριο κατέληξε ότι οι εφεσίβλητοι δεν είχαν οποιαδήποτε ευθύνη και, συνεπώς, δεν 

υπήρχε θέμα παράβασης συμφωνίας. Το άρθρο 56(2) του Κεφ. 149, το οποίο προνοεί για 

ματαίωση συμφωνίας, προέρχεται από το αντίστοιχο άρθρο του ινδικού νόμου. Βάσει της 

κυπριακής νομολογίας η έννοια της «ματαίωσης» (frustration) διαφέρει από την 

αντίστοιχη έννοια όπως διαμορφώθηκε στο αγγλικό δίκαιο. Στην υπόθεση Izzet Fadil v. 

Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ (2009) 1 ΑΑΔ 11, 

συνοψίζονται οι αρχές της ματαίωσης όπως εφαρμόζονται στο κυπριακό δίκαιο ως 

ακολούθως: 

«Πηγή προέλευσης του Άρθρου 56(2) του Νόμου είναι το αντίστοιχο άρθρο του 

Ινδικού Νόμου υπό το οποίο η έννοια της «ματαίωσης» (frustration) διαφέρει από την 

αντίστοιχη έννοια όπως διαμορφώθηκε στο Αγγλικό δίκαιο (βλ. Χenophontos v. 

Tyrimou (1984) 1 C.L.R. 23, Maison Jenny Limited v. Krashias Footwear 

Industry Limited (2002) 1 A.A.Δ. 1156). Σχετικό είναι το παρακάτω απόσπασμα από 

το σύγγραμμα Pollock and Mulla Indian Contract and Specific Relief Acts, 9η έκδοση, σελ. 

402, που υιοθετήθηκε στην KIER (Cyprus) Ltd v. Trenco Construction Ltd (1981) 1 

C.L.R. 30. 

«The doctrine of frustration comes into play when a contract becomes impossible 

of performance, after it is made, on account of circumstances beyond the control of 

parties or the change in circumstances makes the performance of the contract 

impossible.»» 

Στην παρούσα περίπτωση δεν υπήρχε οποιαδήποτε συμφωνία ως προς τον τόκο, 

το Δικαστήριο δεν προέβη σε οποιαδήποτε πρόβλεψη και, συνεπώς, ισχύει το άρθρο 33(2) 

πιο πάνω. Άλλωστε από το συνταχθέν αντίγραφο της απόφασης είναι προφανές ότι επί 

του επιδικασθέντος ποσού επιδικάστηκε νόμιμος τόκος από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης. Συνακόλουθα, ο σχετικός λόγος έφεσης είναι απορριπτέος. 

Για τους πιο πάνω λόγους η έφεση απορρίπτεται με €3.000 έξοδα, πλέον ΦΠΑ 

εναντίον των εφεσειόντων. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2009/rep/2009_1_0011.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1984/rep/1984_1_0023.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2002/rep/2002_1_1156.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2002/rep/2002_1_1156.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1981/rep/1981_1_0030.htm
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Δείτε εδώ την απόφαση στο Cylaw Πολιτική Έφεση Αρ. 341/2013 

K. & M. (TRANSPORT) LTD ν. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ , Πολιτική Έφεση Αρ. 

341/2013 , 22 Οκτωβρίου  2020 

1.1.3 Υπόθεση 

ΠΑΝΑΓΗ, Δ.:-   Ο εφεσίβλητος καταχώρησε αγωγή εναντίον του εφεσείοντα στο 

Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου με ειδικό οπισθογραφημένο κλητήριο ένταλμα 

αξιώνοντας το ποσό των €153.391,40, πλέον τόκο 9% ετησίως επί του ποσού τούτου από 

27.11.2006 μέχρι εξοφλήσεως και έξοδα, στη βάση γραμματίου συνήθους τύπου ή και 

γραμματίου ή και εγγράφου αναγνώρισης χρέους, πληρωτέου την 30.12.2006.    

