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1 OIKOΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

1.1 Αποφάσεις με αναφορά στις περιουσιακές 

διαφορές  

1.1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

1.1.1.1 Υπόθεση 

ΜΑΛΑΧΤΟΣ, Δ.:  Με την παρούσα έφεση προσβάλλεται η πρωτόδικη 

απόφαση Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία απέρριψε αίτηση 

της Εφεσείουσας για άδεια για την καταχώριση αίτησης με κλήση για την 

έκδοση προνομιακών ενταλμάτων.   

Συνοψίζουμε τα ουσιώδη για την έφεση γεγονότα.  Την 30.4.2013 

εκδόθηκε από τον Πρόεδρο του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, στα 

πλαίσια αίτησης περιουσιακών διαφορών, εκ συμφώνου απόφαση υπέρ της 

Εφεσείουσας και εναντίον του συζύγου της, για το ποσό του €1.000.000, από 

το οποίο ποσό €200.000 θα καταβαλλόταν μέχρι την 31.12.2013 και το 

υπόλοιπο μέχρι 31.12.2014.  Διατάχτηκε ακόμα η μεταβίβαση στο όνομα της 

Εφεσείουσας ενός οικοπέδου και εκδόθηκαν περαιτέρω διατάγματα προς 

ρύθμιση των περιουσιακών διαφορών των συζύγων. 

Για σκοπούς εκτέλεσης της υπέρ της απόφασης, η Εφεσείουσα 

καταχώρισε  την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου του 2020 στο Οικογενειακό 

Δικαστήριο τέσσερις αιτήσεις: για κατάσχεση του ποσού των €3.725,13 που 

βρισκόταν κατατεθειμένο σε τράπεζα, σε πίστη του συζύγου της, για την 

ακύρωση καταδολιευτικής μεταβίβασης περιουσίας, που ανήκε στο σύζυγο της, 

αξίας €469.000 δυνάμει του Μέρους ΙΧ του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, 

Κεφ.6, για την καταναγκαστική πώληση δύο άλλων ακινήτων του συζύγου της 

συνολικής αξίας €380.000 και για τη δέσμευση και πώληση μετοχών του 

συζύγου της σε διάφορες εταιρείες αξίας €123.000, δυνάμει του περί 

Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμου του 1992 (Ν.31(Ι)/1992). 
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Οι αιτήσεις τέθηκαν από τον Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού 

Δικαστηρίου Λευκωσίας ενώπιον Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου (όχι 

Προέδρου).   

Η Εφεσείουσα ήγειρε ζήτημα δικαιοδοσίας της Δικαστού του 

Οικογενειακού Δικαστηρίου, στη βάση ότι τα επίδικα θέματα ήταν πέραν του 

ποσού των €100.000 που, όπως υποστήριξε, ξεπερνούσαν την κλίμακα που η 

Δικαστής είχε αρμοδιότητα να εκδικάζει.  Η Δικαστής του Οικογενειακού 

Δικαστηρίου με απόφαση της ημερ.25.9.2020 απέρριψε το αίτημα, στη βάση 

ότι οι περιουσιακές διαφορές μεταξύ συζύγων εκδικάζονται από Δικαστή του 

Οικογενειακού Δικαστηρίου ανεξάρτητα από το ύψος της επίδικης διαφοράς. 

Ακολούθησε επιστολή ημερ.29.9.2020 της Εφεσείουσας προς τον 

Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας με την οποία του 

ζητούσε να θέσει το φάκελο ενώπιον Προέδρου του Οικογενειακού 

Δικαστηρίου.  Ο Πρωτοκολλητής απάντησε στην Εφεσείουσα με επιστολή του 

ημερ.30.8.2020 παραπέμποντας στην απόφαση της Δικαστού 

ημερ.25.9.2020.   

