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Εγκλωβισμένοι αγοραστές: Το πρόβλημα, η ρύθμιση και η συνταγματικότητα 

 

                                                                                           Δρ.Σαλώμη Γιάλλουρου 

                                                                                        Δικηγόρος  

                                                                                        18 Οκτωβρίου 2019 

 

1. Εισαγωγή 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί το ζήτημα των ούτω καλούμενων 

«εγκλωβισμένων αγοραστών», ήτοι των αγοραστών οι οποίοι, ενώ κατέβαλαν το τίμημα 

αγοράς ενός ακινήτου και/ή συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις τους ως απέρρεαν από τη 

σύμβαση πώλησης και κατέθεσαν αυτή στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

(κατωτέρω «Κτηματολόγιο») για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης, δεν απέκτησαν τίτλο επί του 

ακινήτου για λόγους που δεν ενέπιπταν -εκ πρώτης τουλάχιστον- στη σφαίρα της ευθύνης 

τους. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο, τα τελευταία χρόνια, απασχόλησε ιδιαίτερα και 

δυσκόλεψε -εάν μας επιτραπεί ο όρος- την κυπριακή κοινωνία, την κυπριακή οικονομία και 

κατ’ επέκταση την Κυπριακή Δημοκρατία ως Κράτος.  

 

Το 2014 υιοθετήθηκε μία μερική και μεταβατική ρύθμιση προστασίας των εγκλωβισμένων 

αγοραστών, την οποία διαδέχθηκε μία συνολική ρύθμιση το 2015. Η τελευταία οδήγησε στην 

καταχώρηση πληθώρας υποθέσεων ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων και σε σειρά 

πρωτόδικων αποφάσεων που έκριναν τη σχετική νομοθεσία αντισυνταγματική. Ως δε 

αναμένετο, οι αποφάσεις αυτές προσβλήθηκαν και στον παρόντα χρόνο οι εφέσεις εκκρεμούν 

ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης γίνεται μία προσπάθεια σκιαγράφησης του όλου 

ζητήματος των εγκλωβισμένων αγοραστών. Στο δεύτερο, παρατίθεται η υιοθετηθείσα προς 

αντιμετώπισή του νομοθεσία. Στο τρίτο, εξετάζεται η συνταγματικότητα της νομοθεσίας αυτής. 

Στο τέταρτο και τελευταίο, ως επίμετρο, παρατίθενται κάποιες περαιτέρω σκέψεις επί του 

θέματος.  

 

2. Το πρόβλημα 

 

2.1. Η περιγραφή  

 

Ο όρος «εγκλωβισμένος αγοραστής», ως αναφέρθηκε, χρησιμοποιείται για να αποδώσει την 

περίσταση όπου ένας αγοραστής ακινήτου κατέβαλε το σύνολο του τιμήματος και/ή 
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συμμορφώθηκε πλήρως με τις υποχρεώσεις του ως απέρρεαν από τη σύμβαση πώλησης, 

κατέθεσε αυτή στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης δημιουργώντας εμπράγματο 

βάρος επ’ αυτού1 και παραταύτα δεν έλαβε τίτλο. Συχνότερο εμπόδιο είναι η ύπαρξη 

προγενέστερων της πώλησης υποθηκών, νομίμως εγγεγραμμένων επί του ακινήτου, προς 

εξασφάλιση πιστωτών -κατά κανόνα τραπεζών- του πωλητή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση επ’ ονόματι του αγοραστή, απαιτείται η συγκατάθεση των 

εν λόγω πιστωτών, την οποία και δεν παραχωρούν ενόσω δεν εισπράττουν το λαβείν τους2. 

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, το αγορασθέν ακίνητο βαρύνεται (και) με εγγραφή δικαστικής 

απόφασης (κατωτέρω «μέμο»), η οποία έχει ως αποτέλεσμα το βεβαρημένο ακίνητο να 

αποτελεί εξασφάλιση για την πληρωμή εξ αποφάσεως χρέους3. Ελάχιστες δε είναι οι 

περιπτώσεις, όπου το ακίνητο βαρύνεται με άλλα εμπράγματα βάρη και/ή απαγορεύσεις μη 

επιτρέποντα τη μεταβίβαση στον αγοραστή χωρίς τη συναίνεση των δικαιούχων αυτών4.  

 

Στο συνηθέστερο, λοιπόν, σχήμα εμπλέκονται τα εξής πρόσωπα: (α) ο πωλητής, (β) ο 

αγοραστής και (γ) ο πιστωτής του πωλητή. Μεταξύ των προσώπων αυτών υπάρχουν τόσο 

ενοχικά όσο και εμπράγματα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, ο πωλητής συνδέεται καταρχάς 

συμβατικά με τον πιστωτή του, δυνάμει σύμβασης δανείου και/ή άλλων πιστωτικών 

διευκολύνσεων, καθώς -κατά κανόνα- και δυνάμει σύμβασης υποθήκης. Ομοίως, συνδέεται 

συμβατικά με τον αγοραστή δυνάμει σύμβασης πώλησης. Ο πιστωτής του πωλητή και ο 

αγοραστής δεν συνδέονται μεταξύ τους συμβατικά. Ο πωλητής είναι -τυπικά τουλάχιστον- 

κύριος του ακινήτου. Ο πιστωτής του πωλητή είναι δικαιούχος υποθήκης και/ή μέμο επί του 

ακινήτου. Ο αγοραστής είναι δικαιούχος του εμπράγματου βάρους που δημιουργήθηκε με την 

καταχώρηση της σύμβασης πώλησης στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης5.  

 

Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα, όταν στο σχήμα προστεθεί και τυχόν πιστωτής 

του αγοραστή, στον οποίο ο τελευταίος έχει εκχωρήσει τα δικαιώματά του από τη σύμβαση 

πώλησης προς εξασφάλιση δικών του υποχρεώσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει μία 

 
* Η μελέτη αυτή αποτελεί την εισήγηση της συγγραφέως για τους σκοπούς του Ε’ Πανελλήνιου Συνεδρίου του 
Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών (ΚΕΚΤΗΜΕ), το οποίο θα λάβει χώρα στην Κύπρο στις 4 και 5 Ιουνίου του 
2020. Το σύνολο των εισηγήσεων θα εκδοθεί σε σχετικό τόμο κατά ή περί τον Απρίλιο του 2020. 
1 Στην κυπριακή έννομη τάξη, η κατάθεση σύμβασης πώλησης στο Κτηματολόγιο δημιουργεί εμπράγματο βάρος 
επί του ακινήτου και δίδει στον αγοραστή τη δυνατότητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αιτηθεί στο 
δικαστήριο την έκδοση τίτλου επ ’ονόματί του ακόμη κι αν  ο πωλητής δεν προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες. 
Βλ. Άρθρα 2-15 του Περί  Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Ν.81(Ι)/2011. 
2 Βλ. Άρθρα 2,  4-17, 21-44ΙΑΑ του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως  Ν.9/1965. 
3 Βλ. Άρθρα 53-62 του Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ.6.  
4 Βλ. Πρώτο Παράρτημα του Ν.9/1965 όσον αφορά την απαρίθμηση των εμπραγμάτων βαρών και των 
απαγορεύσεων. 
5 Ο χαρακτηρισμός των ανωτέρω δικαιωμάτων, ήτοι της υποθήκης, της εγγραφής δικαστικής απόφασης (μέμο) και 
της κατάθεσης σύμβασης πώλησης στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης, ως εμπραγμάτων προκύπτει 
με σαφήνεια -πέρα από τις ειδικές διατάξεις σε διακριτούς νόμους για κάθε ένα από αυτά- από την αναφορά όλων 
στο Πρώτο Παράρτημα του Ν.9/1965 υπό τον τίτλο ‘Εμπράγματα βάρη’. 
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ακόμη συμβατική σχέση, αυτή του αγοραστή με τον δικό του πιστωτή, όχι όμως πρόσθετο 

εμπράγματο δικαίωμα, αφού ο πιστωτής του αγοραστή παίρνει τη θέση του τελευταίου όσον 

αφορά το εμπράγματο δικαίωμα που δημιουργήθηκε από την κατάθεση της σύμβασης 

πώλησης στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης. 

 

Η σύγκρουση των συμφερόντων και/ή των δικαιωμάτων των ανωτέρω προσώπων είναι 

εμφανής. Η πλήρης ικανοποίηση όλων είναι αδύνατη. Για παράδειγμα, η αναγκαστική πώληση 

του ενυπόθηκου ακινήτου από τον πιστωτή του πωλητή, προκειμένου ο τελευταίος να 

εισπράξει το λαβείν του, καθιστά αδύνατη τη μεταβίβαση αυτού στον αγοραστή. Από την άλλη, 

η μεταβίβαση του ακινήτου ελεύθερου από κάθε εμπράγματο βάρος στον αγοραστή 

εξουδετερώνει την υποθήκη του πιστωτή του πωλητή. 

 

Το πρόβλημα αυτό -ή ίσως το ενδεχόμενο δημιουργίας του- δεν είχε διαφύγει του νομοθέτη. 

Πριν την υιοθέτηση των προνοιών που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια, υπήρχε στην 

κυπριακή έννομη τάξη μία σειρά ρυθμίσεων, η εφαρμογή των οποίων θα μπορούσε 

ενδεχομένως να αποτρέψει τη δημιουργία και/ή να περιορίσει την έκταση του ζητήματος των 

εγκλωβισμένων αγοραστών6. Επρόκειτο για ρυθμίσεις οι οποίες είχαν στο επίκεντρό τους τα 

βασικά χαρακτηριστικά των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, και δη τον erga omnes χαρακτήρα 

τους και την επίλυση των μεταξύ τους συγκρούσεων στη βάση της αρχής της χρονικής 

προτεραιότητας7. Επίσης, περιστρέφονταν γύρω από την ύπαρξη του Κτηματολογίου και τις 

βασικές αρχές που διέπουν αυτό, ιδίως την αρχή της δημοσιότητας και την -απορρέουσα εξ 

αυτής- αρχή της προστασίας των καλόπιστων τρίτων8. 

 

Μία πρώτη σχετική ρύθμιση είναι αυτή που αφορά τη μεταβίβαση ενυπόθηκων ακινήτων. Το 

Άρθρο 31 του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ν.9/1965, (κατωτέρω «Ν.9/1965»), με 

τίτλο ‘Μεταβίβασις ακινήτου υποκειμένου εις υποθήκης και υποχρέωσις δικαιοδόχου’, ρυθμίζει 

τη μεταβίβαση ενυπόθηκου ακινήτου τόσο στην περίπτωση που η σύμβαση υποθήκης ρητά 

απαγορεύει τέτοια μεταβίβαση -ως κατά κανόνα συμβαίνει- όσο και στην περίπτωση που στη 

σύμβαση υποθήκης δεν υπάρχει σχετική πρόνοια. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, στην πρώτη 

περίπτωση, της ύπαρξης απαγορευτικής διάταξης, για τη μεταβίβαση του ακινήτου απαιτείται 

η έγγραφη συγκατάθεση τόσο του ενυπόθηκου δανειστή όσο και των τυχόν εγγυητών στη 

 
6 Οι παρατεθείσες αυτές πρόνοιες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την υιοθέτηση της ειδικής ρύθμισης για τους 
εγκλωβισμένους αγοραστές. 
7 Βλ. Συνοδινού, Κυπριακό εμπράγματο δίκαιο: Δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας, σ.4-11∙ Γεωργιάδης, Εμπράγματο 
δίκαιο, σ.19-48∙ Κούσουλας, Εμπράγματο δίκαιο: Πανεπιστημιακές παραδόσεις, σ.25-31, 73-76∙ Παπαστερίου, 
Εμπράγματο δίκαιο: Τόμος Ι, σ.26-41, 56-66, 80-88∙ Παπαστερίου, Εμπράγματο δίκαιο: Επίτομο, σ.10-16, 19-27∙ 
Φίλιος, Εμπράγματο δίκαιο, σ.36-46. 
8 Βλ. Συνοδινού, Κυπριακό εμπράγματο δίκαιο: Δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας, σ.24∙ Γεωργιάδης, Εμπράγματο δίκαιο, 
σ.1179-1184, 1190-1193∙ Κούσουλας, Το δίκαιο του Κτηματολογίου, σ.23-31∙ Παπαστερίου, Εμπράγματο δίκαιο: 
Τόμος Ι, σ.41-45, Παπαστερίου, Εμπράγματο δίκαιο: Επίτομο, σ.16-18. 
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σύμβαση δανείου, ενώ το ακίνητο μεταβιβάζεται επιβαρυμένο με την υποθήκη. Στη δεύτερη 

περίπτωση, της μη ύπαρξης απαγορευτικής διάταξης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να μεταβιβάσει 

αυτήν, εφόσον ο αγοραστής βεβαιώσει εγγράφως ότι έλαβε γνώση της υφιστάμενης υποθήκης 

και όλων των σχετικών με αυτήν στοιχείων. Τότε, θεωρείται εκ του νόμου πως υπάρχει 

σιωπηρή συμφωνία μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή ότι ο τελευταίος εξασφαλίζει τον 

πρώτο για το ποσό και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση υποθήκης. Σε κάθε 

περίπτωση, λοιπόν, ο μεν πιστωτής του πωλητή παραμένει εξασφαλισμένος, ενώ ο δε 

αγοραστής φέρει βάρος -εάν μας επιτραπεί ο όρος- για την επιλογή του να αγοράσει ένα τέτοιο 

ενυπόθηκο ακίνητο.  

 

Μία δεύτερη σχετική ρύθμιση προκύπτει από τον συνδυασμό των Άρθρων 5(2) και 7(4) του 

Περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Ν.81(Ι)/2011 (κατωτέρω «Ν.81(Ι)/2011»). 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5(2) του Ν.81(Ι)/2011, σε περίπτωση που το ακίνητο βαρύνεται με 

υποθήκη προγενέστερη της κατάθεσης της σύμβασης πώλησης στο Κτηματολόγιο για 

σκοπούς ειδικής εκτέλεσης, ο αγοραστής μπορεί να καταβάλει στον ενυπόθηκο δανειστή του 

πωλητή το ποσό του ενυπόθηκου χρέους που αναλογεί στο αντικείμενο της σύμβασης και ο 

ενυπόθηκος δανειστής υποχρεούται να αποδεχτεί αυτό ως ποσό καταβληθέν έναντι του 

ενυπόθηκου χρέους. Έτσι, το εμπράγματο βάρος που δημιουργήθηκε με την κατάθεση της 

σύμβασης πώλησης στο Κτηματολόγιο προηγείται του εμπράγματου βάρους της 

προϋπάρχουσας αυτού υποθήκης, ανεξάρτητα από την αποπληρωμή ολόκληρου του 

ενυπόθηκου χρέους. Τότε, σύμφωνα με το Άρθρο 7(4) του Ν.81(Ι)/2011, το δικαστήριο δύναται 

-και όχι υποχρεούται- να εκδώσει διάταγμα ειδικής εκτέλεσης, ώστε το ακίνητο να μεταβιβαστεί 

στον αγοραστή ελεύθερο από την εν λόγω υποθήκη9.  

 

Μία τρίτη σχετική ρύθμιση είναι αυτή των Άρθρων 7(6) και 13 του Ν.81(Ι)/2011. Σύμφωνα με 

το Άρθρο 13 του Ν.81(Ι)/2011, καμία διάταξη του νόμου δεν αποστερεί στο δικαστήριο το 

δικαίωμα, εάν το κρίνει σκόπιμο, να επιδικάσει στον αγοραστή αποζημίωση για παράβαση 

σύμβασης αντί να διατάξει ειδική εκτέλεση. Σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με το Άρθρο 

7(6) του Ν.81(Ι)/2011, το εμπράγματο βάρος που είχε δημιουργηθεί με την κατάθεση της 

σύμβασης πώλησης στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης λειτουργεί ως υποθήκη 

 
9 Σε κάποιες περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας δημιουργικά το Άρθρο 7(1) του Ν.81(Ι)/2011 που επιτρέπει διαταγή 
ειδικής εκτέλεσης υπό οποιουσδήποτε όρους το δικαστήριο κρίνει αναγκαίους, ορισμένα δικαστήρια διέταξαν ειδική 
εκτέλεση, καίτοι δεν είχε προηγηθεί της καταχώρησης σχετικής αγωγής καταβολή ποσού από τον αγοραστή στον 
πιστωτή του πωλητή. Τούτο είτε μετά από ανάληψη εκ μέρους του αγοραστή ενώπιον του δικαστηρίου της 
υποχρέωσης να προβεί σε σχετική καταβολή στον πιστωτή του πωλητή, επιφυλάσσοντας τα δικαιώματά του έναντι 
του τελευταίου (βλ. Αγωγή Αρ.2548/07, απόφαση ημ.7/12/2012∙ Συνεκδικαζόμενες Αγωγές Αρ.698/2010 κ.ά., 
απόφαση ημ.30/1/2015∙ Αγωγή Αρ.177/2015, 28/4/2015), είτε  ορίζοντας πως η ειδική αυτή εκτέλεση θα λάβει 
χώρα αφού ικανοποιηθούν προγενέστερες υποθήκες (βλ. Αγωγή Αρ.5289/2013, απόφαση ημ.4/11/2015), είτε 
ακόμη και διατάσσοντας τη μεταβίβαση του ακινήτου βεβαρημένου με την υποθήκη (βλ. Αγωγή Αρ.5927/2009, 
απόφαση ημ.30/6/2016). Με αυτόν τον τρόπο, τα δικαστήρια έδωσαν διέξοδο σε δύσκολες περιστάσεις, σεβόμενα 
την αρχή της δημοσιότητας και τηρώντας την αρχή της χρονικής προτεραιότητας των εμπραγμάτων δικαιωμάτων.  
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προς εξασφάλιση του εν λόγω εξ αποφάσεως χρέους και θεωρείται πως φέρει ημερομηνία 

εγγραφής την ημερομηνία κατάθεσης της σύμβασης πώλησης. 