Προσεγγίζοντας την αίτηση, το πρωτόδικο Δικαστήριο ασχολήθηκε, πρωτίστως, με 

το ερώτημα κατά πόσο έπρεπε να βασισθεί, για τους σκοπούς της αίτησης, στην 

υπεράσπιση του εφεσείοντα ή στην ένορκη δήλωση που συνόδευε την ένστασή του, 

ζήτημα το οποίο αποτελούσε  σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των διαδίκων. Κατέληξε, μετά 

από αναφορά σε νομολογία, ότι σε αιτήσεις για συνοπτική απόφαση, το Δικαστήριο 

βασίζεται στις ένορκες δηλώσεις.  Εξετάζοντας στη συνέχεια την αίτηση,  ικανοποιήθηκε 

ότι το έγγραφο που επισυναπτόταν στην ένορκη δήλωση του εφεσίβλητου πληρούσε όλα 

τα απαιτούμενα στοιχεία ώστε να χαρακτηριστεί ως γραμμάτιο συνήθους τύπου, 

σημειώνοντας παράλληλα ότι η υπογραφή εγγύησης από τον υπόχρεο πληρωμής της 

οφειλής του γραμματίου συνήθους τύπου δεν το καθιστά άκυρο (άρθρο 79 του Κεφ.149). 

Ως προς τις προβαλλόμενες από τον εφεσείοντα υπερασπίσεις, κατέληξε ότι δεν 

ευσταθούσαν οι θέσεις του περί υπογραφής του γραμματίου συνεπεία εξαναγκασμού και 

εξαπάτησής του.  Συνακόλουθα, εξέδωσε απόφαση υπέρ του εφεσίβλητου για το 

αξιούμενο με την αγωγή ποσό.  

Η ορθότητα της πρωτόδικης απόφασης αμφισβητείται στη βάση δύο λόγων 

έφεσης.  Ο εφεσείων υποστηρίζει ότι η υπεράσπισή του, η οποία καταχωρίστηκε μετά από 

αίτηση του εφεσίβλητου για απόφαση, πριν ακόμη καταχωριστεί η αίτηση για συνοπτική 

απόφαση, αποκάλυπτε επαρκή υπεράσπιση, πράγμα που το πρωτόδικο Δικαστήριο επέλεξε 

να μην εξετάσει (1ος λόγος έφεσης). Θεωρεί εσφαλμένη, επίσης, την κατάληξη του 

Δικαστηρίου ότι δεν έδειξε την ύπαρξη υπεράσπισης δυνάμει των άρθρων 78 και 80 του 

Κεφ.149.  Αυτό γιατί η εκδοχή του, η οποία υπέστη τη βάσανο της αντεξέτασης, 

καταδείκνυε σαφώς ότι το επίδικο γραμμάτιο δεν αποκάλυπτε γνήσια απαίτηση του 

εφεσίβλητου αλλά υπογράφηκε ως εξασφάλιση για την έγκριση δανείου από τραπεζικό 

ίδρυμα προς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ (2ος λόγος έφεσης).  

Σε κάθε δικαστικό µέτρο που λαμβάνεται βάσει γραμματίου συνήθους τύπου, το 

περιεχόμενο του εν λόγω γραμματίου συνιστά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του περί 

Συμβάσεων Νόμου, Κεφ. 149,  αµάχητη απόδειξη των γεγονότων που εκτίθενται σε αυτό. 