Tο Οικογενειακό Δικαστήριο είχε βασίσει την απόφαση του στο άρθρο 

3(1) του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου του 1990 (Ν.23/1990) όπως 

έχει τροποποιηθεί,[2] οι Νόμοι, το οποίο προνοεί ότι: 

«3.-(1) Τα Οικογενειακά Δικαστήρια συγκροτούνται- 

(α) Σε δίκη για διαζύγιο από τρεις δικαστές, όπως προβλέπεται στην 

υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 2(Α) του Άρθρου 111 του Συντάγματος 

(β) σε κάθε άλλη δίκη, από ένα μη κληρικό δικαστή του Οικογενειακού 

Δικαστηρίου:» 

Έκρινε ότι ενώ σε αιτήσεις διαζυγίου η σύνθεση του Οικογενειακού 

Δικαστηρίου είναι τριμελής, με ένα Πρόεδρο Οικογενειακού Δικαστηρίου και 

δύο Δικαστές Οικογενειακού Δικαστηρίου, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, 

ανεξάρτητα από τη φύση της αίτησης και το ύψος της επίδικης διαφοράς, της 

υπόθεσης επιλαμβάνεται ένας Δικαστής.  Ενόψει της κατάληξης της αυτής, 

έκρινε αβάσιμη τη θέση περί έλλειψης δικαιοδοσίας της και έδωσε οδηγίες για 

την εκδίκαση των αιτήσεων ενώπιον της.   

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2021/1-202107-45-21PolEf.htm&qstring=%F0%E5%F1%E9%EF%F5%F3%E9%E1%EA%2A%20%F3%F7%E5%F3%2A#_ftn2
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Η αδελφή Δικαστής που εξέτασε το αίτημα για άδεια, έχοντας προφανώς 

καταλήξει ότι είχε καταδειχτεί συζητήσιμη υπόθεση, αποφάνθηκε ότι η 

απόφαση της Δικαστού του Οικογενειακού Δικαστηρίου, σε σχέση με την 

ερμηνεία που απέδωσε στο άρθρο 3(1) των Νόμων, δεν ελεγχόταν με 

προνομιακό ένταλμα αλλά με έφεση.  Διαπίστωσε ακόμα ότι δεν είχαν 

καταδειχθεί εξαιρετικές περιστάσεις οι οποίες να υποδείκνυαν την ανάγκη 

χρήσης της διαδικασίας του προνομιακού εντάλματος αντί της 

έφεσης.  Σημείωσε ακόμα ότι η ενέργεια του Πρωτοκολλητή να μην 

ανταποκριθεί στο αίτημα της Εφεσείουσας βασίστηκε στην απόφαση της 

Δικαστού του Οικογενειακού Δικαστηρίου με την οποία συνδεόταν άμεσα, 

χωρίς να αποτελεί ξεχωριστή απόφαση.  Έτσι απέρριψε την αίτηση για άδεια. 

Η απόφαση αυτή προσβάλλεται με ένα μόνο λόγο έφεσης, που όμως 

εγείρει περισσότερα από ένα ζητήματα.  

Προσβάλλεται ως εσφαλμένη η κατάληξη ότι «το πρακτικό ημερομηνίας 

25/9/2020» αποτελούσε ενδιάμεση απόφαση.  Περαιτέρω, προσβάλλεται ως 

εσφαλμένη η κατάληξη ότι η Δικαστής του Οικογενειακού Δικαστηρίου 

ερμήνευσε ή αντιλήφθηκε λανθασμένα το άρθρο 3(1) των Νόμων, ενώ 

επρόκειτο ξεκάθαρα για σοβαρότατη νομική πλάνη η οποία ήταν καταφανής 

στο πρακτικό.  Αυτό που στην πραγματικότητα ανέφερε το πρωτόδικο 

Δικαστήριο ήταν πως: «τυχόν λανθασμένη ερμηνεία νόμου ή λανθασμένη 

αντίληψη του Δικαστηρίου δεν ελέγχεται με προνομιακό ένταλμα». 