 

Μία τέταρτη σχετική ρύθμιση είναι αυτή των Άρθρων 57 και 58 του Περί Πολιτικής Δικονομίας 

Νόμου, Κεφ.6, (κατωτέρω «Κεφ.6»). Από τον συνδυασμό τούτων συνάγεται με σαφήνεια πως 

μεταξύ του εμπράγματου βάρους που δημιουργείται από την εγγραφή δικαστικής απόφασης 

και των λοιπών εμπραγμάτων βαρών επί του ίδιου ακινήτου ισχύει η αρχή της χρονικής 

προτεραιότητας. Η εγγραφή δικαστικής απόφασης, λοιπόν, δεν επηρεάζει προγενέστερα 

εμπράγματα βάρη, όπως και η εγγραφή μεταγενέστερων εμπραγμάτων βαρών δεν επηρεάζει 

αυτήν.  

  

Εάν, λοιπόν, κάθε αγοραστής, προτού υπογράψει μία σύμβασης πώλησης, προέβαινε -ως 

εδικαιούτο- σε έλεγχο στο Κτηματολόγιο αναφορικά με το σχετικό ακίνητο, θα μπορούσε να 

γνωρίζει εάν αυτό ήταν βεβαρημένο με οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος και/ή απαγόρευση -

και στο συνηθέστερο σχήμα με οποιαδήποτε υποθήκη και/ή μέμο. Εάν η απάντηση ήταν 

καταφατική, θα μπορούσε να μην προβεί στην αγορά του εν λόγω ακινήτου ή θα μπορούσε 

να καταβάλει το τίμημα στον πιστωτή του πωλητή, ώστε αυτός να υποχρεούται να απαλλάξει 

το ακίνητο από το σχετικό εμπράγματο βάρος. Εάν επέλεγε να καταβάλει το τίμημα στον ίδιο 

τον πωλητή, θα μπορούσε να αποκτήσει κυριότητα επί του ακινήτου, έχοντας όμως ευθύνη 

έναντι του πιστωτή του τελευταίου ή υπό τους όρους που το δικαστήριο θα έθετε. Εάν δε, για 

οποιοδήποτε λόγο που αναγόταν στη σφαίρα και την ευθύνη του πωλητή, δεν δύνατο να 

αποκτήσει τίτλο επί του ακινήτου, θα μπορούσε να διεκδικήσει αποζημιώσεις έναντι αυτού. Σε 

περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης υπέρ του, η καταχωρημένη για σκοπούς ειδικής 

εκτέλεσης σύμβαση πώλησης θα λειτουργούσε ως υποθήκη για το ποσό αυτό10. 

 

Θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει πως, δυνάμει των ανωτέρω, ο αγοραστής θα έμενε 

εκτεθειμένος σε περίπτωση ύπαρξης προγενέστερων εμπραγμάτων βαρών και/ή 

απαγορεύσεων και αφερεγγυότητας του πωλητή. Και πράγματι, τούτο είναι γεγονός. Όμως, 

αφενός η ύπαρξη ρίσκου συνιστά αναπόφευκτο στοιχείο της αγοράς και αφετέρου η ύπαρξη 

Κτηματολογίου επιτρέπει -ή ορθότερα στοχεύει- τον σε μεγάλο βαθμό περιορισμό αυτού. Ως 

χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην Αίτηση-Έφεση Αρ.456/2016, απόφαση ημ.14/12/2017:  

 

«Το ζήτημα έχει δύο όψεις: Μπορεί να λεχθεί πως, επιπλέον των ευθυνών του πωλητή, οι 

οποίες είναι και οι σημαντικότερες, ευθύνη για τη δεινή κατάστασή στην οποία ευρίσκεται 

δυνατό να έχει και ο αγοραστής, ο οποίος αδιαφόρησε ή αμέλησε να ελέγξει, πριν από την 

 
10 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.275/2016, απόφαση ημ.31/1/2018. 
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αγορά του ακινήτου και την υπογραφή του πωλητηρίου εγγράφου, την κατάσταση του τίτλου 

τον οποίον ανέμενε να αποκτήσει» 11. 

 

Δυστυχώς,  οι πρόνοιες αυτές δεν εφαρμόστηκαν στην έκταση και με τον τρόπο που έπρεπε  

και οι αριθμοί καθιστούν τούτο σαφές. Το 2015, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις του 

Κτηματολογίου, ο αριθμός των εγκλωβισμένων αγοραστών ανέρχονταν κατά ή περί τις 

70.00012. Ο αριθμός των αιτήσεων μετά και δυνάμει της νέας νομοθεσίας ήταν σταθερά 

αυξανόμενος. Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 

είχαν κατατεθεί 16.539 αιτήσεις και είχε εκδοθεί τίτλος για 5.103, ενώ μέχρι τον Μάιο του 2019 

είχαν κατατεθεί 17.443 αιτήσεις και είχε εκδοθεί τίτλος για 6.086. Σε διάστημα, δηλαδή, επτά 

μηνών, κατατέθηκαν 904 νέες αιτήσεις και διεκπεραιώθηκαν 983. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 

2019 είχαν κατατεθεί 17.544 αιτήσεις, είχε εκδοθεί τίτλος για 6.198, ενώ 347 απορρίφθηκαν. 

Για πληθώρα δε περιπτώσεων είχαν καταχωρηθεί υποθέσεις στα κυπριακά δικαστήρια, ενώ 

ξένοι αγοραστές είχαν προσφύγει και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης13.  

 

2.2. Η μνημονιακή υποχρέωση 

 

Τον Απρίλιο του 2013, η Κυπριακή Δημοκρατία συνήψε με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Στήριξης (κατωτέρω «ΕΜΣ») Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης. 

Αναπόσπαστο μέρος αυτής ήταν και το Μνημόνιο Συναντίληψης, το οποίο επίσης συνήφθη 

μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΕΜΣ14. 

 

Τόσο το αρχικό όσο και τα μετέπειτα επικαιροποιημένα μνημόνια, περιείχαν πρόνοιες σχετικές 

με το ζήτημα των εγκλωβισμένων αγοραστών και επιβάλλουσες υποχρεώσεις στην Κυπριακή 

Δημοκρατία προς αντιμετώπισή του. Ο αριθμός αυτών ήταν τέτοιος που το θέμα 

προσεγγίστηκε από τους δανειστές ως συστημικό πρόβλημα της κυπριακής αγοράς ακινήτων, 

το οποίο αποτελούσε πλήγμα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας και 

συνεπώς έπρεπε να τύχει αντιμετώπισης.  

 

 
11 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.568/2016, απόφαση ημ.22/3/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.118/2017, απόφαση ημ.6/9/2018∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.552/2017, απόφαση ημ.10/9/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.24/2017, απόφαση ημ.8/3/2019.  
12 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.115/2016, απόφαση ημ.2/10/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.17/2017, απόφαση ημ.16/2/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.101/2016, απόφαση ημ.10/9/2018∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.162/2018, απόφαση ημ.30/12/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.308/2016, απόφαση ημ.21/6/2019∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.22/2018, απόφαση ημ.9/7/2019∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.60/2018, απόφαση ημ.9/7/2019∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.61/2018, απόφαση ημ.9/7/2019.  
13 Βλ.  Χαμπή, Στο περίμενε 17 χιλιάδες εγκλωβισμένοι αγοραστές, Stockwatch (13/6/2019)∙ Παϊζάνου, Η Βουλή 
«εξοπλίζει» τους εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες, Philenews (10/7/2019). 
14 Η Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης και το συνοδεύον αυτή Μνημόνιο Συναντίληψης 
κυρώθηκαν δια του Περί της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικός) Ν.1(III)/2013, ο 
οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 30/4/2013. 
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Συγκεκριμένα, τόσο το αρχικό όσο και όλα τα επόμενα επικαιροποιημένα μνημόνια, 

προέβλεπαν πως οι κυπριακές αρχές όφειλαν να  εφαρμόσουν εγγυημένα χρονοδιαγράμματα 

για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και την εξάλειψη του συσσωρευμένου όγκου τέτοιων 

εκκρεμών υποθέσεων15, καθώς και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχών 

και του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία απομάκρυνση των 

επιβαρύνσεων επί των ακινήτων και η μεταβίβαση αυτών στους αγοραστές τους. Το πέμπτο 

δε επικαιροποιημένο μνημόνιο (Σεπτέμβριος του 2014) όριζε πως η Βουλή θα τροποποιούσε 

τον Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ν.9/1965 μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του 2015, 

ώστε να μειωθεί ο χρόνος που χρειαζόταν για τη συναίνεση των τραπεζών που κατείχαν 

εμπράγματα βάρη στην έκδοση τίτλων επ’ ονόματι των αγοραστών. 

 

3. Η ρύθμιση 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Κυπριακή Δημοκρατία προέβη σε διαβήματα ρύθμισης του 

ζητήματος των εγκλωβισμένων αγοραστών, τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν σε τρία 

στάδια αντιστοιχούντα σε τρεις χρονικές περίοδος. Σε ένα πρώτο στάδιο, το οποίο κάλυπτε 

την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, η προστασία των 

εγκλωβισμένων αγοραστών συνίστατο στην απόσειση από τους ώμους τους του κινδύνου 

αναγκαστικής πώλησης του ακινήτου που αγόρασαν από τον πιστωτή του πωλητή. Σε ένα 

δεύτερο στάδιο, το οποίο κάλυπτε την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι τον Ιούλιο 

του 2019, το ζήτημα των εγκλωβισμένων αγοραστών τύγχανε διακριτής και συνολικής 

ρύθμισης. Σε ένα τρίτο στάδιο, το οποίο καλύπτει την περίοδο από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι 

σήμερα, οι βασικές ρυθμίσεις και η φιλοσοφία του όλου εγχειρήματος παρέμειναν ίδια, ενώ 

άλλαξε το προοίμιο και ελάχιστα οι νομοθετικές πρόνοιες που εισήχθησαν το 2015. 

 

3.1. Σεπτέμβριος 2014 - Σεπτέμβριος 2015 

 

Στις 9/9/2014 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ο τροποποιητικός Ν.142(Ι)/2014, ο 

οποίος εισήγαγε στον Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ν.9/1965 το Μέρος VIA, με τίτλο 

‘Πώληση ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή’. Με αυτό δόθηκε στους 

ενυπόθηκους δανειστές η δυνατότητα να προβαίνουν οι ίδιοι σε αναγκαστική πώληση 

 
15 Η εξέλιξη των απαιτήσεων των μνημονίων αναφορικά με τη μείωση του όγκου υποθέσεων ανέκδοτων τίτλων  
παρουσιάζει ενδιαφέρον. Από το αρχικό (Απρίλιος του 2013) μέχρι το πέμπτο επικαιροποιημένο μνημόνιο 
(Σεπτέμβριος του 2014), υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελούσε η μείωση του όγκου των 
υποθέσεων ανέκδοτων τίτλων που εκκρεμούσαν για πάνω από ένα χρόνο σε λιγότερες από 2.000 μέχρι το τέταρτο 
τρίμηνο του 2014. Στο έκτο και στο έβδομο επικαιροποιημένο μνημόνιο (Ιούνιος και Σεπτέμβριος του 2015 
αντίστοιχα), υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέστη η μείωση του όγκου των υποθέσεων ανέκδοτων 
τίτλων που εκκρεμούσαν για πάνω από έξι μήνες σε λιγότερες από 3.500 μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Στο 
έβδομο δε μνημόνιο προστίθετο η υποχρέωση από τον Ιανουάριο του 2016 και έπειτα να εκδίδονται τουλάχιστον 
3.000 εκκρεμείς τίτλοι ανά μήνα, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω ο όγκος εκκρεμών υποθέσεων. 
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ενυπόθηκων ακινήτων, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση του δικαστηρίου ή του 

Κτηματολογίου. Ταυτόχρονα, με τον τροποποιητικό Ν.142(Ι)/2014 εισήχθη στον Ν.9/1965 το 

Μέρος VIB, με τίτλο ΄Προστασία αγοραστών’, το οποίο εισήγαγε για πρώτη φορά ρυθμίσεις 

αναφορικά με τους εγκλωβισμένους αγοραστές (κατωτέρω «Μέρος VIB»). 

 

Το πρώτο άρθρο του Μέρους VIB, ήτοι το Άρθρο 44ΙΣΤ του Ν.9/1965, με τίτλο ‘Αναστολή 

πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου’, όριζε πως η αναγκαστική πώληση ενυπόθηκου ακινήτου 

προς ικανοποίηση οφειλών του πωλητή δυνάμει των Μερών VI και VIA, που επέτρεπαν τέτοια 

αναγκαστική πώληση από τον Διευθυντή του Κτηματολογίου (κατωτέρω «Διευθυντής») και 

από τον ίδιο τον ενυπόθηκο δανειστή αντίστοιχα, αναστέλλετο μέχρι τις 30/4/2015 στις 

περιπτώσεις όπου:  

 

(α) Υπήρχε σύμβαση πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου. 

(β) Η σύμβαση αυτή είχε κατατεθεί στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης. 

(γ) Ο αγοραστής είχε καταβάλει τουλάχιστον το 80% του τιμήματος αγοράς ή είχε τηρήσει 

πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις ως απέρρεαν από τη σύμβαση πώλησης. 

 

Η εν λόγω αναστολή στη συνέχεια παρατάθηκε μέχρι τις 4/9/2015. Στόχος ήταν σαφώς η 

προστασία των εγκλωβισμένων αγοραστών από τυχόν αναγκαστική πώληση των ακινήτων 

που αγόρασαν μέχρι τη συνολική ρύθμιση του ζητήματός τους.  

 

3.2. Σεπτέμβριος 2015 - Ιούλιος 2019 

 

Στις 4/9/2015, ήτοι κατά την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω αναφερόμενης αναστολής 

αναγκαστικής πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ο 

Ν.139(Ι)/2015, ο οποίος τροποποίησε το Μέρος VIΒ του Ν.9/1965 και ρύθμισε συνολικά το 

ζήτημα των εγκλωβισμένων αγοραστών. Τρεις μέρες αργότερα, ήτοι στις 7/9/2015, 

δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα και οι Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 

Ακινήτων (Προστασία Αγοραστών) Κανονισμοί του 2015, ΚΔΠ 298/2015, (κατωτέρω «ΚΔΠ 

298/2015»), ρυθμίζοντας σχετικά διαδικαστικά ζητήματα. 

 

To Άρθρο 44ΙΗ του Ν.9/1965 καθόριζε το πεδίο εφαρμογής της συνολικής αυτής ρύθμισης. 

Συγκεκριμένα, όριζε πως οι διατάξεις που ακολουθούσαν εφαρμόζονταν σε περιπτώσεις 

όπου: 
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(α) Υπήρχε σύμβαση πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου. 

(β) Η σύμβαση αυτή είχε κατατεθεί στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης, είτε 

εκούσια από τα μέρη, οπότε και η σχετική κατάθεση έπρεπε να είχε γίνει μέχρι τις 31/12/2014, 

είτε δυνάμει δικαστικού διατάγματος, οπότε και δεν υπήρχε οποιοσδήποτε χρονικός 

περιορισμός. 