Επομένως, μαρτυρία που στοχεύει στην αντίκρουση της αλήθειας του περιεχομένου 

γραμματίου συνήθους τύπου δεν είναι αποδεκτή (βλ. επίσης Raif v Dervish (1971) 1 

C.L.R. 158 και Λοϊζίδης ν Τσιακλή κ.ά. (1997) 1 ΑΑΔ 1418).    Ο κανόνας απόδειξης 

που καθιερώνεται από το άρθρο 80 δεν είναι απόλυτος, αφού η επιφύλαξη του εν λόγω 

άρθρου εισάγει εξαίρεση σύμφωνα με την οποία αποτελεί επαρκή υπεράσπιση το γεγονός 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202010-341-13PolEf.htm&qstring=%EA%E5%F6.%20149
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1971/rep/1971_1_0158.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1971/rep/1971_1_0158.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1971/rep/1971_1_0158.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_1418.htm
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ότι «. η υπογραφή του οφειλέτη χρέους ή άλλου που υπέγραψε το γραμμάτιο δεν είναι 

στην πραγματικότητα η υπογραφή του ή ότι η έκδοση του γραμματίου επιτεύχθηκε 

συνεπεία εξαναγκασμού ή απάτης ή υπό περιστάσεις που ανάγονται σε εξαναγκασμό ή 

απάτη». Επιτρέπεται και η προβολή της υπεράσπισης της εξόφλησης του χρέους εφόσον 

η εξόφληση αποσβένει την οφειλή, (βλ. Κανναουρίδης ν. Οικοδομικής Εταιρείας 

Τακτικών Κυβερνητικών Εργατών Κύπρου «Η Μέριμνα» Λτδ (2002) 1 Α.Α.Δ. 

1390). 

Τα παράπονα του εφεσείοντα κρίνονται αβάσιμα.  Σημειώνουμε κατ' αρχάς, ότι δεν 

παρουσιάζεται από τη μαρτυρία που ο εφεσείων έθεσε υπόψη του Δικαστηρίου, το 

γραμμάτιο να υπεγράφη υπό «ψυχική πίεση και/ή εξαπάτηση» από τον εφεσίβλητο. 

 Αντιθέτως, η ένορκη δήλωση του εφεσείοντα υποστηρίζει ότι υπεγράφη για να βοηθηθεί 

ο εφεσίβλητος στην εξασφάλιση δανείου από τραπεζικό ίδρυμα, σκοπός ο οποίος 

επιτεύχθηκε με την παραχώρηση του δανείου.  Όπως ορθά διαπίστωσε το πρωτόδικο 

Δικαστήριο συνεκτιμώντας το σύνολο της μαρτυρίας, ο εφεσείων, με βάση τους δικούς 

του ισχυρισμούς, γνώριζε τα γεγονότα σε όλη τους την έκταση.   Τα όσα πρόβαλε ο 

εφεσείων ως υπερασπίσεις με βάση την κατ' ισχυρισμό συμπεριφορά του εφεσίβλητου 

μετά την υπογραφή του επίδικου εγγράφου, σαφώς δεν ενέπιπταν εντός της εμβέλειας 

της επιφύλαξης του άρθρου 80 του Κεφ.149 και ορθά απορρίφθηκαν από το πρωτόδικο 

Δικαστήριο.  

Δεν διαπιστώνουμε βάσιμο λόγο που να δικαιολογεί την επέμβαση μας προς 

ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης. 

Η έφεση απορρίπτεται με €2.500 έξοδα πλέον ΦΠΑ υπέρ του εφεσίβλητου και 

εναντίον του εφεσείοντα.    

Δείτε εδώ την απόφαση στο Cylaw  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. E242/2014 

xxx ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΚΑΡΟΥΣΟΥ) ν. xxx ΜΕΛΑ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. E242/2014 , 3 

Σεπτεμβρίου  2020 

1.1.4 Υπόθεση 

ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ, Δ.  Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ιδιοκτήτρια πέντε τεμαχίων στο 

χωριό Αναλυόντα, εξασφάλισε από το πρωτόδικο Δικαστήριο Τελικό Διάταγμα εναντίον 

των Εφεσειόντων με το οποίο "απαγορεύεται σ'  αυτούς καθώς και σ' οποιοδήποτε 

πρόσωπο δυνατό να έλκει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον απ'  αυτούς να εισέρχονται 