 Οποτεδήποτε Δικαστήριο αποφαίνεται επί ζητήματος ή προβαίνει σε 

ρύθμιση της ενώπιον του διαδικασίας, ανάλογα με τη φύση του ζητήματος, 

αποφασίζει ή και διατάσσει.  Οι αυθεντίες στις οποίες μας παρέπεμψαν οι 

δικηγόροι της Εφεσείουσας αναφέρονται σε κάτι άλλο, στη διάκριση μεταξύ 

αποφάσεων καθοριστικών και μη καθοριστικών για τα δικαιώματα των διαδίκων 

(Ιωσηφίδης κ.ά. ν. Συνδ. Πολεοδόμων Κύπρου κ.ά. (1999) 3 Α.Α.Δ. 

871, 875-7 και  Seco Ltd v. Κεντρ. Συμβ. Προσφορών κ.ά. (2000) 3 

Α.Α.Δ. 85, 87).  Και δεν έχει σημασία κατά πόσο είχε προηγηθεί ενδιάμεση 

αίτηση, γραπτές ή προφορικές αγορεύσεις και «γραπτή απόφαση», όπως 

επιχειρηματολογείται στην αγόρευση τους.  Άλλωστε, εάν δεν επρόκειτο για 

απόφαση του κατώτερου Δικαστηρίου, η αίτηση για άδεια θα ήταν εκ προοιμίου 

απορριπτέα, αφού η διαδικασία των προνομιακών ενταλμάτων αφορά σε 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1999/rep/1999_3_0871.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1999/rep/1999_3_0871.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/2000/rep/2000_3_0085.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/2000/rep/2000_3_0085.htm
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αποφάσεις, διατάγματα ή πράξεις (καν.3(2) και 5(1) του περί Ανωτάτου 

Δικαστηρίου (Δικαιοδοσία Έκδοσης Ενταλμάτων Προνομιακής Φύσεως) 

Διαδικαστικός Κανονισμός του 2018). Καταλήγουμε ότι το πρακτικό της 

σχετικής ημερομηνίας εμπεριέχει την απόφαση του Οικογενειακού 

Δικαστηρίου.   

Σε κάθε όμως περίπτωση, εάν διαπιστωνόταν συζητήσιμη υπόθεση, το 

ζήτημα ήταν τέτοιο, που θα χωρούσε έλεγχος μέσω προνομιακού εντάλματος 

(Συκοπετρίτης και Υιοί Λτδ (1989) 1(Ε) Α.Α.Δ. 314 και Central Co-

Operative Bank, 438). 

Και συμφωνούμε ότι εάν η θέση της Εφεσείουσας ότι η καθ' ύλη 

αρμοδιότητα Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου, σε σχέση με το ύψος του 

ποσού του αντικειμένου, καθοριζόταν όπως στην περίπτωση Επαρχιακού 

Δικαστή ήταν ορθή, με τις περιπτώσεις όπου το ποσό υπερβαίνει τις €100.000, 

δηλαδή δικαιοδοσίας Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου και Ανώτερου 

Επαρχιακού Δικαστή, αποκλειστική δικαιοδοσία να είχε  Πρόεδρος 

Οικογενειακού Δικαστηρίου, τότε στις περιστάσεις της υπόθεσης η Δικαστής 

που επιλήφθηκε των αιτήσεων δεν θα είχε δικαιοδοσία. 

Στην Κιταλίδης ν. Τράπεζας Κύπρου Λτδ κ.ά. (2000) 1(Γ) Α.Α.Δ. 

1759, 1763, επιβεβαιώθηκε ότι κάθε αίτηση για εκτέλεση απόφασης 

Επαρχιακού Δικαστηρίου στα πλαίσια του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, 

Κεφ. 6, είναι αυτοτελής και όχι ενδιάμεση, με αποτέλεσμα η δικαιοδοσία του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου να μην διέπεται από το άρθρο 22(4)(β),[3] αλλά από 