 

Οι εν λόγω διατάξεις αφορούσαν δύο ουσιαστικά ζητήματα. Το πρώτο ήταν η μεταβίβαση του 

ακινήτου στον αγοραστή ελεύθερου από οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος και/ή απαγόρευση 

σχετιζόμενο/-η με τον πωλητή. Το δεύτερο ήταν η μεταφορά των εμπραγμάτων βαρών και/ή 

απαγορεύσεων αυτών σε άλλα ακίνητα του πωλητή ή τρίτων προσώπων. Η διαχείριση των 

δύο αυτών ζητημάτων συμπλεκόταν σε μία ενιαία διαδικασία, η οποία διακρινόταν σε έξι 

στάδια.  

 

Το πρώτο στάδιο ήταν αυτό της έναρξης της διαδικασίας. Σύμφωνα με το Άρθρο 44ΙΘ του 

Ν.9/1965, αυτή ξεκινούσε είτε αυτεπάγγελτα από τον Διευθυντή16 είτε -και τούτο αποτελούσε 

τον κανόνα- κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς τον Διευθυντή από  (α) τον αγοραστή, 

(β) τον πωλητή, (γ) τον ενυπόθηκο δανειστή του πωλητή ή (δ) τον δανειστή του αγοραστή 

(κατωτέρω «αίτηση μεταβίβασης»). Με την υποβολή της εν λόγω αίτησης, κάθε εκκρεμούσα 

διαδικασία δυνάμει των Μερών VI και VIA του Ν.9/1965, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εν 

ισχύ νόμου, αναστέλλετο μέχρι την αποπεράτωση της εξέτασης αυτής, εφόσον κατά την 

ημερομηνία υποβολής της πληρούνταν οι εξής προϋποθέσεις: 

 

(α) Είχε εκδοθεί χωριστός τίτλος ιδιοκτησίας για το σχετικό ακίνητο ή δεν είχε εκδοθεί χωριστός 

τίτλος, αλλά μπορούσε να εκδοθεί σύμφωνα με τον Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 

Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, Κεφ.224 (κατωτέρω «Κεφ.224»). 

(β) Είχε καταβληθεί πλήρως το τίμημα αγοράς ή είχε καταβληθεί μέρος αυτού και ο αγοραστής 

είχε δηλώσει εγγράφως ότι θα κατέβαλλε το υπόλοιπο σε ειδικό προσωρινό τραπεζικό 

λογαριασμό17. 

 

Το δεύτερο στάδιο ήταν αυτό της εξέτασης της υποβληθείσας αίτησης από τον Διευθυντή. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 44Κ του Ν.9/1965, προκειμένου η διαδικασία να προχωρήσει, έπρεπε 

σωρευτικά να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 44ΙΗ του Ν.9/1965, να υπήρχε 

 
16 Όσον αφορά την αυτεπάγγελτη έναρξη της διαδικασίας από τον Διευθυντή, το Άρθρο 44ΙΘ του Ν.9/1965 
επιφυλασσόταν υπέρ των Κανονισμών. Το Άρθρο 3 της ΚΔΠ 298/2015, λοιπόν, όριζε πως ο Διευθυντής μπορούσε 
αυτεπάγγελτα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του 
αγοραστή εφόσον (α) δεν είχε υποβληθεί σχετική αίτηση μεταβίβασης από τα δικαιούμενα πρόσωπα και (β) είχε 
εκδοθεί χωριστός τίτλος ιδιοκτησίας αναφορικά με το αγορασθέν ακίνητο.  
17 Βλ. Άρθρα 4 και 5 της ΚΔΠ 298/2015. 
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χωριστός τίτλος και ο αγοραστής να είχε καταβάλει το σύνολο του τιμήματος. Εάν οι 

προϋποθέσεις του Άρθρου 44ΙΗ του Ν.9/1965 δεν πληρούνταν, η αίτηση ήταν καταδικασμένη 

σε απόρριψη. Εάν δε οι προϋποθέσεις αυτές τηρούνταν και ο αγοραστής δεν είχε καταβάλει 

το σύνολο του τιμήματος, τότε έπρεπε να καταβάλει το υπόλοιπο σε προσωρινό τραπεζικό 

λογαριασμό, ενώ αν δεν υπήρχαν χωριστοί τίτλοι, έπρεπε αυτοί να εκδοθούν σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του Κεφ.224. Μέχρι τότε η διαδικασία παρέμενε εκκρεμής και η αναστολή των 

διαδικασιών και/ή νόμων που αναφέρθηκαν ανωτέρω παρέμενε σε ισχύ18. 

 

Το τρίτο στάδιο ήταν αυτό της γνωστοποίησης από τον Διευθυντή στα ενδιαφερόμενα μέρη 

της πρόθεσής του να προχωρήσει στη μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 44ΚΒ(1 και 2) του Ν.9/1965, εφόσον οι σχετικές προϋποθέσεις 

τηρούνταν, ο Διευθυντής επέδιδε σε όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ήτοι στον αγοραστή, 

στον πωλητή, στον ενυπόθηκο δανειστή και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς όφελος 

του οποίου επενεργούσε εμπράγματο βάρος και/ή απαγόρευση, Ειδοποίηση ΙΕ. Με αυτήν 

τους ενημέρωνε πως προτίθετο να προβεί σε μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του 

αγοραστή μετά την παρέλευση σαράντα πέντε (45) ημερών από την επίδοση, πως εντός της 

προθεσμίας αυτής είχαν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση και πως σε περίπτωση μη 

υποβολής ένστασης θα προέβαινε στην εν λόγω μεταβίβαση εξαλείφοντας τυχόν εμπράγματα 

βάρη και/ή απαγορεύσεις επί του ακινήτου19.  

 

Το τέταρτο στάδιο ήταν αυτό της υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων μεταφοράς. Σύμφωνα με 

το Άρθρο 44ΚΒ(3) του Ν.9/1965 και ως αναφέρετο στην Ειδοποίηση ΙΕ, εντός των σαράντα 

πέντε (45) ημερών από την επίδοση της τελευταίας, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούσαν 

να υποβάλουν ένσταση στον Διευθυντή αναφορικά με τη μεταβίβαση του ακινήτου στον 

αγοραστή. Η ένταση αυτή μπορούσε να εγερθεί για δύο μονάχα λόγους: 

 

(α) Ότι δεν εκπληρώθηκαν πλήρως οι συμβατικές υποχρεώσεις του αγοραστή έναντι του 

πωλητή. 

(β) Ότι η σύμβαση μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή ήταν άκυρη και/ή είχε τερματιστεί 

δυνάμει δικαστικού διατάγματος. 

 

Κατά την ίδια αυτή χρονική περίοδο, των σαράντα πέντε (45) ημερών από την επίδοση της 

Ειδοποίησης ΙΕ, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούσαν επίσης να υποβάλουν αίτηση στον 

Διευθυντή, με την οποία να ζητούν τη μεταφορά του εμπράγματου βάρους και/ή της 

 
18 Βλ. Άρθρο 44Κ του Ν.9/1965 και Άρθρο 5 της ΚΔΠ 298/2015. 
19 Βλ. Δεύτερο Παράρτημα του Ν.9/1965 όσον αφορά τον τύπο της Ειδοποίησης ΙΕ. 



Σελίδα 11 από 32 
 

απαγόρευσης που τους αφορούσε σε άλλο ακίνητο είτε του πωλητή είτε άλλων ρητά και 

περιοριστικά αναφερόμενων στον νόμο προσώπων (κατωτέρω «αίτηση μεταφοράς»). 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 44ΚΒ(4-7) του Ν.9/1965, οι δικαιούχοι των 

εμπραγμάτων βαρών και/ή απαγορεύσεων μπορούσαν καταρχάς να αιτηθούν τη μεταφορά 

αυτών σε άλλο ακίνητο του πωλητή. Εάν ο πωλητής δεν είχε άλλο ακίνητο, τότε μπορούσαν 

να αιτηθούν τη μεταφορά (α) αρχικά σε ακίνητα νομικών προσώπων τα οποία είχαν εγγυηθεί 

τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το αγορασθέν ακίνητο και (β) εφόσον δεν υπήρχαν τέτοια 

ακίνητα, σε ακίνητα φυσικών προσώπων τα οποία είχαν εγγυηθεί τις υποχρεώσεις του σε 

σχέση με το αγορασθέν ακίνητο και κατά τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης πώλησης 

ενεργούσαν ως διοικητικοί σύμβουλοι αυτού ή κατείχαν ποσοστό πέραν του δέκα τοις εκατόν 

(10%) του μετοχικού κεφαλαίου του20.  

 

Οι πρόνοιες του Μέρους VIB, τόσο αναφορικά τις ενστάσεις όσο και αναφορικά με τις αιτήσεις 

μεταφοράς, δημιούργησαν σειρά προβλημάτων και ήγειραν πληθώρα ερωτημάτων, τα οποία, 

ως αναμένετο, απασχόλησαν και τα δικαστήρια. 

 

Ένα πρώτο ζήτημα ήταν ο ιδιαίτερα περιορισμένος αριθμός λόγων ένστασης και κατ΄ 

επέκταση το ιδιαίτερα περιορισμένο φάσμα ζητημάτων που αυτοί κάλυπταν. Είναι ενδεικτικό 

πως οι δικαιούχοι εμπραγμάτων βαρών και/ή απαγορεύσεων, όπως οι δικαιούχοι υποθηκών 

και/ή μέμο, δεν μπορούσαν να εγείρουν ισχυρισμούς που σχετίζονταν -άμεσα τουλάχιστον- 

με τα δικά τους δικαιώματα. Γεννάτο, έτσι, το ερώτημα, ως εύστοχα διατυπώθηκε από το 

δικαστήριο στην Αίτηση-Έφεση Αρ.60/2017, απόφαση ημ.10/10/2018, γιατί να καλούνται τα 

πρόσωπα αυτά να υποβάλουν ένσταση, αφού στο τέλος της μέρας, το δικαίωμα που τους 

έδιδε locus standi δεν μπορούσε να προβληθεί ως βάσιμος λόγος ένστασης. Ο περιορισμός 

των λόγων ένστασης ήταν τέτοιος, που πολλές φορές το σχετικό δικαίωμα ήταν μονάχα 

θεωρητικής φύσεως και ουσιαστικά ανύπαρκτο21.  

 

Διέξοδο στις περιπτώσεις που το επηρεασθέν εμπράγματο βάρος ήταν υποθήκη θα 

μπορούσε να αποτελέσει η εξής: Οι περισσότερες συμβάσεις υποθήκης ρητά όριζαν πως ο 

οφειλέτης δεν μπορούσε να μεταβιβάσει και/ή επιβαρύνει το ενυπόθηκο ακίνητο χωρίς την 

έγγραφη συγκατάθεση του πιστωτή, ήτοι κατά κανόνα της τράπεζας. Ακόμη δε και στις 

περιπτώσεις που η σύμβαση δεν περιείχε τέτοια απαγορευτική ρήτρα, το Άρθρο 31 του 

 
20 Βλ. Άρθρα 7 και 8 της ΚΔΠ 298/2015.  
21 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.456/2016, απόφαση ημ.14/12/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.345/2016, απόφαση 
ημ.19/12/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.423/2016, απόφαση ημ.10/1/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.33/2016, απόφαση 
ημ.15/1/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.48/2016, απόφαση ημ.22/2/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.568/2016, απόφαση 
ημ.22/3/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.498/2017, απόφαση ημ.28/8/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.552/2017, απόφαση 
ημ.10/9/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.60/2017, απόφαση ημ.10/10/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.78/2017, απόφαση 
ημ.26/3/2019.  
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Ν.9/1965, ως είδαμε, προέβλεπε συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να γίνει νόμιμα η 

διάθεση ενυπόθηκου ακινήτου. Η μη τήρηση των σχετικών αυτών συμβατικών και/ή 

νομοθετικών προνοιών, δεδομένου του ότι η υποθήκη αποτελεί εμπράγματο βάρος 

καταχωρημένο στο Κτηματολόγιο και συνεπώς προσβάσιμο στον αγοραστή, δημιουργούσε 

ζήτημα εγκυρότητας της σύμβασης πώλησης μεταξύ πωλητή και αγοραστή και απέκλειε -κατά 

κανόνα τουλάχιστον- την έγερση εκ μέρους του αγοραστή ισχυρισμού για προστασία του ως 

καλόπιστου τρίτου. Δημιουργούσε, με άλλα λόγια, λόγο ένστασης που σύμφωνα με το Άρθρο 

44ΚΒ(3) του Ν.9/1965 ο ενυπόθηκος πιστωτής μπορούσε να εγείρει στη μεταβίβαση του 

ακινήτου22.   

 

Φτάνουμε, έτσι, στο δεύτερο ζήτημα. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι λόγοι ένστασης δεν 

μπορούσαν να καλύψουν ισχυρισμούς περί αντισυνταγματικότητας του Μέρους VIB. Ένεκα 

τούτου, πολλές φορές, ενδιαφερόμενα μέρη καταχωρούσαν ένσταση περιορισμένη στους 

αναφερόμενους στο Άρθρο 44ΚΒ(3) του Ν.9/1965 λόγους, επιφύλασσαν το δικαίωμά τους να 

εγείρουν ενώπιον δικαστηρίου ζήτημα αντισυνταγματικότητας και παράλληλα καταχωρούσαν 

αίτηση μεταφοράς του δικαιώματός τους σε άλλο ακίνητο. Όταν ο χρόνος έφτανε προς τούτο 

-ήτοι κατά το έκτο στάδιο κατωτέρω, προσέφευγαν στο δικαστήριο και ήγειραν πράγματι 

ισχυρισμό περί αντισυνταγματικότητας του Μέρους VIB. Προέκυψε, λοιπόν, το ερώτημα, κατά 

πόσο η διαχείριση αυτή εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μερών ήταν ορθή και νόμιμη ή 

ενέπιπτε στο δόγμα της επιδοκιμασίας-αποδοκιμασίας, με αποτέλεσμα να καθορίζει την τύχη 

των ισχυρισμών τους περί αντισυνταγματικότητας.  

 

Τα δικαστήρια εξέφρασαν δύο διαφορετικές οπτικές επί του θέματος. Μία πρώτη οπτική ήταν 

πως πράγματι η υποβολή ένστασης με επιφύλαξη δικαιωμάτων και η σύγχρονη υποβολή 

αιτήματος μεταφοράς ενέπιπτε στο δόγμα της επιδοκιμασίας-αποδοκιμασίας, με αποτέλεσμα 

μεταγενέστερη έγερση ενώπιον δικαστηρίου ισχυρισμού για αντισυνταγματικότητα να είναι 

καταδικασμένη σε αποτυχία23. Μία δεύτερη οπτική ήταν πως το ενιστάμενο πρόσωπο 

δικαιούταν να επιφυλάξει το δικαίωμά του να εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας ενώπιον 

δικαστηρίου και πως τούτο δεν ενέπιπτε στο δόγμα της επιδοκιμασίας-αποδοκιμασίας, με 

αποτέλεσμα να μην επηρεάζει και την πορεία των ισχυρισμών αυτών24. Η δεύτερη αυτή 

 
22 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.78/2017, απόφαση ημ.26/3/2019.  
23 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.60/2017, απόφαση ημ.10/10/2018.  Όσον αφορά το δόγμα της επιδοκιμασίας-
αποδοκιμασίας βλ. Αγγελίδης και Αγγελίδης, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, σ.297-300∙ Χαραλάμπους, Εγχειρίδιο 
κυπριακού διοικητικού δικαίου, σ.158-160, αλλά και 154-158∙ Δαγτόγλου, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, σ.505-507, 
588∙ Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου: Τόμος 2, σ.83-86, 238-239∙ Τάχος, Ελληνικό διοικητικό 
δίκαιο, σ.820. 
24 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.72/2017, απόφαση ημ.19/6/2019. Το δικαστήριο στήριξε την κρίση του στην εξής 
συλλογιστική: Το δόγμα της επιδοκιμασίας-αποδοκιμασίας αφορά μονάχα διαφορές διοικητικού δικαίου και όχι 
διαφορές ιδιωτικού δικαίου. Οι διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Μέρους VIB του Ν.9/1965 είναι 
ιδιωτικού δικαίου. Συνεπώς, δεν εφαρμόζεται σε αυτές το δόγμα της επιδοκιμασίας-αποδοκιμασίας. Η συλλογιστική 
τούτη δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Η αντιστοιχία της διαδικασίας αίτησης-έφεσης και προσφυγής είναι τέτοια που 
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συλλογιστική μας βρίσκει σύμφωνους. Τούτην υπαγορεύει η ίδια η φύση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και η απορρέουσα εκ τούτης αρχή πως η παραίτηση από αυτά δεν είναι 

αποδεκτή και δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα25. Στο ανωτέρω αναφερόμενο πλαίσιο, εάν 

γινόταν αποδεκτή η εφαρμογή του δόγματος της επιδοκιμασίας-αποδοκιμασίας θα ήταν ωσάν 

να γινόταν αποδεκτή παραίτηση από θεμελιώδη δικαιώματα σε δύο επίπεδα, και μάλιστα 

συναγόμενη εκ της συμπεριφοράς ενός προσώπου ενώ ρητά είχε δηλώσει το αντίθετο. Σε ένα 

πρώτο επίπεδο θα επρόκειτο για παραίτηση από το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη26, 

ενώ σε ένα δεύτερο επίπεδο θα επρόκειτο για παραίτηση από τα δικαιώματα που θα 

αφορούσε ο ισχυρισμός περί αντισυνταγματικότητας, αφού μέρος του περιεχομένου αυτών 

είναι και η δυνατότητα δικαστικής προστασίας τους. 

