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Στόχος είναι μέσα από την σειρά των διαλέξεων να γίνει κατανοητό το
δίκαιο της επιείκειας, η ιστορική προέλευση και εξέλιξη του και η
εφαρμογή του στην Κύπρο κάτω από τις ιδιαιτερότητες του κυπριακού
νομικού συστήματος, σύμφωνα με το Άρθρο 29 του Περί Δικαστηρίων
Νόμου 14/60. Οι βασικές αρχές και κανόνες του δικαίου της επιεικείας
θα επεξηγηθούν όπως και οι προοπτικές εξέλιξης του Δικαίου αλλά
και η εφαρμογή του σε συγκεκριμένες σχέσεις με στόχο την απόδοση
δικαιοσύνης. Σαν ένα από τους πλέον σημαντικούς τομείς απόδοσης
της δικαιοσύνης το δίκαιο της επιεικείας σαν τέτοιο θα αναλυθεί σε
βάθος και μέσα στο πλαίσιο αυτό θα επεξηγηθούν πτυχές του δικαίου
για να μπορέσουν οι φοιτητές να καταλάβουν την ευρύτητα του
θέματος και την σημασία του σαν εργαλείο και όχημα, διαχρονικά
απόδοσης δικαιοσύνης όπου οι βασικές αρχές του Κοινοδικαίου, ή οι
νομοθετικές ρυθμίσεις αφήνουν κενά ή δυνατόν να δημιουργήσουν
αδικία. Ο διορθωτικός χαρακτήρας του δικαίου θα αναπτυχθεί για να
μπορούν οι φοιτητές να κατανοήσουν την χρήση του εργαλείου. Το
δίκαιο των καταπιστευμάτων θα αναπτυχθεί πλήρως ούτως ώστε οι
φοιτητές να κατέχουν τις βασικές παραμέτρους του δικαίου που
σχετίζονται με τις διάφορες κατηγορίες καταπιστευμάτων, τον τρόπο
δημιουργίας τους και λειτουργίας τους τόσο στην Κύπρο όσο και στην
μορφή διεθνών καταπιστευμάτων. Οι πρόνοιες της Νομοθεσίας που
αφορούν

αγαθοεργά

καταπιστεύματα

ως

επίσης

και

διεθνή

καταπιστεύματα αλλά και εγχώρια καταπιστεύματα σε συνδυασμό με

την πλούσια Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, θα εμπεδωθούν
έτσι που να μπορούν οι φοιτητές, να εφαρμόσουν το δίκαιο στην
πράξη για την επίτευξη κοινωνικών, οικονομικών στόχων αλλά και
φορολογικού σχεδιασμού. Στόχος είναι επίσης να γίνει κατανοητή
πλήρως η σχέση του δικαίου με όλους

τους άλλους τομείς του

Κυπριακού Δικαίου.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αναμένεται ότι με την συμπλήρωση του κύκλου διαλέξεων, οι
φοιτητές:


Θα έχουν επαρκή γνώση των αρχών της επιεικείας και του
Δικαίου που αφορά τα καταπιστεύματα ως και της σχετικής
νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε συνδυασμό με τις
βασικές αρχές του Δικαίου όπως εξελίχθηκε και εφαρμόζεται
σήμερα στην Αγγλία.



Θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο και όχημα του
καταπιστεύματος για κατάλληλο σχεδιασμό σε φορολογικά
θέματα αλλά και για επίτευξη, στόχων ιδιοκτητών ακίνητης και
ή κινητής περιουσίας

για διάθεση της εν ζωή ή δυνάμει

διαθήκης με τρόπο και όρους που είναι επιθυμητοί στον
διαθέτη.


Θα βοηθηθούν και θα αποκτήσουν την ικανότητα στην επίλυση
προβλημάτων μέσα από την χρήση των αρχών της επιείκειας
και των θεραπειών που είναι επιτρεπτές δυνάμει των αρχών
αυτών.



Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τα νομικά προβλήματα τα
οποία δημιουργούνται, ιδιαίτερα σε σχέση με την λειτουργία
των καταπιστευμάτων, να επιλύουν αυτά και να προσφέρουν
γνωματεύσεις για τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής του δικαίου
της επιεικείας.



Θα

γνωρίζουν

τον

τρόπο

σύνταξης

και

διαχείρισης

καταπιστευμάτων αλλά και την χρήση των αρχών της επιεικείας
σε υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, ιδιαίτερα σε σχέση με
την έκδοση προσωρινών και/ή μόνιμων διαταγμάτων.
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Συναπαιτούμενα Κανένα

Η βασική νομοθεσία αποτελεί σκελετό του δικαίου, το δε δίκαιο της
επιείκειας είναι καθαρά δίκαιο το οποίο απορρέει απο την νομολογία
τόσο των Δικαστηρίων στην Αγγλία, ξεκινώντας από το Court of
Chancery μέχρι σήμερα και το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας
αλλά και την Νομολογία του Κυπριακού Ανωτάτου Δικαστηρίου. Θα
επεξηγηθεί η ιστορική εξέλιξη του Δικαίου και η όσμωση με το
Κυπριακό Δίκαιο. Οι βασικές αρχές του δικαίου επιεικείας ιδιαίτερα
σε σχέση με τον εντοπισμό περιουσίας, την έκδοση διαταγμάτων,
την ειδική εκτέλεση συμβολαίων, την απόδοση λογαριασμών, τον
διορισμό παραλήπτη και διευθυντή, την ακύρωση και διόρθωση
εγγράφων, τον παραμερισμό αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν
δυνάμει απάτης, και άλλες αρχές του δικαίου της επιείκειας .
Παράλληλα στο δίκαιο των καταπιστευμάτων θα εξεταστούν οι
προϋποθέσεις του καταπιστεύματος, η κατηγοριοποίηση τους και τα
είδη

καταπιστευμάτων

και

η

εφαρμογή

του

εργαλείου

σε

συγκεκριμένους τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα του Οικογενειακού
Δικαίου. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στα κοινωφελή και τεκμαιρόμενα
ως και σε καταπιστεύματα

τα οποία κρίνονται σαν παράνομα,

άκυρα και ή ακυρωτέα. Ο διορισμός και τα καθήκοντα των
καταπιστευματοδόχων ως και ο τερματισμός των υπηρεσιών τους,
επένδυση περιουσίας που ανήκει σε καταπίστευμα, η περίοδος του
καταπιστεύματος προς όφελος των δικαιούχων, η τροποποίηση των
όρων καταπιστεύματος και/ ή παραβιάσεις του (Breach of Trust) θα
εξετασθούν επίσης και θα αναλυθούν .
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