το άρθρο 22(3)(α) του Ν.14/1960 (Pilavachi & Co Ltd v. International 

Chemical Co Ltd (1965) 1 C.L.R. 97, 115 και Central Co-Operative Bank 

v. CY.E.M.S. (1984) 1 C.L.R. 435, 443).  Έτσι, η αίτηση με κλήση για την 

έκδοση διατάγματος κατασχέσεως εις χείρας τρίτου (άρθρα 73-81 του Κεφ. 6), 

αναφορικά με ποσό που υπερέβαινε τις £100.000,[4] που εκδικάστηκε από 

Επαρχιακό Δικαστή, παραμερίστηκε και διατάχθηκε η επανεκδίκαση της από 

Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου (βλ., ακόμη, Ψάλτης ν. Χ"Λόη (2001) 

1(Β) Α.Α.Δ. 1454, 1460 και Ιωακείμ κ.ά. ν. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας 

Λτδ (Αρ.2) (2003) 1(Β) Α.Α.Δ. 986, 988-9, σε σχέση με αίτηση δυνάμει 

του περί Δολίων Μεταβιβάσεων (Ακύρωση) Νόμου, Κεφ.62).  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1989/rep/1989_1_0314.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2000/1-200011-10179.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2000/1-200011-10179.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2021/1-202107-45-21PolEf.htm&qstring=%F0%E5%F1%E9%EF%F5%F3%E9%E1%EA%2A%20%F3%F7%E5%F3%2A#_ftn3
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1965/rep/1965_1_0097.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1984/rep/1984_1_0435.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1984/rep/1984_1_0435.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2021/1-202107-45-21PolEf.htm&qstring=%F0%E5%F1%E9%EF%F5%F3%E9%E1%EA%2A%20%F3%F7%E5%F3%2A#_ftn4
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_1454.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_1454.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2003/rep/2003_1_0986.htm
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Η επιχειρηματολογία των δικηγόρων της Εφεσείουσας επεκτάθηκε με 

αναφορά στο ιστορικό των τροποποιήσεων του άρθρου 3 των Νόμων.  Με το 

Ν.33(Ι)/1996, η δικαιοδοσία που αφορούσε στις περιουσιακές σχέσεις των 

συζύγων διαχωρίστηκε, έτσι ώστε εκεί όπου η διαφορά δεν υπερέβαινε τις 

£50.000 να εκδικάζεται από Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου και όπου 

υπερέβαινε τις £50.000 από Πρόεδρο και Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου 

με τουλάχιστον τετραετή υπηρεσία,[5] ενώ με το Ν.92(Ι)/1998, οι 

περιουσιακές διαφορές όπου η διαφορά υπερέβαινε τις £50.000 ανατέθηκαν 

προς εκδίκαση σε Πρόεδρο Οικογενειακού Δικαστηρίου.[6]  Τέλος, με το 

Ν.58(Ι)/2000 το άρθρο 3(1) έλαβε τη μορφή που έχει σήμερα, επανήλθε 

δηλαδή η αρχική ρύθμιση. 

Η θέση της Εφεσείουσας ότι η τελευταία τροποποίηση δεν έγινε για την 

κατάργηση της πρόνοιας της κλίμακας στις περιουσιακές διαφορές, αλλά μόνο 

γιατί κατά το Σύνταγμα[7] για κάθε άλλη δίκη εκτός διαζυγίου το Οικογενειακό 

Δικαστήριο θα πρέπει να συγκροτείται από ένα και μόνο Δικαστή (Μικρού ν. 

Κωνσταντινίδη (1998) 1(Δ) Α.Α.Δ. 1985, 1988-9), δεν είναι ορθή.  Αυτό 

είχε ήδη επιτευχθεί με το Ν.92(Ι)/1998. 