μ'  οποιοδήποτε τρόπο στα επίδικα κτήματα ή οποιοδήποτε μέρος τους ή να επεμβαίνουν 

με οποιοδήποτε τρόπο σ'  αυτά".  Εξεδόθη επίσης εναντίον των Εφεσειόντων απόφαση για 

το ποσό των €200 ως ονομαστικές αποζημιώσεις.  Ανταπαίτηση των Εφεσειόντων 

απερρίφθη από το πρωτόδικο Δικαστήριο καθότι ως έκρινε δεν υπήρξε οποιαδήποτε 

έγκυρη συμφωνία και κατά δεύτερο, διότι δεν απεδείχθησαν οι ισχυριζόμενες ζημιές.  

Οι Εφεσείοντες/Εναγόμενοι, με επτά (7) λόγους έφεσης προσβάλλουν την 

πρωτόδικη απόφαση ως εσφαλμένη.  Κατά την ακρόαση της Έφεσης οι τρεις (3) πρώτοι 

λόγοι έφεσης απεσύρθησαν με αποτέλεσμα την απόρριψη τους.  Παρέμειναν οι άλλοι 

τέσσερις (4).  Με τον τέταρτο (4ο) λόγο προσβάλλεται ως εσφαλμένη η πρωτόδικη 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2002/rep/2002_1_1390.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2002/rep/2002_1_1390.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202009-E242-14PolEf.htm&qstring=%EA%E5%F6.%20149
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απόφαση καθότι δεν εφαρμόστηκε η αρχή της "φαινόμενης εξουσιοδότησης" (ostensible 

authority) στη νομική ανάλυση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου σχετικά με τη σύναψη 

συμβάσεως μεταξύ των μερών κατά πόσο τα μέρη συμβλήθηκαν ή όχι.  Με τον πέμπτο 

(5ο) ότι εσφαλμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν εφάρμοσε στα περιστατικά της υπόθεσης 

την Αρχή του Proprietary Estoppel, με τον έκτο (6ο) λόγο, ότι λανθασμένα το πρωτόδικο 

Δικαστήριο εφάρμοσε στα περιστατικά της παρούσας υπόθεσης τις Αρχές του 

αδικαιολόγητου πλουτισμού και τέλος με τον έβδομο (7ο) ότι εσφαλμένα κρίθηκαν 

αναξιόπιστοι οι Εφεσείοντας αρ. 3 και Μ.Υ.3. 

Ο ευπαίδευτος συνήγορος για τους Εφεσείοντες τόσο γραπτώς, στο περίγραμμα 

αγόρευσης των Εφεσειόντων, αλλά και προφορικά ενώπιον μας, υποστήριξε ότι ο 

Αρχιεπίσκοπος μπορεί να μην έχει πλήρη εξουσία να συμβληθεί με τρίτα πρόσωπα σε 

θέματα που αφορούν ακίνητη περιουσία της Αρχιεπισκοπής, αλλά έχει "φαινόμενη 

εξουσιοδότηση" (ostensible authority) λόγω της θέσης του ως Προέδρου της Ιεράς 

Συνόδου να  την δεσμεύει.  Σχετικό είναι το Άρθρο 197 του ΚΕΦ. 149. Παρέθεσε δε προς 

τούτο σχετική νομολογία.  Είναι θέση του ότι αυτό έγινε στην παρούσα υπόθεση πλην 

όμως το πρωτόδικο Δικαστήριο απέτυχε να εξετάσει το θέμα αυτό. 