 

Το τρίτο ζήτημα αφορά την νομοθετική ασάφεια που περιέβαλλε την αίτηση μεταφοράς.  

 

Ένα πρώτο ερώτημα που προέκυψε ήταν κατά πόσο ένα εμπράγματο βάρος και/ή 

απαγόρευση που βάραινε το αγορασθέν ακίνητο μπορούσε να μεταφερθεί σε άλλο ακίνητο 

του πωλητή ή τρίτου, το οποίο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης μεταφοράς και/ή 

εξέτασης αυτής ήταν ήδη βεβαρημένο με άλλα εμπράγματα βάρη και/ή απαγορεύσεις. Θα 

λέγαμε πως η διατύπωση του Άρθρο 44ΚΒ του Ν.9/1965 οδηγούσε σε καταφατική απάντηση, 

αφού δεν απαιτούσε το άλλο αυτό ακίνητο (κατωτέρω «ακίνητο μεταφοράς») να είναι 

ελεύθερο. Επιπλέον, τη θέση αυτή υποστήριζε και το Άρθρο 8 της ΚΔΠ 298/2015, αφού στα 

κριτήρια που έπρεπε να λάβει υπόψη ο Διευθυντής κατά την αξιολόγηση αίτησης μεταφοράς 

ήταν και η αξία των ήδη εγγεγραμμένων εμπραγμάτων βαρών και/ή απαγορεύσεων που 

βάραιναν το ακίνητο27. Το συμπέρασμα δε αυτό οδηγούσε αυτόματα και στη διαπίστωση πως, 

προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά δικαιώματος σε ακίνητο τρίτου, θα έπρεπε ο 

 
αντιθέτως υποστηρίζει την εφαρμογή της αρχής της επιδοκιμασίας-αποδοκιμασίας και στο πλαίσιο της πρώτης. 
Παρόλα αυτά, και στο διοικητικό δίκαιο, η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται όταν οδηγεί και/ή καλύπτει παραίτηση από 
θεμελιώδη δικαιώματα. Διότι, η προστασία των τελευταίων είναι αξιακά υπέρτερη της αρχής της επιδοκιμασίας-
αποδοκιμασίας. Αφορά, εξάλλου, όλο το φάσμα του δικαίου, όχι μονάχα το διοικητικό δίκαιο. Θεωρούμε, λοιπόν, 
πως η εδραίωση της μη εφαρμογής της αρχής της επιδοκιμασίας-αποδοκιμασίες στις υπό κρίση περιπτώσεις στη 
μη δυνατότητα παραίτησης από θεμελιώδη δικαιώματα είναι πειστικότερη και ορθότερη. 
25 Βλ. Emilianides, Constitutional law in Cyprus, σ.148∙ Pikis, Constitutionalism - Human rights - Separation of 
powers: The Cyprus precedent, σ.66-67∙ Δαγτόγλου, Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, σ.174-176∙ 
Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, σ.50∙ Χρυσόγονος και Βλαχόπουλος, Ατομικά και κοινωνικά 
δικαιώματα, σ.87-88. Επίσης,  (1991) 4ΑΑΔ 2537∙ (1991) 4ΑΑΔ 2611∙ (1991) 4 ΑΑΔ 3005∙ (1996) 3 ΑΑΔ 563, η 
παράθεση των οποίων στηρίζεται ακριβώς στην αναλογία προσφυγής κατά διοικητικής πράξης και αίτησης-έφεσης 
κατά  απόφασης του Διευθυντή. 
26 Το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη κατοχυρώνεται στο Άρθρο 30 του Συντάγματος. Βλ. Λοΐζου, Σύνταγμα 
Κυπριακής Δημοκρατίας, σ.181-209∙ Παρασκευάς, Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και 
ελευθερίες, σ.446-467∙ Τορναρίτης, Το πολιτειακόν δίκαιον της Κύπρου, σ.201-205∙ Emilianides, Constitutional law 
in Cyprus, σ.168-171. 
27 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.60/2017, απόφαση ημ.10/10/2018. Επιφυλακτικότερο δε το δικαστήριο στην Αίτηση-
Έφεση Αρ.33/2016, απόφαση ημ.15/1/2018.  
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πωλητής να μην είχε καθόλου άλλη ακίνητη ιδιοκτησία και όχι να μην είχε άλλη ελεύθερη 

ιδιοκτησία28. 

 

Ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο προϋποθέτει την καταφατική απάντηση του πρώτου, είναι το 

ποια θα ήταν η σειρά του μεταφερόμενου εμπράγματου βάρους και/ή απαγόρευσης σε σχέση 

με τα ήδη υφιστάμενα επί του ακινήτου μεταφοράς εμπράγματα βάρη και/ή απαγορεύσεις. Θα 

μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως ο όρος «μεταφορά» υποδηλώνει πως το μεταφερθέν 

δικαίωμα θα διατηρούσε τα χαρακτηριστικά, άρα και την ημερομηνία εγγραφής, που αρχικώς 

είχε. Τούτο θα σήμαινε πως δεν θα ήταν πάντοτε πρώτο ή πάντοτε τελευταίο, αλλά η θέση 

του θα εξαρτάτο από την ημερομηνία εγγραφής των ήδη υφιστάμενων επί του εν λόγω 

ακινήτου επιβαρύνσεων. Φαίνεται πως τούτη δεν ήταν η ανάγνωση ούτε του Κτηματολογίου 

ούτε των δικαστηρίων. Στην Αίτηση-Έφεση Αρ.33/2016, απόφαση ημ.15/1/2018, το 

Κτηματολόγιο εξέφρασε τη θέση πως «ο νόμος δε διευκρινίζει για τη σειρά που λαμβάνει μία 

υποθήκη μετά από μεταφορά της σε άλλο ακίνητο του πωλητή». Το δικαστήριο παρατήρησε 

πως θα ήταν αδιανόητο, και μάλιστα χωρίς σχετική νομοθετική πρόνοια, υποθήκη που 

εγγράφεται ενώ υπάρχουν προγενέστερα εμπράγματα βάρη να έχει προτεραιότητα έναντι 

αυτών. Ακόμη δε και εάν υπήρχε τέτοια νομοθετική πρόνοια, η συνταγματικότητα αυτής θα 

ήταν ανοικτή προς συζήτηση. Από την άλλη, «ίσως να ήταν επίσης παράδοξο να έπρεπε [ο 

δικαιούχος] να αιτείτο τη μεταφορά της υποθήκης σε άλλο ακίνητο του πωλητή στο οποίο ήδη 

υπάρχουν εμπράγματα βάρη και ταυτόχρονα να έπρεπε να αποδείξει ότι τέτοια εξασφάλιση θα 

είναι υποδεέστερη της υφιστάμενης» 29. 

 

Φτάνουμε, έτσι, στο πέμπτο στάδιο της διαδικασίας, αυτό της εξέτασης και απόφασης από 

τον Διευθυντή επί των τυχόν ενστάσεων και αιτήσεων μεταφοράς. Σαφώς, εάν η ένσταση 

γινόταν αποδεκτή, η διαδικασία μεταβίβασης τερματιζόταν και η τυχόν αίτηση μεταφοράς 

καθίστατο άνευ αντικειμένου. Αντίθετα, εάν η ένσταση απορριπτόταν, ο Διευθυντής επέδιδε 

στον πωλητή και στον αγοραστή Ειδοποιήσεις ΙΣΤ και ΙΖ αντίστοιχα, με τις οποίες τους 

καλούσε όπως εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση προβούν στις απαιτούμενες 

 
28 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.115/2016, απόφαση ημ.2/10/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.279/2016, απόφαση ημ.7/11/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.456/2016, απόφαση ημ.14/12/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.345/2016, απόφαση ημ.19/12/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.423/2016, απόφαση ημ.10/1/2018∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.33/2016, απόφαση ημ.15/1/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.48/2016, απόφαση ημ.22/2/2018∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.134/2016, απόφαση ημ.21/3/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.568/2016, απόφαση ημ.22/3/2018∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.498/2017, απόφαση ημ.28/8/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.552/2017, απόφαση ημ.10/9/2018∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.308/2016, απόφαση ημ.21/6/2019. 
29 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.115/2016, απόφαση ημ.2/10/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.456/2016, απόφαση ημ.14/12/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.345/2016, απόφαση ημ.19/12/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.423/2016, απόφαση ημ.10/1/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.48/2016, απόφαση ημ.22/2/2018∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.134/2016, απόφαση ημ.21/3/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.568/2016, απόφαση ημ.22/3/2018∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.498/2017, απόφαση ημ.28/8/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.552/2017, απόφαση ημ.10/9/2018∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.308/2016, απόφαση ημ.21/6/2019. 
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ενέργειες για τη μεταβίβαση του ακινήτου στον αγοραστή ελεύθερου από κάθε εμπράγματο 

βάρος και/ή απαγόρευση. Παράλληλα, εάν η αίτηση μεταφοράς γινόταν αποδεκτή, ο 

Διευθυντής προχωρούσε στις σχετικές ενέργειες30. Στην πράξη -ακόμη και πριν την 

τροποποίηση του 2019 που, ως θα δούμε κατωτέρω, κατέστησε τούτο σαφές- ο Διευθυντής 

ενημέρωνε με αιτιολογημένη επιστολή του τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για την τύχη των 

ενστάσεων και των αιτήσεων μεταφοράς, ενώ συγχρόνως έφερνε εις γνώση τους πως θα 

προέβαινε στη μεταβίβαση ελεύθερου του ακινήτου στον αγοραστή εάν δεν προσκόμιζαν 

εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση δικαστικό διάταγμα που να ορίζει το αντίθετο31.  

 

Ακολουθούσε το έκτο και τελευταίο στάδιο, αυτό της τυχόν προσβολής της απόφασης του 

Διευθυντή για απόρριψη ένστασης και/ή αίτησης μεταφοράς32. Τα πρόσωπα των οποίων τα 

έννομα συμφέροντα παραβλάπτονταν από τις αποφάσεις του Διευθυντή μπορούσαν να 

προσβάλουν αυτές με το ένδικο βοήθημα της αίτησης-έφεσης. Η αίτηση-έφεση προβλέπεται 

στο Άρθρο 51 του Ν/9/1965, το οποίο παραπέμπει στα Άρθρα 80 και 81 του Κεφ.224. Η 

αίτηση-έφεση καταχωρείται στα πολιτικά δικαστήρια εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στο επηρεασθέν πρόσωπο, η οποία μπορεί να 

παραταθεί λόγω απουσίας από τη Δημοκρατία, ασθένειας ή άλλης εύλογης αιτίας. Με την 

αίτηση-έφεση το παραπονούμενο πρόσωπο μπορεί να εγείρει τους ίδιους ισχυρισμούς που 

μπορεί να εγείρει και με την προσφυγή αναφορικά με τις διοικητικές πράξεις. Συνεπώς, μπορεί 

να εγείρει ισχυρισμό για αναρμοδιότητα, πλάνη περί το νόμο, πλάνη περί τα πράγματα, 

έλλειψη δέουσας έρευνας, έλλειψη δέουσας αιτιολογίας, υπέρβαση διακριτικής ευχέρειας και 

κατάχρηση εξουσίας. Οι ισχυρισμοί αυτοί μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ πεδίο ζητημάτων, 

όπως αυτό της αντισυνταγματικότητας -εν αντιθέσει με την ένσταση του Μέρους VIB ανωτέρω. 

Στο πλαίσιο της αίτησης-έφεσης το δικαστήριο εξετάζει τη νομιμότητα, αλλά και την ορθότητα 

 
30 Βλ. Άρθρα 44ΚΒ(6) και 44ΚΓ του Ν.9/1965 και Άρθρο 8 της ΚΔΠ 298/2015. Επίσης, Δεύτερο Παράρτημα του 
Ν.9/1965 όσον αφορά τον τύπο των Ειδοποιήσεων ΙΣΤ και ΙΗ. 
31 Βλ. Αγωγή Αρ.881/2016, απόφαση ημ.14/10/2016∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.471/2016, απόφαση ημ.10/2/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.18/2017, απόφαση ημ.31/5/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.279/2016, απόφαση ημ.7/11/2017∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.180/2017, απόφαση ημ.21/11/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.118/2016, απόφαση ημ.30/11/2017∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.456/2016, απόφαση ημ.14/12/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.345/2016, απόφαση ημ.19/12/2017∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.360/2016, απόφαση ημ.21/12/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.423/2016, απόφαση ημ.10/1/2018∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.33/2016, απόφαση ημ.15/1/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.98/2017, απόφαση ημ.30/1/2018∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.275/2016, απόφαση ημ.31/1/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.17/2017, απόφαση ημ.16/2/2018∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.48/2016, απόφαση ημ.22/2/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.134/2016, απόφαση ημ.21/3/2018∙ Αγωγή Αρ.2354/2017, 
απόφαση ημ.1/6/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.99/2016, απόφαση ημ.3/8/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.498/2017, απόφαση 
ημ.28/8/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.118/2017, απόφαση ημ.6/9/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.552/2017, απόφαση 
ημ.10/9/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.60/2017, απόφαση ημ.10/10/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.78/2017, απόφαση 
ημ.26/3/2019∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.308/2016, απόφαση ημ.21/6/2019. 
32 Διχογνωμία φαίνεται να υπήρξε μεταξύ των δικαστηρίων αναφορικά με το κατά πόσο εκτός από την τελική 
απόφαση του Διευθυντή, με αίτηση-έφεση μπορεί να προσβληθεί και η Ειδοποίηση ΙΕ. Όσον αφορά τη θέση πως 
η ειδοποίηση αυτή, ως προκαταρκτική και ενημερωτική πράξη, δεν μπορεί να προσβληθεί αυτοτελώς βλ. Αίτηση-
Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.279/2016, απόφαση ημ.7/11/2017∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.275/2016, απόφαση ημ.31/1/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.17/2017, απόφαση ημ.16/2/2018∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.101/2016, απόφαση ημ.10/9/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.60/2017, απόφαση ημ.10/10/2018∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.78/2017, απόφαση ημ.26/3/2019. Αντίθετα, όσον αφορά τη θέση πως και η ειδοποίηση αυτή μπορεί να 
προσβληθεί βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.568/2016, απόφαση ημ.22/3/2018. 
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της προσβαλλόμενης απόφασης του Διευθυντή. Έτσι, μπορεί να την επικυρώσει, να την 

ακυρώσει και να κρίνει το ίδιο την ουσία ή να την ακυρώσει και να αναπέμψει την υπόθεση 

στον Διευθυντή όταν δεν έχει ενώπιον του τα απαιτούμενα στοιχεία για να αποφανθεί33. Είναι 

δε σημαντικό να σημειωθεί πως η προσβολή των αποφάσεων του Διευθυντή δεν μπορεί να 

γίνει με οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα. Η επιλογή και χρήση εσφαλμένου ένδικου 

βοηθήματος οδηγεί αναπόφευκτα σε απόρριψή του34.  

 

3.3. Ιούλιος 2019 - Σήμερα 

 

Στις 26/7/2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ο Ν.118(Ι)/2019, ο οποίος 

τροποποίησε το Μέρος VIB του Ν.9/1965. Στόχος φαίνεται να ήταν η απάντηση -εάν μας 

επιτραπεί όρος- στα συμπεράσματα των πρωτόδικων δικαστηρίων αναφορικά με τη 

συνταγματικότητα τους Μέρους VIB προτού αυτή εξετασθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο και 

κατ’ επέκταση η διάσωση αυτής. 