Προκύπτει ότι ο διορισμός «και» Προέδρου του Οικογενειακού 

Δικαστηρίου προνοείτο για την περίπτωση που η Εκκλησία δεν αποδεχόταν ή ο 

κληρικός Πρόεδρος αρνείτο να προεδρεύει στις δίκες διαζυγίου.  Η Εκκλησία 

δεν διόρισε ποτέ κληρικό ως Πρόεδρο Οικογενειακού Δικαστηρίου, και δεν είχε 

ποτέ συμμετοχή όχι μόνο στη λύση πολιτικών γάμων, αλλά ούτε στη λύση 

θρησκευτικών γάμων από το Οικογενειακό Δικαστήριο.  Διαφορετικά, τα 

Οικογενειακά Δικαστήρια δεν θα είχαν μη κληρικό Πρόεδρο[8] και σε κάθε άλλη 

δίκη, πέραν από δίκη διαζυγίου το Οικογενειακό Δικαστήριο θα συγκροτείτο 

από ένα Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου, που δεν θα ήταν Πρόεδρος 

Οικογενειακού Δικαστηρίου, αλλά ασφαλώς και θα μπορούσε να εκδικάζει 

υποθέσεις ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού του αντικειμένου τους. 

Καταλήγουμε ότι δεν υπήρχε εκ πρώτης όψεως συζητήσιμη υπόθεση και 

δεν ήταν περίπτωση που μπορούσε να χορηγηθεί άδεια για την καταχώριση 

αίτησης με κλήση για την έκδοση προνομιακών ενταλμάτων. 

Η έφεση απορρίπτεται. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2021/1-202107-45-21PolEf.htm&qstring=%F0%E5%F1%E9%EF%F5%F3%E9%E1%EA%2A%20%F3%F7%E5%F3%2A#_ftn5
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2021/1-202107-45-21PolEf.htm&qstring=%F0%E5%F1%E9%EF%F5%F3%E9%E1%EA%2A%20%F3%F7%E5%F3%2A#_ftn6
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2021/1-202107-45-21PolEf.htm&qstring=%F0%E5%F1%E9%EF%F5%F3%E9%E1%EA%2A%20%F3%F7%E5%F3%2A#_ftn7
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_1985.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2021/1-202107-45-21PolEf.htm&qstring=%F0%E5%F1%E9%EF%F5%F3%E9%E1%EA%2A%20%F3%F7%E5%F3%2A#_ftn8
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Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πολιτική Έφεση Αρ. 45/2021  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

20/2008 , Πολιτική Έφεση Αρ. 45/2021 , 20 Ιουλίου 2021 

1.1.1.2 Υπόθεση 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Δ.: Με αίτηση στο Οικογενειακό Δικαστήριο η εφεσείουσα - 

αιτήτρια ζήτησε όπως της αποδοθεί η συνεισφορά της στην αύξηση της 

περιουσίας του εφεσίβλητου 1 - καθ΄ου η αίτηση 1, που απέκτησε κατά τη 

διάρκεια του γάμου τους ή πριν από το γάμο με την προοπτική του, καθώς και 

της περιουσίας που είναι εγγεγραμμένη στην εφεσίβλητη 2 - καθ΄ ής η αίτηση 

2 εταιρεία. Οι εφεσίβλητοι αμφισβήτησαν την αξίωση της εφεσείουσας και 

προέβαλαν ανταπαίτηση. 

Το Δικαστήριο, αφού παρέθεσε σε συντομία την προσαχθείσα μαρτυρία 

και την αξιολόγησε, κατέληξε ότι η εφεσείουσα δεν απέδειξε την αξία της 

περιουσίας των εφεσίβλητων κατά το χρόνο της διάστασης, έτσι ώστε να 

διαπιστωθεί η συνεισφορά της στην αύξηση της περιουσίας του εφεσίβλητου 1 

και απέρριψε την αξίωση. Αναφορικά με την ανταπαίτηση εξέδωσε 

αναγνωριστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η εφεσείουσα και ο 

εφεσίβλητος 1 είναι ιδιοκτήτες κατά ½ μερίδιο σε δύο ακίνητα στο Πλατύ 

Αγλαντζιάς, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο όνομά τους. Περαιτέρω, 

εκδόθηκε διαταγή για να καταστούν και οι δύο οφειλέτες του δανείου που έγινε 

για την αγορά των εν λόγω ακινήτων. Οι υπόλοιπες θεραπείες που αξιώνονταν 

με την ανταπαίτηση απορρίφθηκαν. 