Εξετάζοντας το σχετικό μέρος της απόφασης είμαστε της γνώμης ότι εκεί όπου το 

πρωτόδικο Δικαστήριο αναφέρεται στην απόφαση του "ότι δεν έχει ικανοποιηθεί ότι 

υπήρξε οποιαδήποτε έγκυρη συμφωνία μεταξύ των Εναγόντων και της Εναγομένης 2 και 

ως εκ τούτου η Ανταπαίτηση της δεν μπορεί να επιτύχει", αναφέρεται στην πρώτη βάση 

της Ανταπαίτησης, ήτοι στη διάρρηξη της συμφωνίας.  Πολύ ορθά συναφώς έκρινε ότι 

εφόσον δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των μερών δεν θα μπορούσε να επιτύχει η 

Ανταπαίτηση επί τη βάσει αυτή.  Η αναφορά αυτή του πρωτόδικου Δικαστηρίου δεν 

αφορούσε την έτερη βάση της Ανταπαίτησης που ήταν ο αδικαιολόγητος πλουτισμός.  Δεν 

μπορεί επίσης να έχει οιανδήποτε εφαρμογή το Άρθρο 65[1] του Περί Συμβάσεων Νόμου, 

ΚΕΦ. 149 στα περιστατικά της παρούσας υπόθεσης, όπως ήταν η εισήγηση του 

ευπαίδευτου συνηγόρου των Εφεσειόντων ενώπιον μας, για τον απλούσατο λόγο ότι το 

Άρθρο αυτό αναφέρεται σε ακυρότητα συμφωνίας, υπόβαθρο το οποίο δεν ενυπάρχει 

στην παρούσα υπόθεση. 

Στην πρόσφατη απόφαση xxx Ζένιος Λτδ ν. Touch Properties and 

Investments Ltd Π.Ε. 484/12 ημερ. 10.6.2019, λέχθηκαν τα ακόλουθα: 

"Είναι νομολογιακά γνωστό ότι η νομική υπόσταση της αξίωσης για αποζημιώσεις 

στη βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού εδράζεται επί του άρθρου 70 του περί 

Συμβάσεων Νόμου, ΚΕΦ. 149.  Το άρθρο αυτό προβλέπει για τον αδικαιολόγητο 

πλουτισμό και την ανταπόδοση έξω και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε συμβατικό πλαίσιο ή 

όπου το συμβατικό πλαίσιο αποτυγχάνει.  Το άρθρο 70 ενσωματώνει τις αρχές του δικαίου 

της επιείκειας γνωστές ως αδικαιολόγητος πλουτισμός και αποκατάσταση (restitution).  

Προς αποκατάσταση ο πλουτισμός πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι αδικαιολόγητος 

(βλ. Pakistan Cables Ltd v. NSB General Trading (Overseas) Co Ltd κ.ά. (2012) 1 

(Β) Α.Α.Δ. 1711. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202001-80-13PolEfAnony.htm&qstring=%EA%E5%F6.%20149#_ftn1
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Στην υπόθεση Αρχιππέα Σύμβουλοι Επενδύσεων Λτδ κ.ά. ν. xxx Κακαβού, 

ECLI:CY:AD:2015:A683, Πολ. Εφ. 278/2010, ημερ. 15/10/2015  αναφέρθησαν τα 

εξής ως προς τον αδικαιολόγητο πλουτισμό: 

«Οι αρχές της αποκατάστασης και του αδικαιολόγητου πλουτισμού εξηγούνται με 

ενάργεια στο σύγγραμμα του Π.Γ.Πολυβίου: «Το Δίκαιο των Συμβάσεων» Τόμος 3, 

σελ. 799-810 όπου αναπτύσσεται η όλη σχετική νομολογία στο θέμα.  Όπως εύστοχα 

συζητείται στο σχετικό κεφάλαιο, οι θεραπείες του αδικαιολόγητου πλουτισμού («unjust 

enrichment») και αποκατάστασης («restitution»), είναι στην ουσία εξωσυμβατικές.  Ενώ, 

δηλαδή, μια σύμβαση ή συμφωνία βασίζεται στην αμοιβαία συναίνεση των μερών με 

αντιπαροχή να κινείται από το ένα μέρος προς το άλλο, η αποκατάσταση βασίζεται στον 

αδικαιολόγητο προσπορισμό οφέλους από πρόσωπο σε βάρος άλλου στην απουσία 

σύμβασης ή συμφωνίας.  Σκοπός της θεραπείας δεν είναι η κάλυψη της ζημιάς στον 

ενάγοντα, αλλά στην αποστέρηση του οφέλους ή κέρδους από τον εναγόμενο.  