 

Καταρχάς, ο Ν.118(Ι)/2019 εισήγαγε ένα ιδιαίτερα μακράς έκτασης -ήτοι, πέντε (5) σελίδων- 

προοίμιο στον Ν.139(Ι)/2015. Σε αυτό, αρχικά παρατίθονταν οι κρίσεις των πρωτόδικων 

δικαστηρίων αναφορικά με τη συνταγματικότητα του Μέρους VIB και εξηγείτο γιατί η υιοθέτηση 

και η διατήρηση αυτού ήταν αναγκαίες. Συγκεκριμένα, αναφερόταν πως η πιεστική κοινωνική 

ανάγκη που είχε οδηγήσει στην ψήφιση του νόμου ουδόλως είχε εκλείψει. Επρόκειτο για την 

ανάγκη προστασίας χιλιάδων αγοραστών που εγκλωβίστηκαν ως αποτέλεσμα των αθέμιτων 

πρακτικών των πιστωτικών ιδρυμάτων και των πωλητών και παροχής σε αυτούς δυνατότητας 

ικανοποίησης της δίκαιης αξίωσης τους για μεταβίβαση του ακινήτου που αγόρασαν επ’ 

ονόματί τους ελεύθερου από οποιοδήποτε βάρος. Προστίθετο, επίσης, πως μεγάλος αριθμός 

εγκλωβισμένων αγοραστών ήταν ξένοι και δη πολίτες της ΕΕ, με αποτέλεσμα η μη διαχείριση 

του προβλήματος να πλήττει τη διεθνή εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έπειτα, 

σημειώνετο πως η ρύθμιση έπρεπε να εξισορροπεί τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων 

μερών, με τρόπο που ο πυρήνας των συνταγματικών δικαιωμάτων αυτών να μην επηρεάζεται 

και/ή εκμηδενίζεται. Τέλος, επισημαίνετο πως, σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα έχρηζε 

 
33 Βλ. Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Κανονισμοί του 1956, ΚΔΠ 622/1956. Επίσης, 
Αίτηση-Έφεση Αρ.100/2016, απόφαση ημ.30/11/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.118/2016, απόφαση ημ.30/11/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.360/2016, απόφαση ημ.21/12/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.60/2017, απόφαση ημ.10/10/2018∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.27/2017, απόφαση ημ.22/2/2019∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.78/2017, απόφαση ημ.26/3/2019. 
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πως, σε κάποιες περιπτώσεις, πρωτόδικα δικαστήρια ακύρωσαν αποφάσεις του 
Διευθυντή επί ενστάσεων και/ή αιτήσεων μεταφοράς λόγω έλλειψης δέουσας αιτιολογίας και έρευνας, μη 
προβαίνοντας στη συνέχεια σε έλεγχο συνταγματικότητας των προνοιών του Μέρους VIB, αφού η κρίση επί των 
σχετικών ισχυρισμών δεν ήταν απαραίτητη για την επίλυση της διαφοράς. Βλ. Γενική Αίτηση Αρ.202/2016, 
απόφαση ημ.12/6/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.360/2016, απόφαση ημ.21/12/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.17/2017, 
απόφαση ημ.16/2/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.60/2017, απόφαση ημ.10/10/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.27/2017, 
απόφαση ημ.22/2/2019∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.78/2017, απόφαση ημ.26/3/2019.  
34 Βλ. Αγωγή Αρ.881/2016, απόφαση ημ.14/10/2016∙ Αγωγή Αρ.2354/2017, απόφαση ημ.1/6/2018. 
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νομοθετικής ρύθμισης, αφήνοντας μάλιστα να συναχθεί πως εννοείτο ίδιας δομής και 

συλλογιστικής με αυτήν που εισήγαγε ο Ν.139(Ι)/2015. 

 

Επιπλέον, ο Ν.118(Ι)/2019 επηρέασε το πεδίο εφαρμογής του Μέρους VIB, εισάγοντας μία 

μικρή, αλλά σημαντική θα λέγαμε μεταβολή στο Άρθρο 44ΙΗ του Ν.9/1965. Ενώ διατήρησε ως 

προϋπόθεση εφαρμογής του μέρους αυτού την ύπαρξη σύμβασης πώλησης κατατεθειμένης 

στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης είτε εκούσια είτε δυνάμει δικαστικού 

διατάγματος, προσέθεσε όσον αφορά τη δεύτερη περίσταση το χρονικό όριο της 31/12/2019 

-ενώ προηγουμένως τέτοιος περιορισμός δεν υπήρχε. 

 

Τέλος, ο Ν.118(Ι)/2019 επέφερε κάποιες μεταβολές και στην όλη διαδικασία.  

 

Όσον αφορά το πρώτο στάδιο, της έναρξης αυτής, ο Ν.118(Ι)/2019 καταρχάς προσέθεσε στα 

πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς τον εκδοχέα, ήτοι αυτόν στον 

οποίο ο αγοραστής εκχώρησε τα απορρέοντα από την κατατεθειμένη στο Κτηματολόγιο για 

σκοπούς ειδικής εκτέλεσης σύμβαση πώλησης δικαιώματα και υποχρεώσεις δυνάμει σχετικής 

σύμβασης εκχώρησης. Επιπλέον, προσέθεσε το Άρθρο 44ΚΑΑ του Ν.9/1965, σύμφωνα με το 

οποίο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 44Κ του Ν.9/1965,  ο Διευθυντής 

οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αγοραστή, τον πωλητή, τον ενυπόθηκο δανειστή 

και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος και/ή 

απαγόρευση την καταχώρηση αίτησης μεταβίβασης.  

 

Όσον αφορά το δεύτερο στάδιο, της εξέτασης της υποβληθείσας αίτησης από τον Διευθυντή, 

ο Ν.118(Ι)/2019 δια του νεοεισαχθέντος Άρθρου 44ΚΑΑ του Ν.9/1965 όρισε πως ο Διευθυντής 

οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στα ανωτέρω αναφερόμενα ενδιαφερόμενα πρόσωπα -

εκτός από την καταχώρηση- και την ολοκλήρωση εξέτασης της αίτησης μεταβίβασης.  

 

Όσον αφορά το τρίτο στάδιο,  αυτό της γνωστοποίησης από τον Διευθυντή στα ενδιαφερόμενα 

πρόσωπα της πρόθεσής του να προχωρήσει στη μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του 

αγοραστή, ο Ν.118(Ι)/2019 τροποποίησε το Άρθρο 44ΚΒ(1) του Ν.9/1965 προσθέτοντας πως 

ο Διευθυντής αποστέλλει την Ειδοποίηση ΙΕ στα πρόσωπα αυτά «μετά την πάροδο των 

τριάντα (30) ημερών και αφού έχει εξετάσει οποιαδήποτε στοιχεία ενδεχομένως να έχουν τεθεί 

ενώπιόν του…». Η χρονική στιγμή από την οποία ξεκινούν να μετρούν οι τριάντα (30) αυτές 

ημέρες δεν προσδιορίζεται. Το μόνο σημείο στο οποίο γίνεται αναφορά σε άρθρο 

προγενέστερο του 44ΚΒ του Ν.9/1965 σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών είναι το Άρθρο 44Κ 

του Ν.9/1965, το οποίο ορίζει πως, σε περίπτωση που ο αγοραστής κατά τον χρόνο υποβολής 

της αίτησης μεταβίβασης δεν έχει εξοφλήσει πλήρως το τίμημα, ο Διευθυντής αποστέλλει σε 
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αυτόν Ειδοποίηση ΙΔ, με την οποία του ζητά να καταβάλει το υπόλοιπο σε ειδικό προσωρινό 

τραπεζικό λογαριασμό εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης35. Εάν η 

αναφορά στο Άρθρο 44ΚΒ του Ν.9/1965 αφορά την προθεσμία αυτή καταβολής του 

τιμήματος, τότε ο Διευθυντής μπορεί να στείλει Ειδοποίηση ΙΕ στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα 

εάν και εφόσον ο αγοραστής καταβάλει τυχόν υπόλοιπο του τιμήματος σε ειδικό τραπεζικό 

λογαριασμό. Σε κάθε περίπτωση, μία σαφέστερη διατύπωση θα καθιστούσε την κατανόηση 

της εν λόγω προσθήκης ευκολότερη.  

 

Τέλος, όσον αφορά το πέμπτο στάδιο, αυτό της λήψης απόφασης από τον Διευθυντή 

αναφορικά με τις τυχόν ενστάσεις και αιτήσεις μεταφοράς, ο Ν.118(Ι)/2019 προσέθεσε στο 

Άρθρο 44ΚΒ του Ν.9/1965 την παράγραφο (8). Σύμφωνα με την αυτήν, σε περίπτωση μη 

τεκμηρίωσης ένστασης, ο Διευθυντής προχωρεί σε έκδοση αιτιολογημένης απόφασης, την 

οποία κοινοποιεί στο ενιστάμενο πρόσωπο και στον αγοραστή, με την οποία πληροφορεί 

αυτούς για τους λόγους απόρριψης της ένστασης και για την απόφασή του να προχωρήσει 

στη διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου, εκτός εάν εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) 

ημερών από την κοινοποίηση, ο ενιστάμενος προσκομίσει δικαστικό διάταγμα που να ορίζει 

το αντίθετο. Η προσθήκη της παραγράφου αυτής ουσιαστικά απέδωσε δύο υφιστάμενες και 

απορρέουσες από θεμελιώδεις αρχές του δικαίου υποχρεώσεις του Διευθυντή, οι οποίες 

μάλιστα -ως είδαμε- υλοποιούνταν στην πράξη και πριν την υιοθέτηση του Ν.118(Ι)/2019. 

Ήτοι, την υποχρέωση απάντησης εγγράφως και αιτιολογημένα επί τυχόν ενστάσεων στη 

διαδικασία μεταβίβασης και την υποχρέωση αναστολής της όλης διαδικασίας σε περίπτωση 

ύπαρξης δικαστικού διατάγματος που να διατάσσει τούτο.   

 

4. Η συνταγματικότητα 

 

Η υιοθέτηση και εφαρμογή του Μέρους VIB του Ν.9/1965 οδήγησε στην καταχώρηση 

πληθώρας υποθέσεων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και στην έγερση στη συντριπτική 

πλειοψηφία αυτών ισχυρισμών για αντισυνταγματικότητά του. Σε σειρά πρωτόδικων 

αποφάσεων οι ισχυρισμοί αυτοί έγιναν αποδεκτοί και μέχρι σήμερα έχει κριθεί πως οι διατάξεις 

του Μέρους VIB αντίκεινται στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, στο δικαίωμα στην εργασία, στο 

δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως, στο δικαίωμα στην ισότητα, καθώς και στην αρχή της 

διάκρισης των εξουσιών.  Είναι δε σημαντικό να σημειωθεί πως οι υποθέσεις αυτές 

αφορούσαν περιπτώσεις όπου, δυνάμει των προνοιών του Μέρους VIB, ο Διευθυντής είχε 

ενημερώσει τους δικαιούχους υποθηκών και/ή μέμο πως επρόκειτο να προχωρήσει σε 

 
35 Βλ. Δεύτερο Παράρτημα του Ν.9/1965 όσον αφορά τον τύπο της Ειδοποίησης ΙΔ. 
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μεταβίβαση ακινήτου στον αγοραστή ελεύθερου από τα εν λόγω δικαιώματα, ενώ αυτά δεν θα 

μεταφέρονταν σε κάποιο άλλο ακίνητο του πωλητή ή τρίτου προσώπου. 

 

4.1. Δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

 

Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία κατοχυρώνεται στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. Το άρθρο αυτό, 

μεταξύ άλλων, ορίζει: 

 

«(1) Έκαστος, μόνος ή από κοινού μετ’ άλλων, έχει το δικαίωμα να αποκτά, να είναι κύριος, να 

κατέχη, απολαύη ή διαθέτη οιανδήποτε κινητήν ή ακίνητον ιδιοκτησίαν και δικαιούται να απαιτή 

τον σεβασμόν του τοιούτου δικαιώματος αυτού… 

(2) Στέρησις ή περιορισμός οιουδήποτε τοιούτου δικαιώματος δεν δύναται να επιβληθή ειμή ως 

προβλέπεται υπό του παρόντος άρθρου. 

(3) Η άσκησις τοιούτου δικαιώματος δύναται να υποβληθή διά νόμου εις όρους, δεσμεύσεις ή 

περιορισμούς απολύτως απαραιτήτους προς το συμφέρον της δημοσίας ασφαλείας ή της 

δημοσίας υγιείας ή των δημοσίων ηθών ή της πολεοδομίας ή της αναπτύξεως και 

χρησιμοποιήσεως οιασδήποτε ιδιοκτησίας προς προαγωγήν της δημοσίας ωφελείας ή προς 

προστασίαν των δικαιωμάτων τρίτων. 

Διά πάντα τοιούτον όρον, δέσμευσιν ή περιορισμόν, όστις μειώνει ουσιωδώς την οικονομικήν 

αξίαν της τοιαύτης ιδιοκτησίας, δέον να καταβάλληται το ταχύτερον δικαία αποζημίωσις, 

καθοριζομένη, εν περιπτώσει διαφωνίας, υπό πολιτικού δικαστηρίου. 

(4) Οιαδήποτε κινητή ή ακίνητος ιδιοκτησία ή οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί τοιαύτης 

ιδιοκτησίας δύναται να απαλλοτριωθή αναγκαστικώς υπό της Δημοκρατίας ή υπό της 

δημοτικής αρχής, ως και υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως υπέρ εκπαιδευτικών, θρησκευτικών, 

φιλανθρωπικών ή αθλητικών σωματείων, οργανώσεων ή ιδρυμάτων υποκειμένων εις την 

αρμοδιότητα αυτής και μόνον εις βάρος προσώπων ανηκόντων εις την αντίστοιχον κοινότητα, 

ως επίσης και υπό νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή οργανισμού κοινής ωφελείας, προς 

ους έχει παραχωρηθή τοιούτον δικαίωμα υπό του νόμου και δη μόνον: 

(α) προς εξυπηρέτησιν σκοπού δημοσίας ωφελείας, ειδικώς καθορισθησομένου διά γενικού 

περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως νόμου, όστις θέλει θεσπισθή εντός έτους από της 

ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγματος, 

(β) του τοιούτου σκοπού εξειδικευομένου δι’ ητιολογημένης αποφά|σεως της απαλλοτριούσης 

αρχής εκδιδομένης κατά τας διατάξεις του νόμου τούτου, περιλαμβανούσης σαφώς τους 

λόγους της τοιαύτης απαλλοτριώσεως και 
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(γ) επί καταβολή τοις μετρητοίς και προκαταβολικώς δικαίας και ευλόγου αποζημιώσεως 

καθοριζομένης εν περιπτώσει διαφωνίας υπό πολιτικού δικαστηρίου…»36. 

 

Στο σύνολο των υποθέσεων που μελετήσαμε και εξετάσθηκε ισχυρισμός για παραβίαση του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία, τα δικαστήρια καταρχάς θεώρησαν πως τα επηρεασθέντα 

εμπράγματα δικαιώματα υποθηκών και/ή μέμο συνιστούσαν ιδιοκτησία και συνεπώς 

ενέπιπταν στο προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Ομοίως σε όλες, τα 

δικαστήρια προσέγγισαν την (επικείμενη) απάλειψη των δικαιωμάτων αυτών, προκειμένου τα 

επίδικα ακίνητα να μεταβιβαστούν στους αγοραστές ελεύθερα, ως στέρηση. Επεσήμαναν 

μάλιστα πως τέτοια στέρηση μπορούσε να γίνει μόνο δια του θεσμού της αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης, πράγμα το οποίο δεν είχε συμβεί στις υπό κρίση υποθέσεις. Προχώρησαν, 

παρόλα αυτά, να εξετάσουν κατά πόσο η επέμβαση στα δικαιώματα των αιτητών 

εξυπηρετούσε σκοπό δημοσίου συμφέροντος και έλαβε χώρα έναντι δίκαιης και εύλογης 

αποζημίωσης. Όσον αφορά την πρώτη προϋπόθεση, τα δικαστήρια εκκινούσαν από το ότι, 

σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.139(Ι)/2015, σκοπός του Μέρους VIB ήταν η 

επίλυση του «προβλήματος που υπήρχε με τον μεγάλο αριθμό αγοραστών ακινήτων, οι οποίοι 

βρίσκονταν εγκλωβισμένοι, παρά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων». 

Παρατηρούσαν δε πως ο ίδιος ο νόμος δεν ανέφερε κάτι σχετικό. Σκοπός, λοιπόν, ήταν η 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων μίας κατηγορίας ατόμων και όχι του συνόλου των πολιτών. 