Η εφεσείουσα αμφισβητεί την ορθότητα της απόφασης του 

Οικογενειακού Δικαστηρίου, με δώδεκα λόγους έφεσης, ως ακολούθως: 

«ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα απέρριψε την αξίωση της 

εφεσείουσας σε σχέση με τα οικόπεδα στο Πλατύ Αγλαντζιάς και εσφαλμένα 

παρέλειψε να υπολογίσει στη συνεισφορά της εφεσείουσας σε σχέση με το 

ακίνητο τη διαφορά της αξίας του ακινήτου που ανερχόταν σε 900.000 € και 

του δανείου που εξόφλησαν οι διάδικοι που ανέρχτόαν στο ποσό των 496.000 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2021/1-202107-45-21PolEf.htm&qstring=%F0%E5%F1%E9%EF%F5%F3%E9%E1%EA%2A%20%F3%F7%E5%F3%2A
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€ καθώς και το γεγονός ότι το δάνειο με το οποίο εξοφλήθηκε το μεγαλύτερο 

μέρος του ποσού αυτού είχε μεταβιβαστεί στο όνομα της εφεσείουσας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα παρέλειψε να προβεί σε εύρημα ως 

προς την αξία των οικοπέδων στο Πλατύ Αγλαντζιάς κατά το χρόνο 

μεταβίβασης τους στην εφεείουσα και εσφαλμένα παρέλειψε να δεχτεί ως την 

αξία αυτή τη σχετική εκτίμηση που κατάθεσε ο εφεσίβλητος και αναφερόταν 

στην αξία των ακινήτων κατά το χρόνο αυτό. 

ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ 

Για τους λόγους που αναφέρονται στον πρώτο και δεύτερο λόγο έφεσης, 

το Πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα αποδέχτηκε την Ανταπαίτηση του 

εφεσίβλητου σε σχέση με τα ακίνητα στο Πλατύ Αγλαντζιάς και εφόσον γίνει 

αποδεκτός ο πρώτος λόγος έφεσης η απόφαση στην Ανταπαίτηση θα πρέπει να 

παραμεριστεί στο σύνολο της μαζί με τη διαταγή ως προς τα έξοδα. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα παρέλειψε να προβεί σε ευρήματα 

ως προς την υπόλοιπη μαρτυρία στην υπόθεση περιλαμβανομένης και της 

μαρτυρίας ως προς την άμεση ή έμμεση συνεισφορά της εφεσείουσας στην 

απόκτηση των διαφόρων επίδικων περιουσιακών στοιχείων. 

ΠΕΜΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα και χωρίς επαρκή αιτιολογία 

παρέλειψε να αποδεχτεί τις εκτιμήσεις που κατάθεσε η εφεσείουσα ως προς την 

αξία του διαμερίσματος στη Λευκωσία και του διαμερίσματος στην Πάφο. 

ΕΚΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα παρέλειψε να αποδεχτεί την 

εκτίμηση της εφεσείουσας ως προς την αξία των οικοπέδων στην Αγλαντζιά. 

ΕΒΔΟΜΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ 
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Το Δικαστήριο εσφαλμένα και χωρίς επαρκή αιτιολογία απέρριψε την 

εκτίμηση στην οποία η εφεσείουσα είχε προβεί ως προς την αξία της εταιρείας 

του εφεσίβλητου. 

ΟΓΔΟΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ 

Με δεδομένο ότι δεν υπήρξε ένσταση ως προς την εμπειρογνωμοσύνη 

της εφεσείουσας ως chartered accountant να υπολογίσει την αξία της εταιρείας 

το Δικαστήριο δεν μπορούσε να αμφισβητήσει την εμπειρογνωμοσύνη της αυτή 

με δική του πρωτοβουλία στην απόφαση του. 

ΕΝΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα παρέλειψε να προβεί σε ευρήματα 

κατά πόσο ο εφεσίβλητος διατηρούσε χρήματα σε τραπεζική θυρίδα τα οποία 

προέκυπταν από τα κέρδη της εταιρείας και να δεχτεί τον υπολογισμό της 

εφεσείουσας ως προς το ύψος των καταθέσεων αυτών. 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ 

Σε κάθε περίπτωση το Πρωτόδικο Δικαστήριο από τη στιγμή που έκανε 

εύρημα ότι ο καθ΄ου η αίτηση διατηρούσε κατά τη διάσταση καταθέσεις της 

τάξης των 55.000 € σε προσωπικό λογαριασμό και άλλες 37.000 € περίπου σε 

κοινούς λογαριασμούς με την εφεσείουσα, ακόμα και αν οι άλλοι λόγοι έφεσης 

δεν γίνονταν δεκτοί, εσφαλμένα αποφάσισε ότι δεν αποδείχτηκε αύξηση 

περιουσίας από μέρους του εφεσίβλητου κατά το χρόνο του γάμου των 

διαδίκων, δηλαδή απόκτηση καθαρής περιουσίας κατά τη διάρκεια του γάμου, 

στη βάση της οποίας μπορούσε να διεκδικήσει η εφεσείουσα τη συνεισφορά 

της. 

ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ 

Σε κάθε περίπτωση από τη στιγμή που ήταν αναντίλεκτο ότι ο 

εφεσίβλητος διατηρούσε συγκεκριμένες καταθέσεις και ήταν ιδιοκτήτης του 

ενός δευτέρου μεριδίου των οικοπέδων στην Αγλαντζιά το Δικαστήριο όφειλε 

να υπολογίσει τη συνεισφορά της εφεσείουσας σε σχέση με τα συγκεκριμένα 

αυτά στοιχεία και να της αποδώσει υπό τη μορφή χρηματικής αποζημίωσης σε 

σχέση με τις καταθέσεις και αυτούσιας απόδοσης περιουσίας σε σχέση με τα 

δυο οικόπεδα. 
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ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα αποφάσισε ότι γενικά τα θέματα 

που αφορούσαν την παροχή των οικογενειακών εταιρειών της εφεσείουσας 

προς τον εφεσίβλητο ή την πληρωμή του εφεσίβλητου για τις υπηρεσίες στα 

κέντρα αισθητικής αποτελούσαν αντικείμενο αγωγής στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

και δεν αφορούσε την επίλυση των περιουσιακών διαφορών.» 

Σύμφωνα με τα παραδεκτά γεγονότα της υπόθεσης, η εφεσείουσα και ο 

εφεσίβλητος 1 έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου και ξεκίνησαν να συζούν με 

την προοπτική του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2006. Τέλεσαν το γάμο τους στις 

3.5.2008, απέκτησαν μία θυγατέρα στις 27.1.2009 και τελούν σε διάσταση από 

τις 19.5.2010. Διέμεναν καθ΄ όλη τη διάρκεια της κοινής διαμονής τους σε 

διαμέρισμα της οικογενειακής εταιρείας της εφεσείουσας, xxx xxx Holdings Ltd. 

Ο εφεσίβλητος 1 είναι πλαστικός χειρουργός, ενώ η εφεσείουσα, η οποία 

σπούδασε νομικά και, ακολούθως, απέκτησε τον επαγγελματικό τίτλο 

chartered accountant, αρχικά εργαζόταν στην εταιρεία του πατέρα της και, από 

το Σεπτέμβριο 2009, είναι Διευθύντρια του Συνεργατικού xxx xxx xxx Λτδ. 

Αποτελεί κεντρικό θέμα στην έφεση, σύμφωνα με την εισήγηση του κ. 

Βραχίμη, το κατά πόσο πρέπει να αποδειχθεί η αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου που απέκτησε ένας διάδικος για να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος της 

αύξησης της περιουσίας του.  