Γενικά, όμως, δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί στο Αγγλικό δίκαιο μια γενική και 

ενοποιημένη κατηγορία βασισμένη στον αδικαιολόγητο πλουτισμό, (Orakpo v. Manson 

Investments Ltd (1978) AC 95).  Αυτή η μη αναγνώριση του αδικαιολόγητου 

πλουτισμού ως αυτόνομης αιτίας αγωγής έχει απασχολήσει και το Ανώτατο Δικαστήριο 

στις υποθέσεις Miverva Finance and Investment Ltd v. Γεωργιάδη (1998) 1 Α.Α.Δ. 

2173 και Κίτσης ν. Γενικού Εισαγγελέα (2001) 1 Α.Α.Δ. 1077.  Η σύγχρονη 

αντίληψη είναι ότι η αποκατάσταση συνιστά θεραπεία και όχι βάση αγωγής και ανήκει 

χωρίς άλλο στο χώρο του δικαίου της επιείκειας.  Γίνεται πλέον λόγος για restitutional 

claim, η φιλοσοφία και λειτουργία του οποίου απορρέει από οιονεί συμβατική σχέση που 

στοχεύει στην απόδοση ποσού στον ενάγοντα του οφέλους που απεκόμισε ο εναγόμενος 

λόγω λανθασμένης ή έκνομης πράξης.  Κατά τον F.H. Lawson: "Remedies of English 

Law" σελ. 173, η βάση της αξίωσης εδράζεται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό ή την 

ύπαρξη εξυπακουόμενης υπόσχεσης.  Η θεραπεία της αποκατάστασης («restitution»), έχει 

αναφερθεί και εξηγηθεί στην Θεοχαρίδης ν. Ιωάννου (2012) 1 Α.Α.Δ. 1311, σελ. 

1328-1330.» 

 Η βασική αρχή που εξάγεται από την πιο πάνω νομολογία είναι ότι μια αξίωση για 

αδικαιολόγητο πλουτισμό δεν θεωρείται ως αξίωση για αποζημίωση για απώλεια αλλά για 

απόσπαση του οφέλους που αδικαιολόγητα αποκόμισε ο εναγόμενος με έξοδα του 

ενάγοντα (βλ. Benedetti v. Sawiris (2013) 3 WLR 351)." 

Κατά συνέπεια στα περιστατικά της παρούσας υπόθεσης δεν μπορούν να τύχουν 

εφαρμογής τα Άρθρα 65 και 77(Ι)[2] του ΚΕΦ. 149, ως ήταν η εισήγηση του ευπαίδευτου 

συνηγόρου των Εφεσειόντων, προκειμένου να επιτύχει η Ανταπαίτηση τους, για τον 

απλούστατο λόγο ότι εδώ σύμφωνα με τα ευρήματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου δεν 

υπήρξε συμφωνία μεταξύ των διαδίκων ή μεταξύ των Εφεσιβλήτων ή ενός εκ των 

Εφεσειόντων.  Επίσης, με δεδομένη την αποτυχία των Εφεσειόντων να αποδείξουν 

οιονδήποτε όφελος που κατ'  ισχυρισμόν απεκόμισε αδικαιολόγητα η πλευρά των 

Εφεσίβλητων δεν μπορούσε να αποδοθεί οιονδήποτε ποσό σύμφωνα με τις αρχές του 

αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

Ο έκτος λόγος απορρίπτεται. 
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