Και τούτο δεν μεταβαλλόταν από το γεγονός ότι σύμφωνα με το Κτηματολόγιο ο αριθμός των 

εγκλωβισμένων αγοραστών ανερχόταν κατά ή περί τις 70.000. Ως εκ τούτου, ο επιδιωκόμενος 

από το υπό κρίση μέτρο σκοπός δεν συνιστούσε σκοπό δημοσίου συμφέροντος. Όσον αφορά 

τη δεύτερη προϋπόθεση, σύμφωνα με τα δικαστήρια η προβλεπόμενη δυνατότητα μεταφοράς 

του εμπράγματου βάρους σε άλλο ακίνητο του πωλητή ή τρίτου προσώπου δεν συνιστούσε 

δίκαιη και εύλογη αποζημίωση. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπήρχε άλλη διαθέσιμη ακίνητη 

ιδιοκτησία του πωλητή ή τρίτου στην οποία μπορούσε να γίνει μεταφορά. Σε άλλες υπήρχε 

τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία, όμως αυτή ήταν ήδη βεβαρημένη με άλλα εμπράγματα βάρη και/ή 

απαγορεύσεις, με αποτέλεσμα να έρχονται στο προσκήνιο τα ζητήματα που παρατέθηκαν 

ανωτέρω. Δεδομένων τούτων, τα πρωτόδικα δικαστήρια κατέληξαν σε σειρά αποφάσεων πως 

οι πρόνοιες του Μέρους VIB, προσεγγιζόμενες ως επιφέρουσες στέρηση ιδιοκτησίας, 

παραβίαζαν το Άρθρο 23 του Συντάγματος37.  

 
36 Βλ. Γιάλλουρου, Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην κυπριακή έννομη τάξη, σ.53-127∙ 
Λοΐζου, Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, σελ. 138-157∙ Παρασκευάς, Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: 
Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, σ.360-398∙ Τορναρίτης, Το πολιτειακόν δίκαιον της Κύπρου, σ.170-188∙ 
Emilianides, Constitutional law in Cyprus, σ.181-185.  
37 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.115/2016, απόφαση ημ.2/10/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.279/2016, απόφαση ημ.7/11/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.100/2016, απόφαση ημ.30/11/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.118/2016, απόφαση ημ.30/11/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.456/2016, απόφαση ημ.14/12/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.345/2016, απόφαση ημ.19/12/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.423/2016, απόφαση ημ.10/1/2018∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.33/2016, απόφαση ημ.15/1/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.275/2016, απόφαση ημ.31/1/2018∙ Αίτηση-
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Σε κάποιες περιπτώσεις, τα δικαστήρια, για σκοπούς πληρότητας της απόφασής τους, 

προχώρησαν να εξετάσουν τη συμβατότητα των προνοιών του Μέρους VIB με το Άρθρο 23 

του Συντάγματος προσεγγίζονταν την επέμβαση που αυτές επέφεραν ως περιορισμό. 

Ακολουθώντας αντίστοιχη συλλογιστική με την αμέσως ανωτέρω αναφερόμενη, τα δικαστήρια 

κατέληξαν πως, και υπό αυτήν την προσέγγιση, οι προϋποθέσεις της εξυπηρέτησης σκοπού 

δημοσίου συμφέροντος, και δη ως αυτό εξειδικεύεται στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος, και 

της καταβολής δίκαιης αποζημίωσης δεν πληρούνταν. Συνεπώς, οι πρόνοιες του Μέρους VIB 

και υπό αυτήν την προσέγγιση παραβίαζαν το Άρθρο 23 του Συντάγματος38.  

 

Η θέση των πρωτόδικων δικαστηρίων πως η υποθήκη και/ή το μέμο συνιστούν ιδιοκτησία μας 

βρίσκει σύμφωνους. Όπως και η θέση πως η απάλειψη αυτών συνιστά στέρηση. Ομοίως 

σύμφωνους μας βρίσκει η κατάληξη πως οι επίδικες πρόνοιες αποτελούν αδικαιολόγητη 

επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, διότι δεν τηρούν τις προβλεπόμενες στο Άρθρο 23 

του Συντάγματος προϋποθέσεις. Παρόλα αυτά, θα λέγαμε πως η συλλογιστική μας είναι -εν 

μέρει τουλάχιστον- διαφορετική. 

 

Καταρχάς, ως σημείωσαν και τα ίδια τα δικαστήρια, στον βαθμό που η επέμβαση που οι υπό 

κρίση πρόνοιες επιφέρουν προσεγγίζεται ως στέρηση, αυτή έπρεπε να είχε λάβει χώρα δια 

του θεσμού της απαλλοτρίωσης όπως αυτός διέπεται από το Άρθρο 23(4 και 5) του 

Συντάγματος. Θα έπρεπε, λοιπόν, να είχε λάβει χώρα δυνάμει του Περί Αναγκαστικής 

Απαλλοτρίωσης Ν.15/1962 και να είχε εκδοθεί προς τούτο γνωστοποίηση και διάταγμα 

απαλλοτρίωσης. Αυτό δεν έγινε και τούτο αρκούσε για κατάληξη σε συμπέρασμα παραβίασης 

του Άρθρου 23 του Συντάγματος.  

 

Επιπλέον, η στέρηση θα έπρεπε να είχε γίνει για σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ως αυτό 

προκύπτει από το Άρθρο 23(4)(α) του Συντάγματος σε συνδυασμό με το Άρθρο 3 του 

Ν.15/196239. Σκοπός του Μέρους VIB, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το ίδιο το κείμενο 

 
Έφεση Αρ.48/2016, απόφαση ημ.22/2/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.134/2016, απόφαση ημ.21/3/2018∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.568/2016, απόφαση ημ.22/3/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.99/2016, απόφαση ημ.3/8/2018∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.498/2017, απόφαση ημ.28/8/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.118/2017, απόφαση ημ.6/9/2018∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.101/2016, απόφαση ημ.10/9/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.552/2017, απόφαση ημ.10/9/2018∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.162/2018, απόφαση ημ.30/12/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.357/2016, απόφαση ημ.5/3/2019∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.24/2017, απόφαση ημ.8/3/2019∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.72/2017, απόφαση ημ.19/6/2019∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.308/2016, απόφαση ημ.21/6/2019∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.60/2018, απόφαση ημ.9/7/2019∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.61/2018, απόφαση ημ.9/7/2019. 
38 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.279/2016, απόφαση ημ.7/11/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.100/2016, απόφαση ημ.30/11/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.118/2016, απόφαση ημ.30/11/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.275/2016, απόφαση ημ.31/1/2018∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.99/2016, απόφαση ημ.3/8/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.118/2017, απόφαση ημ.6/9/2018∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.24/2017, απόφαση ημ.8/3/2019∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.72/2017, απόφαση ημ.19/6/2019. 
39 Το Άρθρο 23(4)(α) του Συντάγματος απαιτεί, προκειμένου η απαλλοτρίωση να είναι δικαιολογημένη, αυτή να 
λαμβάνει χώρα «προς εξυπηρέτησιν σκοπού δημοσίας ωφελείας, ειδικώς καθορισθησομένου διά γενικού περί 
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως νόμου». Ο νόμος αυτός είναι ο Περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσεως Ν.15/1962 
και σχετικό το Άρθρο 3 αυτού με τίτλο ‘Σκoπoί δι' oυς ιδιoκτησία δύvαται vα απαλλoτριωθή’. Η διατύπωση του 
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του νόμου, αλλά και το προοίμιο που εισήγαγε ο Ν.118(Ι)/2019, ήταν η προστασία των 

συμφερόντων και/ή των δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων αγοραστών. Θα μπορούσε, λοιπόν, 

να λεχθεί πως σκοπός του ήταν η προστασία των δικαιωμάτων τρίτων. Το Άρθρο 3 του 

Ν.15/1962 δεν περιλαμβάνει στην απαρίθμησή του τον σκοπό αυτό. Επομένως, είτε θα 

μπορούσε δια μίας δημιουργικής ερμηνείας ο εν λόγω σκοπός να υπαχθεί σε κάποιον από 

τους εκεί αναφερόμενους, όπως η χρησιμοποίηση και ανάπτυξη ιδιοκτησίας για την καλύτερη 

δημόσια ωφέλεια, είτε θα μπορούσε να υποστηριχθεί -ως προκύπτει και από το γράμμα 

αυτού- πως η απαρίθμησή του είναι ενδεικτική και συνεπώς πως σκοπός δημοσίου 

συμφέροντος που δικαιολογεί τη στέρηση ιδιοκτησίας είναι και η προστασία των δικαιωμάτων 

τρίτων.  

 

Στο σημείο αυτό τρία πράγματα είναι ενδιαφέρον να σημειωθούν.  

 

Το πρώτο είναι πως, κατά την άποψη μας, in principle η προστασία των δικαιωμάτων τρίτων 

συνιστά σκοπό δημοσίου συμφέροντος που μπορεί να δικαιολογήσει τη στέρηση ιδιοκτησίας. 

Λόγος ύπαρξης και σκοπός του Κράτους είναι η κατοχύρωση και η προστασία των 

δικαιωμάτων ενός εκάστου των μελών του στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Δημόσιο συμφέρον, 

λοιπόν, δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο έξω και πάνω από αυτό. Όταν, συνεπώς, 

δικαιώματα των μελών ενός Κράτους συγκρούονται, αυτό οφείλει να ρυθμίσει τη σύγκρουση 

προς επίτευξη του εν λόγω σκοπού και τούτο μπορεί να απαιτεί τον περιορισμό των 

δικαιωμάτων μίας κατηγορίας προσώπων προς προστασία των δικαιωμάτων μίας άλλης. 

Επομένως, η γενικευμένη και εκφρασθείσα από τα πρωτόδικα δικαστήρια θέση πως «ουδείς 

νόμος θεωρείται συνταγματικός, όταν ψηφίζεται για προστασία ορισμένης μερίδας ανθρώπων» 

δεν μας βρίσκει σύμφωνους40.  

 

Το δεύτερο -που συνιστά απόρροια του πρώτου- είναι πως κρίσιμο ερώτημα δεν θα έπρεπε 

να είναι αν γενικώς η προστασία των δικαιωμάτων τρίτων συνιστά λόγο στέρησης ιδιοκτησίας- 

διότι η απάντηση πρέπει να είναι καταφατική, αλλά κατά πόσο in concreto, με αναφορά στην 

συγκεκριμένη ρύθμιση, υπήρχε λόγος προστασίας των ούτω καλούμενων εγκλωβισμένων 

αγοραστών. Μία οπτική θα ήταν πως, ένεκα του ότι, ως ήδη αναφέρθηκε, μέρος της ευθύνης 

 
Άρθρου23(4)(α) του Συντάγματος δημιουργεί την εντύπωση πως η απαρίθμηση του Άρθρου 3 του Ν.15/1962 θα 
είναι περιοριστική. Παρόλα αυτά, το ίδιο το Άρθρο 3(2) του Ν.15/62, πριν από την εν λόγω απαρίθμηση, 
χρησιμοποιεί τη λέξη  «περιλαμβάνουσι» δίδοντας την αίσθηση πως η απαρίθμηση που ακολουθεί είναι ενδεικτική. 
Σε κάθε περίπτωση, η απαρίθμηση αυτή είναι τόσο ευρεία που μάλλον δύσκολα οποιοσδήποτε επικαλούμενος 
σκοπός δημοσίου συμφέροντος δεν θα μπορούσε να υπαχθεί σε κάποιον από τους εκεί αναφερόμενους. 
40 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.115/2016, απόφαση ημ.2/10/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.101/2016, απόφαση ημ.10/9/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.162/2018, απόφαση ημ.30/12/2018∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.308/2016. Απόφαση ημ.21/6/2019∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.60/2018, απόφαση ημ.9/7/2018∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.60/2018, απόφαση ημ.9/7/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.61/2018, απόφαση ημ.9/7/2018. Επίσης, 
Γιάλλουρου, Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην κυπριακή έννομη τάξη, σ.33-35, 110-114. 
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για τη θέση που βρέθηκαν είχαν και οι ίδιοι, δεν τίθετο ζήτημα προστασίας τους. Το Κράτος 

είχε ήδη εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή του δια της θέσπισης των ανωτέρω 

παρατεθέντων υφιστάμενων ρυθμίσεων. Ένεκα του ότι η θέση στην οποία βρέθηκαν δεν 

οφειλόταν σε αδυναμίες των ρυθμίσεων αυτών, αλλά στη μη ορθή χρήση τους από τους ίδιους, 

δεν υπήρχε (εκ νέου) υποχρέωση του Κράτους να τους προστατεύσει περιορίζοντας τα 

δικαιώματα μίας άλλης κατηγορίας προσώπων. Η οπτική αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα πως 

οι υπό κρίση πρόνοιες του Μέρους VIB του Ν.9/1965 δεν εξυπηρετούσαν σκοπό δημοσίου 

συμφέροντος. Μία άλλη οπτική θα ήταν πως, καίτοι ευθύνη για τη θέση στην οποία βρέθηκαν 

είχαν και οι ίδιοι οι αγοραστές, δεδομένου του ότι ο αριθμός τους έφτασε κατά ή περί τις 70.000 

και σε πολλές περιπτώσεις αν διεκδικούσαν αποζημιώσεις από τους πωλητές για παράβαση 

σύμβασης θα ήταν μάλλον αδύνατο να αποζημιωθούν -ιδίως για το σύνολο του ποσού που 

κατέβαλαν- λόγω αφερεγγυότητας των τελευταίων, το όλο ζήτημα απαιτούσε κρατική 

παρέμβαση και τα δικαιώματα των εν λόγω αγοραστών απαιτούσαν προστασία. Υπό την 

οπτική αυτή θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως οι πρόνοιες του Μέρους VIB εξυπηρετούσαν 

σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ήτοι την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων -υπό την 

επιφύλαξη των όσων σχετικώς αναφέρθηκαν ανωτέρω.  

 

Το τρίτο είναι πως σκοπός του υπό κρίση νόμου ήταν συγχρόνως και η αποκατάσταση της 

αγοράς ακινήτων, η βελτίωση της εικόνας της κυπριακής οικονομίας διεθνώς και η 

συμμόρφωση της χώρας με τις υποχρεώσεις ως απέρρεαν από τα μνημόνια συναντίληψης. 

Οι σκοποί αυτοί δεν αναφέρονταν στην αιτιολογική έκθεση του Ν.139(Ι)/2015, προέκυπταν 

όμως από το πλαίσιο εντός του οποίο υιοθετήθηκε το Μέρος VIΒ, ενώ καθίσταντο σαφείς -σε 

μεγάλο βαθμό τουλάχιστον- από το προοίμιο που εισήγαγε ο Ν.118(Ι)/2019. Τούτοι θα 

μπορούσαν να υπαχθούν στους αναφερόμενους στο Άρθρο 3 του Ν.15/1962 σκοπούς της 

εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων και της καλύτερης χρησιμοποίησης και ανάπτυξης 

ιδιοκτησίας για τη δημόσια ωφέλεια, ενώ αν δεχτούμε πως η απαρίθμησή του είναι ενδεικτική 

σαφώς θα μπορούσαν να θεωρηθούν σκοποί δημοσίου συμφέροντος.  

 

Θεωρούμε, λοιπόν, πως η σχετική προϋπόθεση, υπό διάφορες αναγνώσεις, τηρείτο.  

 

Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 23(4)(γ) του Συντάγματος, η στέρηση ιδιοκτησίας θα έπρεπε να 

συνοδεύεται από «καταβολή τοις μετρητοίς και προκαταβολικώς δικαίας και ευλόγου 

αποζημιώσεως»41. Η δυνατότητα μεταφοράς εμπράγματου βάρους από το επίδικο ακίνητο σε 

 
41 Δια της νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου ιδιαίτερα νωρίς κατέστη σαφές πως δίκαιη και εύλογη 
αποζημίωση είναι πλήρης, ήτοι αυτή που καλύπτει το σύνολο της ζημίας του προσώπου που υπέστη τη στέρηση 
ιδιοκτησίας. Βλ. (1968) 1 CLR 102∙ (1970) 1 CLR 345∙ (1971) 1 CLR 146∙ (1975) 1 CLR 12∙ (1978) 1 CLR 36∙ 
(1991) 1 ΑΑΔ 119∙ (1993) 1 ΑΑΔ 1069∙ (1995) 1 ΑΑΔ 728∙ (2001) 1 ΑΑΔ 365. 
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ένα άλλο ακίνητο του πωλητή ή τρίτου προσώπου, και μάλιστα με τις δυσκολίες και τα 

αναπάντητα ερωτήματα που η δυνατότητα αυτή γεννά, σαφώς δεν πληροί τους 

προβλεπόμενους όρους αποζημίωσης. Συνεπώς, η προϋπόθεση αυτή δεν τηρείτο. 

 

Δεδομένων όλων των ανωτέρω, στον βαθμό που η επέμβαση που οι πρόνοιες του Μέρους 

VIB επέφεραν θεωρείται στέρηση, αυτή δεν θα μπορούσε να κριθεί ως συνταγματική.  