Ο ευπαίδευτος συνήγορος, με παραπομπή στα άρθρα 2 και 14 του Νόμου, 

εισηγήθηκε πως ένας διάδικος ο οποίος, κατά την έναρξη της συμβίωσης, δεν 

έχει καθόλου περιουσία, όπως εν προκειμένω, και κατά το τέλος της συμβίωσης 

είναι ιδιοκτήτης ορισμένων ακινήτων και δεν έχει προσωπικά χρέη, τότε τα 

ακίνητα αυτά συνιστούν την αύξηση της περιουσίας του για σκοπούς του 

άρθρου 14.  Το Δικαστήριο, σύμφωνα με την εισήγηση, όφειλε να εξετάσει τη 

συνεισφορά της εφεσείουσας και να της αποδώσει αυτούσια τη συνεισφορά της 

στα οικόπεδα, που συνεπαγόταν τη μεταβίβαση στην ίδια αυτούσιου του 

μεριδίου των ακινήτων που αντιστοιχούσε στη δική της συνεισφορά. Για το 

σκοπό αυτό απαιτείτο το Δικαστήριο να γνωρίζει το ποσοστό της συνεισφοράς 

που καθορίζεται στις τιμές απόκτησης του ακινήτου και όχι στην αξία που είχε 

το ακίνητο κατά τη διάσταση. Το Δικαστήριο θα μπορούσε, είτε να προχωρήσει 
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σε χρηματική απόδοση της συνεισφοράς, είτε σε αυτούσια απόδοση με τη 

μεταβίβαση της περιουσίας. Προς τούτο συνηγορεί, κατά την εισήγηση, το 

άρθρο 14 και το άρθρο 14Ε του Νόμου. Παρέπεμψε δε στην Ελληνική 

Νομοθεσία που είναι πανομοιότυπη με την Κυπριακή και σε απόσπασμα από το 

σύγγραμμα «Οικογενειακό Δίκαιο» του Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, σελ. 

214, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Ως προς το είδος της αξίωσης πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή είναι 

καταρχήν χρηματική, αλλά δεν αποκλείεται, ενόψει και της ΑΚ 297 εδ. β΄, και 

αυτούσια απόδοση του ανάλογου μέρους των αποικτημάτων εφόσον το ζητήσει 

ο δικαιύχος ή κάνει ανάλογη προσφορά ο υπόχρεος (εάν π.χ. η περιουσιακή 

αύξηση συνίσταται αποκλειστικά σε ένα ακίνητο ή σε ομοειδή κινητά που 

μπορούν να διαιρεθούν, όπως οι μετοχές). Μάλιστα, εάν ο ενάγων ζητήσει μόνο 

την αυτούσια απόδοση, το δικαστήριο δεν μπορεί να επιδικάσει σε χρήμα την 

αξία της αντίστοιχης συμβολής (ΑΚ 1400, ΚΠολΔ 559 αρ. 1).» 

Αντίθετη επί του προκειμένου η θέση των εφεσιβλήτων, οι οποίοι 

υποστήριξαν την ορθότητα της πρωτόδικης απόφασης. 

Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων 

Νόμου του 1991 (Ν.232/91), στο άρθρο 2 καθορίζει ότι  "συνεισφορά" 

«σημαίνει την οποιασδήποτε μορφής συνεισφορά των συζύγων στην απόκτηση 

ή τη δημιουργία περιουσίας και περιλαμβάνει τη φροντίδα της οικογενειακής 

εστίας και των μελών της οικογένειας.» 

Το άρθρο 14 του Νόμου, επί του οποίου εδράζεται η υπόθεση, προνοεί 

τα ακόλουθα: 

«14.-(1) Σε περίπτωση που ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί, ή σε περίπτωση 

διάστασης των συζύγων, και η περιουσία του ενός συζύγου έχει αυξηθεί, ο 

άλλος σύζυγος, εφόσο συνέβαλε με οποιοδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, 

δικαιούται να εγείρει αγωγή στο Δικαστήριο και να απαιτήσει την απόδοση του 

μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. 

(2) Η συνεισφορά του ενός συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του 

άλλου τεκμαίρεται ότι ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν 

αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη συνεισφορά. 