 

Ως είδαμε, κάποια δικαστήρια προχώρησαν να εξετάσουν τη συνταγματικότητα των επίδικων 

προνοιών προσεγγίζοντας την επέμβαση που αυτά επέφεραν ως περιορισμό. Προκειμένου 

ένας τέτοιος περιορισμός να είναι σύμφωνος με το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος, θα έπρεπε 

να είχε λάβει χώρα δια νόμου. Πράγματι τούτο έγινε. Ακόμη, θα έπρεπε να υιοθετηθεί προς 

εξυπηρέτηση ενός σκοπού δημοσίου συμφέροντος από τους ρητά και περιοριστικά 

αναφερόμενους στο άρθρο αυτό. Σε αναλογία των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι 

επιδιωκόμενοι από το Μέρος VIB σκοποί θα μπορούσαν να υπαχθούν στον σκοπό της 

ανάπτυξης και χρησιμοποίησης ιδιοκτησίας προς προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας, καθώς 

και στον σκοπό της προστασίας των δικαιωμάτων τρίτων. Επιπλέον, θα έπρεπε σε 

περίπτωση που ο περιορισμός αυτός μείωνε ουσιωδώς την οικονομική αξία της 

επηρεασθείσας ιδιοκτησίας να καταβαλλόταν «το ταχύτερον δικαία αποζημίωσις». Και στο 

πλαίσιο των περιορισμών γίνεται δεκτό πως δίκαιη αποζημίωση είναι η πλήρης, ενώ στην 

πράξη -κατά κανόνα τουλάχιστον- αυτή είναι χρηματική42. Στις περιπτώσεις που αφορούσαν 

οι υποθέσεις που είδαμε, ως αναφέρθηκε, η υποθήκη και/ή το μέμο απαλείφονταν και δεν 

μεταφέρονταν σε ένα άλλο ακίνητο του πωλητή ή τρίτου προσώπου. Σε αυτές, λοιπόν, σαφώς 

επέρχετο ουσιώδης μείωση της οικονομικής αξίας του αντικειμένου ιδιοκτησίας και ουδεμία 

αποζημίωση εδίδετο. Επομένως, η σχετική προϋπόθεση δεν τηρείτο και το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος ομοίως παραβιαζόταν. 

 

Βέβαια, εν μέρει διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα στις περιπτώσεις που το εμπράγματο 

βάρος και/ή η απαγόρευση θα μεταφερόταν σε ένα άλλο ακίνητο του πωλητή ή τρίτου 

προσώπου. Εάν η μεταφορά αυτή θα οδηγούσε σε εξασφάλιση αντίστοιχη με αυτήν που 

υπήρχε προηγουμένως, τότε η επέμβαση δεν θα συνιστούσε στέρηση, αλλά περιορισμό, αφού 

το δικαίωμα θα εξακολουθούσε να ισχύει και να επιτελεί την ίδια λειτουργία. Δια της υιοθέτησης 

της ανωτέρω προτεινόμενης προσέγγισης της προϋπόθεσης εξυπηρέτησης σκοπού 

δημοσίου συμφέροντος, ο περιορισμός αυτός θα ήταν δικαιολογημένος. Εάν αντίθετα η 

μεταφορά αυτή δεν θα οδηγούσε σε αντίστοιχη εξασφάλιση, τότε ανάλογα προσαρμοσμένα 

 
42 Καίτοι δεν έχουμε εντοπίσει αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου που να ερμηνεύουν τους όρους αυτούς με 
αναφορά στον περιορισμό του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, κατ’ αναλογία ισχύουν όσα και για την απαλλοτρίωση 
αυτής. 
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θα ίσχυαν όσα προηγουμένως αναφέρθηκαν. Για παράδειγμα, εάν η τράπεζα είχε υποθήκη 

που εξασφάλιζε οφειλή €300.000 και η καταναγκαστική τιμή πώλησης του ακινήτου ήταν 

€320.000, η μεταφορά της υποθήκης σε άλλο ακίνητο του πωλητή με καταναγκαστική τιμή 

πώλησης €100.000 θα ισοδυναμούσε, κατά την κρίση μας, με στέρηση ιδιοκτησίας στο βαθμό 

που η τράπεζα δεν θα καλυπτόταν πια για τις €200.000. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

διαδικασίας απαλλοτρίωσης και καταβολής αποζημίωσης δεν θα πληρούνταν και επομένως 

το Άρθρο 23 του Συντάγματος θα παραβιαζόταν. Ακόμη δε κι αν η επέμβαση προσεγγιζόταν 

ως περιορισμός, ομοίως δεν θα πληρείτο η σχετική με την αποζημίωση προϋπόθεση, με 

αποτέλεσμα και πάλι να παραβιαζόταν το Άρθρο 23 του Συντάγματος.  

 

4.2. Δικαίωμα στην εργασία 

 

Το δικαίωμα στην εργασία κατοχυρώνεται στο Άρθρο 25 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει: 

 

«(1) Έκαστος έχει το δικαίωμα να ασκή οιονδήποτε επάγγελμα ή να επιδίδεται εις οιανδήποτε 

απασχόλησιν, εμπόριον ή επικερδή εργασίαν. 

(2) Η άσκησις του δικαιώματος τούτου δύναται να υπαχθή εις τους υπό του νόμου τιθεμένους 

όρους, περιορισμούς ή διατυπώσεις, αναφερομένους αποκλειστικώς εις τα συνήθως 

απαιτούμενα διά την άσκησιν οιουδήποτε επαγγέλματος προσόντα ή οίτινες είναι απαραίτητοι 

μόνον προς το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της 

δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας υγιείας ή των δημοσίων ηθών ή 

της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των ηγγυημένων υπό του Συντάγματος εις 

οιονδήποτε πρόσωπον ή προς το δημόσιον συμφέρον υπό τον όρον ότι διατυπώσεις, όροι και 

περιορισμοί δεν θα τίθενται διά νόμου κατ’ επίκλησιν του δημοσίου συμφέροντος εφ’ όσον είναι 

αντίθετοι προς τα συμφέροντα εκατέρας κοινότητος….»43. 

 

Η συλλογιστική των δικαστηρίων όσον αφορά ισχυρισμούς για παραβίαση του δικαιώματος 

στην εργασία ήταν σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχη με αυτήν που εξέφρασαν και αναφορικά με τη 

συμβατότητα τούτων με το Άρθρο 23 του Συντάγματος. Καταρχάς, στο σύνολο των σχετικών 

αποφάσεων, τα δικαστήρια επεσήμαναν πως η σύναψη συμβάσεων υποθηκών προς 

εξασφάλιση πιστωτικών διευκολύνσεων που είχαν παράσχει ενέπιπτε στα πλαίσια άσκησης 

του επαγγέλματος και/ή της εργασίας των τραπεζών. Συνεπώς, τόσο καθαυτή η κατάργηση 

των δικαιωμάτων τους που απέρρεαν από τις συμβάσεις αυτές όσο και η απώλεια κέρδους 

ένεκα της κατάργησης τούτης συνιστούσαν επέμβαση στο ομώνυμο δικαίωμά τους. 

 
43 Βλ. Λοΐζου, Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, σελ.162-167∙ Παρασκευάς, Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: 
Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, σ.417-430∙ Τορναρίτης, Το πολιτειακόν δίκαιον της Κύπρου, σ.188-194∙ 
Emilianides, Constitutional law in Cyprus, σ.175-176. 
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Προκειμένου αυτή να είναι δικαιολογημένη, έπρεπε να τηρεί τις προϋποθέσεις που το Άρθρο 

25 του Συντάγματος ορίζει. Έπρεπε, δηλαδή, να εξυπηρετεί σκοπό δημοσίου συμφέροντος 

από τους ρητά και περιοριστικά αναφερόμενους σε αυτό και να είναι απαραίτητη προς τούτο, 

ήτοι να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας. Όσον αφορά την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος, ο σκοπός του Μέρους VIB ως προέκυπτε από την αιτιολογική έκθεση αυτού 

δεν ενέπιπτε σε κάποιον από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 25 του Συντάγματος για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν κατά την εξέταση του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Όσον αφορά 

δε την αρχή της αναλογικότητας, επίσης δεν τηρείτο. Ο νομοθέτης προέβη σε μία αυθαίρετη 

επιλογή των δικαιωμάτων του αγοραστή έναντι των δικαιωμάτων του πιστωτή. Συνεπώς, οι 

επίδικες πρόνοιες παραβίαζαν το Άρθρο 25 του Συντάγματος44. 

 

Η θέση των πρωτόδικων δικαστηρίων πως στις υπό κρίση υποθέσεις οι πρόνοιες του Μέρους 

VIB συνιστούν επέμβαση στην άσκηση εργασίας και δη επικερδούς επαγγέλματος από τις 

τράπεζες μας βρίσκει σύμφωνους. Αντίθετα, η θέση όσον αφορά την εξυπηρέτηση σκοπού 

δημοσίου συμφέροντος, και ιδίως η συλλογιστική προς τούτο, δεν μας βρίσκει απόλυτα 

σύμφωνους. Ανάλογα προσαρμοσμένα ισχύουν όσα σχετικώς αναφέρθηκαν ανωτέρω με 

αναφορά στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. Περιοριζόμαστε να αναφέρουμε πως οι 

επιδιωκόμενοι από το Μέρος VIB σκοποί θα μπορούσαν ερμηνευτικά να υπαχθούν στο ρητά 

αναφερόμενο στο Άρθρο 25 του Συντάγματος δημόσιο συμφέρον και κατ’ επέκταση να 

θεωρηθεί ότι η προϋπόθεση αυτή τηρείτο. Δυσκολότερα είναι τα πράγματα όσον αφορά την 

αρχή της αναλογικότητας. Ο πωλητής είχε λάβει τα χρήματα του δανείου, είχε εισπράξει το 

τίμημα της πώλησης, ενώ δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις ούτε προς την τράπεζα ούτε 

προς τον αγοραστή. Παραταύτα, αυτός απαλλάσσετο από τις υποχρεώσεις του προς την  

πρώτη και αυτή έχανε το εμπράγματο δικαίωμα της υποθήκης, αφού αυτό δεν μεταφερόταν 

σε άλλο ακίνητο του πωλητή ή τρίτου προσώπου. Η τράπεζα δεν είχε οποιαδήποτε ευθύνη 

ούτε για τη θέση στην οποία βρέθηκε η ίδια ούτε για τη θέση στην οποία βρέθηκε ο αγοραστής, 

ενώ αντίθετα ο τελευταίος είχε ευθύνη για τη θέση του. Επιπλέον, το μέγεθος της ζημίας που 

αυτή θα και/ή ήταν δυνατό να υποστεί, δεδομένου του μεγέθους που από τη φύση τους είχαν 

τα δάνεια προς εταιρείες ανάπτυξης γης που ήταν οι πωλητές στις υπό κρίση υποθέσεις και 

ιδίως εάν δεν υπήρχαν άλλες σχετικές εξασφαλίσεις, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν 

προβλεπόταν δε η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για κάλυψή της. Δεδομένων όλων 

αυτών, συμφωνούμε με τα πρωτόδικα δικαστήρια πως η αρχή της αναλογικότητας δεν τηρείτο 

και πως οι πρόνοιες του Μέρους VIB παραβίαζαν το Άρθρο 25 του Συντάγματος,  

 

 
44 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.456/2016, απόφαση ημ.14/12/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.423/2016, απόφαση ημ.10/1/2018∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.568/2016, απόφαση ημ.22/3/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.552/2017, απόφαση ημ.10/9/2018∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.24/2017, απόφαση ημ.8/3/2019. 
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Διαφορετικά θα ήταν και πάλι τα πράγματα στις περιπτώσεις που το εμπράγματο βάρος και/ή 

η απαγόρευση θα μεταφέρονταν σε άλλο ακίνητο του πωλητή ή τρίτου πρόσωπο, αφού θα 

ίσχυαν ανάλογα προσαρμοσμένα όσα και πάλι σχετικώς αναφέρθηκαν με αναφορά στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 

 

4.3. Δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως 

 

Το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως κατοχυρώνεται στο Άρθρο 26 του Συντάγματος. 

Το άρθρο αυτό, μεταξύ άλλων, ορίζει: 

 

«(1) Έκαστος έχει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως. Τούτο υπέκειται εις όρους, 

περιορισμούς ή δεσμεύσεις τιθεμένους επί τη βάσει των γενικών αρχών του δικαίου των 

συμβάσεων. Νόμος θέλει προβλέψει διά την πρόληψιν εκμεταλλεύσεως υπό προσώπων, άτινα 

διαθέτουσιν ιδιάζουσαν οικονομικήν ισχύν…»45. 

 

Στο σύνολο των αποφάσεων όπου εξετάσθηκε ισχυρισμός για παραβίαση του Άρθρου 26 του 

Συντάγματος, τα δικαστήρια καταρχάς σημείωσαν πως το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι 

ελευθέρως καλύπτει όχι μόνο το δικαίωμα σύναψης και κατάρτισης σύμβασης, αλλά και το 

δικαίωμα διαμόρφωσης του περιεχομένου αυτής. Οι πρόνοιες του Μέρους VIB επηρέαζαν εκ 

των υστέρων το απορρέον από τη σύμβαση υποθήκης δικαίωμα της τράπεζας να αρνηθεί 

και/ή να μην συγκατατεθεί στη μεταβίβαση του ενυπόθηκου ακινήτου πριν την είσπραξη του 

οφειλόμενου σε αυτήν ποσού, το οποίο μάλιστα αποτελούσε και την ουσία, τον πυρήνα αυτής. 

Επομένως, οι εν λόγω πρόνοιες συνιστούσαν επέμβαση στο δικαίωμα του συμβάλλεσθαι 

ελευθέρως. Το Άρθρο 26 του Συντάγματος δεν επιτρέπει περιορισμούς για σκοπούς δημοσίου 

συμφέροντος. Εξάλλου, ο αναφερόμενος στην αιτιολογική έκθεση του Ν.139(Ι)/2015 σκοπός 

δεν συνιστούσε σκοπό δημοσίου συμφέροντος, αφού ως αναφέρθηκε και ανωτέρω δεν 

εξυπηρετούσε το σύνολο των πολιτών, αλλά συγκεκριμένη μονάχα ομάδα. Το Άρθρο 26 του 

Συντάγματος επιτρέπει περιορισμούς μόνο βάσει των γενικών αρχών του δικαίου των 

συμβάσεων και προς πρόληψη εκμετάλλευσης από πρόσωπα που κατέχουν ιδιάζουσα 

οικονομική ισχύ. Τόσο στην αιτιολογική έκθεση όσο και στον νόμο τον ίδιο δεν γινόταν 

αναφορά στις δύο αυτές βάσεις περιορισμού του δικαιώματος του συμβάλλεσθαι ελευθέρως. 

Συνεπώς, το Μέρος VIB παραβίαζε το Άρθρο 26 του Συντάγματος46.  

 
45 Βλ. Λοΐζου, Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, σελ.167-169∙ Παρασκευάς, Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: 
Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, σ.431-440∙ Πολυβίου, Το δίκαιο των συμβάσεων, σ.33-36∙ Τορναρίτης, Το 
πολιτειακόν δίκαιον της Κύπρου, σ.194-197∙ Emilianides, Constitutional law in Cyprus, σ.176-177. 
46 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.115/2016, απόφαση ημ.2/10/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.279/2016, απόφαση ημ.7/11/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.100/2016, απόφαση ημ.30/11/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.118/2016, απόφαση ημ.30/11/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.456/2016, απόφαση ημ.14/12/2017∙ 
Αίτηση-Έφεση Αρ.345/2016, απόφαση ημ.19/12/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.423/2016, απόφαση ημ.10/1/2018∙ 
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Η θέση των πρωτόδικων δικαστηρίων πως το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως 

καλύπτει και το δικαίωμα διαμόρφωσης του περιεχομένου των συμβάσεων μας βρίσκει 

σύμφωνους. Ομοίως και το επακόλουθο συμπέρασμα πως η ρύθμιση που επέφεραν οι υπό 

κρίση πρόνοιες συνιστούσε επέμβαση στο εν λόγω δικαίωμα των τραπεζών.  

 

Αντίθετα, η τοποθέτηση πως οι πρόνοιες αυτές δεν υιοθετήθηκαν στη βάση των γενικών 

αρχών του δικαίου των συμβάσεων δεν μας βρίσκει -άνευ ετέρου τουλάχιστον- σύμφωνους. 

Η επιφύλαξή μας συνίσταται στην απόρριψη της εφαρμογής τους χωρίς τον προηγούμενο 

προσδιορισμό τους. Σε καμία από τις αποφάσεις που μελετήσαμε δεν προσδιορίζονται, με 

τρόπο έστω ενδεικτικό, οι γενικές αυτές αρχές του δικαίου των συμβάσεων. Πολύ δε μάλλον 

δεν γίνεται οποιαδήποτε υπαγωγή των δεδομένων που περιέβαλλαν την υιοθέτηση του 

Μέρους VIB στις εν λόγω αρχές. Χωρίς, λοιπόν, το περιεχόμενο αυτών να έχει προσδιοριστεί, 

πώς είναι δυνατό να αποκλείεται η εφαρμογή τους και/ή το συμπέρασμα να είναι πως η υπό 

κρίση ρύθμιση δεν υιοθετήθηκε δυνάμει τούτων; Θα μπορούσαμε να πούμε πως γενική αρχή 

του δικαίου των συμβάσεων είναι η προστασία των καλόπιστων τρίτων. Δεδομένου του ότι οι 

υποθήκες και/ή τα μέμο συνιστούν εμπράγματα δικαιώματα καταχωρημένα στο Κτηματολόγιο, 

τα οποία οι αγοραστές μπορούσαν επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια να πληροφορηθούν, 

είναι η θέση μας πως δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής της αρχής αυτής. Μία άλλη αρχή του 

δικαίου των συμβάσεων θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι το ότι επεμβάσεις σε αυτές είναι 

δικαιολογημένες, εφόσον προβλέπονται δια νόμου, εξυπηρετούν σκοπό δημοσίου 

συμφέροντος και τηρούν την αρχή της αναλογικότητας47.  Εάν τούτο γίνει αποδεκτό, για την 

υπό κρίση ρύθμιση θα μπορούσαν να σημειωθούν τα εξής: Η επέμβαση προβλεπόταν δια 

νόμου και εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον -αν όχι αυτό της προστασίας των δικαιωμάτων 

τρίτων, τότε αυτό της στήριξης της κυπριακής οικονομίας, της βελτίωσης της εικόνας της 

διεθνώς και της τήρησης των υποχρεώσεων της χώρας ως απέρρεαν από τα μνημόνια 

 
Αίτηση-Έφεση Αρ.33/2016, απόφαση ημ.15/1/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.275/2016, απόφαση ημ.31/1/2018∙ Αίτηση-
Έφεση Αρ.48/2016, απόφαση ημ.22/2/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.134/2016, απόφαση ημ.21/3/2018∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.568/2016, απόφαση ημ.22/3/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.99/2016, απόφαση ημ.3/8/2018∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.498/2017, απόφαση ημ.28/8/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.118/2017, απόφαση ημ.6/9/2018∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.101/2016, απόφαση ημ.10/9/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.552/2017, απόφαση ημ.10/9/2018∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.162/2018, απόφαση ημ.30/12/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.357/2016, απόφαση ημ.5/3/2019∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.24/2017, απόφαση ημ.8/3/2019∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.72/2017, απόφαση ημ.19/6/2019∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.308/2016, απόφαση ημ.21/6/2019∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.60/2018, απόφαση ημ.9/7/2019∙ Αίτηση-Έφεση 
Αρ.61/2018, απόφαση ημ.9/7/2019. 
47 Η όλη πρόσληψη του Συντάγματος ως συστήματος στηρίζει την κατάληξη αυτή. Για παράδειγμα, τόσο οι ενοχικές 
αξιώσεις όσο και τα εμπράγματα δικαιώματα που απορρέουν και/ή πηγάζουν από συμβάσεις συνιστούν ιδιοκτησία. 
Κάθε επέμβαση στις σχετικές συμβάσεις και στα εν λόγω δικαιώματα συνιστά επέμβαση στο ομώνυμο δικαίωμα, 
η οποία δικαιολογείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που το Άρθρο 23 του Συντάγματος θέτει. Η μη 
αποδοχή της θέσης πως στις γενικές αρχές του δικαίου των συμβάσεων εμπίπτει και ο περιορισμός του σχετικού 
δικαιώματος δυνάμει νόμου, προς εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος και τηρουμένης της αρχής της 
αναλογικότητας, θα είχε ως αποτέλεσμα κάθε επέμβαση ως οι ανωτέρω αναφερόμενες, ακόμη κι αν ήταν 
δικαιολογημένη δυνάμει του Άρθρου 23 του Συντάγματος, να είναι αντίθετη στο Άρθρο 26 αυτού -εκτός εάν 
μπορούσε να υπαχθεί στην πρόληψη της εκμετάλλευσης από πρόσωπα με ιδιάζουσα οικονομική ισχύ. Το οξύμωρο 
του σχήματος είναι εμφανές και ομιλεί αφ’ εαυτού. 
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συναντίληψης. Πρόβλημα θα παρέμενε η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Οι τράπεζες τήρησαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις 

ως απέρρεαν από τις συμβάσεις δανείων, ενώ αντίθετα οι πωλητές δεν έπραξαν το ίδιο. 

Δικλείδα ασφαλείας για τις πρώτες αποτελούσαν οι συμβάσεις υποθήκης, αφού τους έδιναν 

αφενός το δικαίωμα να αρνηθούν τη διάθεση του ενυπόθηκου ακινήτου πριν την εξόφλησή 

τους και αφετέρου να προχωρήσουν σε αναγκαστική πώληση αυτού προκειμένου να 

εισπράξουν το λαβείν τους. Τούτα τα δικαιώματα, ως ήδη σημειώθηκε, συνιστούσαν και την 

ουσία της σύμβασης υποθήκης. Με την υπό κρίση ρύθμιση, οι τράπεζες έχαναν τα δικαιώματά 

τους αυτά -είτε εν όλω είτε εν μέρει, και μάλιστα στο ίδιο πλαίσιο της μη ύπαρξης ευθύνης των 

ιδίων και της μη λήψης οποιασδήποτε αποζημίωσης ως παρατέθηκε κατά την εξέταση του 

Άρθρου 25 του Συντάγματος. Ένεκα τούτων, θα λέγαμε πως και υπό αυτήν την προσέγγιση η 

επέμβαση που επέφερε το Μέρος VIB στα συμβατικά δικαιώματα των τραπεζών αντέκειτο στο 

Άρθρο 26 του Συντάγματος.  

 

Όσον αφορά τώρα το κατά πόσο η εν λόγω επέμβαση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί στη 

βάση της πρόληψης εκμετάλλευσης από πρόσωπα κατέχοντα ιδιάζουσα οικονομική ισχύ, το 

πρώτο που πρέπει να σημειωθεί, και το οποίο ευστόχως επισημάνθηκε από κάποια 

πρωτόδικα δικαστήρια, είναι πως προστατευόμενο μέρος εδώ ήταν οι αγοραστές και όχι οι 

πωλητές, άρα πρόσωπα τα οποία δεν είχαν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την τράπεζα. 

Πώς θα μπορούσε, λοιπόν, να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω δικαιολογητική βάση για τον 

περιορισμό των δικαιωμάτων των τραπεζών έναντι των πωλητών48;  

 

Θεωρούμε, λοιπόν, όπως και τα πρωτόδικα δικαστήρια -με εν μέρει διαφορετική συλλογιστική- 

πως η υπό κρίση ρύθμιση παραβίαζε το Άρθρο 26 του Συντάγματος. 

 

4.4. Δικαίωμα στην ισότητα 

 

Το δικαίωμα στην ισότητα προστατεύεται από το Άρθρο 28 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει: 

 

«(1) Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης και δικαιούνται 

να τύχωσι ίσης προστασίας και μεταχειρίσεως…»49. 

 

 
48 Βλ. Αίτηση-Έφεση 72/2017, απόφαση ημ.19/6/2019. 
49 Βλ. Λοΐζου, Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, σελ.173-180∙ Παρασκευάς, Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: 
Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, σ.446-467∙ Τορναρίτης, Το πολιτειακόν δίκαιον της Κύπρου, σ.201-205∙ 
Emilianides, Constitutional law in Cyprus, σ.168-171. 
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Σε κάποιες αποφάσεις, τα δικαστήρια θεώρησαν πως οι δικαιούχοι υποθηκών και/ή μέμο και 

οι αγοραστές με κατατεθειμένες συμβάσεις πώλησης στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής 

εκτέλεσης βρίσκονταν σε αντίστοιχες θέσεις, αφού αμφότεροι είχαν εμπράγματα δικαιώματα 

επί του ιδίου ακινήτου. Κατέληξαν δε πως οι πρόνοιες του Μέρους VIB από τη μία εκμηδένιζαν 

τα δικαιώματα του πωλητή, ενώ από την άλλη όχι μόνο άφηναν ανέπαφο το δικαίωμα του 

αγοραστή, αλλά πραγμάτωναν κιόλας τούτο, με τη μεταβίβαση του ακινήτου σε αυτόν 

ελεύθερου από εμπράγματα βάρη και/ή απαγορεύσεις. Η επιλογή των αγοραστών έναντι των 

πιστωτών συνιστούσε αυθαίρετη και δυσμενή διάκριση, μη βασισμένη σε αντικειμενική και 

εύλογη αναλογία, και συνεπώς παραβίαζε το Άρθρο 28 του Συντάγματος50. 

 

Η κατάληξη αυτή των δικαστηρίων μας βρίσκει σύμφωνους. Υπόβαθρο δε του 

συμπεράσματός μας αυτού δεν είναι πως ο επιδιωκόμενος από το υπό κρίση μέτρο σκοπός 

δεν μπορούσε να δικαιολογήσει γενικώς και άνευ ετέρου διαφορετική μεταχείριση πιστωτών 

και αγοραστών, αλλά ότι επέφερε μία τόσο διαφορετική μεταχείριση -για τους λόγους που 

παρατέθηκαν κατά την εξέταση της αρχής της αναλογικότητας με αναφορά σε άλλα άρθρα του 

Συντάγματος- που απέβαινε αδικαιολόγητη στο πλαίσιο του Άρθρου 28 του Συντάγματος.  

 

4.5. Διάκριση των εξουσιών 

 

Η διάκριση των εξουσιών αποτελεί θεμελιώδη αρχή του πολιτεύματος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, απορρέουσα από πληθώρα άρθρων του Συντάγματος51. 

 

Σε κάποιες από τις αποφάσεις που μελετήσαμε, τα πρωτόδικα δικαστήρια επεσήμαναν πως 

αποκλειστική αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων επί περιουσιακών διαφορών και/ή 

δικαιωμάτων έχουν τα δικαστήρια, πολύ δε μάλλον όταν υπάρχει πολλαπλότητα και 

περιπλοκότητα θεμάτων. Το Μέρος VIB, δίδοντας την εξουσία στον Διευθυντή να λαμβάνει 

αποφάσεις επί τέτοιων διαφορών και/ή δικαιωμάτων, και μάλιστα να οδηγεί σε απάλειψη 

αυτών, παραβίαζε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και συνεπώς το Σύνταγμα52.  

 

Σε άλλες αποφάσεις, χωρίς να γίνεται αναφορά στη διάκριση των εξουσιών, τα δικαστήρια 

επεσήμαναν πως «η αναγνώριση του κύρους και της ισχύος και η εκτέλεση των δικαστικών 

αποφάσεων απαιτείται και για να εμπαιδώνεται η πεποίθηση πως οι δικαστικές διαδικασίες 

 
50 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.24/2017, απόφαση ημ.8/3/2019. 
51 Βλ. Λοΐζου, Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, σελ.7-12∙ Παρασκευάς, Κυπριακό διοικητικό δίκαιο: Γενικό 
μέρος, σ.6, 9-13∙ Emilianides, Constitutional law in Cyprus, σ.55-62∙ Pikis, Constitutionalism - Human rights- 
Separation of powers: The Cyprus precedent, σ.85-112. 
52 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.118/2017, απόφαση ημ.6/9/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.24/2017, απόφαση ημ.8/3/2019. 
Αντίθετα, Αίτηση-Έφεση Αρ.275/2016, απόφαση ημ.31/1/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.99/2016, απόφαση ημ.3/8/2018. 
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είναι αποτελεσματικές και η δικαιοσύνη δεν απονέμεται επί ματαίω». Η εισαχθείσα από το 

Μέρος VIB δυνατότητα του Διευθυντή να εξαλείφει υποθήκες για τις οποίες είχε ήδη εκδοθεί 

σχετική δικαστική απόφαση εκποίησης και/ή μέμο συνιστούσε ουσιαστικά ακύρωση των εν 

λόγω δικαστικών αποφάσεων. Τούτο, αντέκειτο στο Άρθρο 53(4) του Ν.9/1965, το οποίο ορίζει 

πως καμία πρόνοια αυτού δεν επηρεάζει την ισχύ οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης ή 

δικαστικού διατάγματος εκδοθέντος για την πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, και στο Άρθρο 

23(7) του Συντάγματος, το οποίο ορίζει πως οι παράγραφοι (3) και (4) αυτού δεν εφαρμόζονται 

όταν πρόκειται για αναγκαστική εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.53 Καίτοι, ως αναφέρθηκε, 

οι σκέψεις και/ή οι τοποθετήσεις αυτές δεν έγιναν με αναφορά στην αρχή της διάκρισης των 

εξουσιών, σαφώς θα μπορούσαν να υπαχθούν σε αυτή -και τούτο εξάλλου φαίνεται να ήταν 

το υπόβαθρο του νομοθέτη κατά την εισαγωγή τους. 

 

Το συμπέρασμα, λοιπόν, των δικαστηρίων αναφορικά με την παραβίαση της αρχής της 

διάκρισης των εξουσιών δεν θα μπορούσε παρά να μας βρίσκει σύμφωνους, στη βάση των 

επιχειρημάτων και των ανησυχιών που τα ίδια εξέφρασαν και παρέθεσαν. 

 

5. Επίμετρο 

 

Στόχο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η παράθεση βασικών πτυχών που σχετίζονται με το 

ζήτημα των εγκλωβισμένων αγοραστών. Ευελπιστούμε πως όσα αναφέρθηκαν απέδωσαν 

παραστατικά και αξιολόγησαν δίκαια το ίδιο το ζήτημα, τη ρύθμιση που υιοθετήθηκε προς 

αντιμετώπισή του και την κρίση των πρωτόδικων δικαστηρίων αναφορικά με τη 

συνταγματικότητάς της.  Αυτό που θα θέλαμε να αφήσουμε ως τελευταία σκέψη είναι η 

σημασία της οπτικής κάθε ζητήματος, η σημασία του σημείου επικέντρωσης της προσοχής.  

Καίριο ερώτημα όσον αφορά τους εγκλωβισμένους αγοραστές είναι το κατά πόσο η θέση στην 

οποία βρέθηκαν συνιστούσε πράγματι ένα τέτοιο πρόβλημα, η επίλυση του οποίου 

δικαιολογούσε -ή ορθότερα επέβαλλε- την επέμβαση του Κράτους και δη τον περιορισμό 

θεμελιωδών δικαιωμάτων άλλων προσώπων προς αντιμετώπισή του. Η απάντηση του 

ερωτήματος αυτού μεταβάλλει ουσιωδώς την όλη θεώρηση του ζητήματος. Εάν σημείο 

εστίασης είναι η σημασία των αρχών που διέπουν την ύπαρξη του Κτηματολογίου και η 

(προ)ύπαρξη βασισμένων και σύμφωνων με τις αρχές αυτές νομοθετικών ρυθμίσεων, η ορθή 

εφαρμογή των οποίων θα απέτρεπε και/ή θα περιόριζε σημαντικά το όλο ζήτημα, τότε η 

απάντηση στο εν λόγω ερώτημα είναι αρνητική. Εάν αντίθετα σημείο εστίασης είναι τα 

 
53 Βλ. Αίτηση-Έφεση Αρ.456/2016, απόφαση ημ.14/12/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.345/2016, απόφαση 
ημ.19/12/2017∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.423/2016, απόφαση ημ.10/1/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.48/2016, απόφαση 
ημ.22/2/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.568/2016, απόφαση ημ.22/3/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.498/2017, απόφαση 
ημ.28/8/2018∙ Αίτηση-Έφεση Αρ.552/2017, απόφαση ημ.10/9/2018. 
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παρόντα πραγματικά δεδομένα, οι αριθμοί, τόσο των εγκλωβισμένων αγοραστών όσο και των 

συνεπειών στην οικονομία της χώρας, τότε η απάντηση είναι καταφατική. Διέξοδο θα 

μπορούσε να αποτελέσει μία ενδιάμεση θεώρηση. Η πραγματικότητα, οι αριθμοί, 

προσδιορίζουν την ύπαρξη του προβλήματος και συνεπώς την ανάγκη κρατικής παρέμβασης 

προς αντιμετώπισή του. Οι βασικές αρχές της ύπαρξης του Κτηματολογίου, η ύπαρξη 

προγενέστερων και σύμφωνων με τις αρχές αυτές ρυθμίσεων, η κατ’ επέκταση ευθύνη των 

ίδιων των αγοραστών για τη θέση στην οποία βρέθηκαν και ο επηρεασμός δια της όποιας 

ρύθμισης των συμφερόντων και/ή των δικαιωμάτων κι άλλων εμπλεκόμενων μερών 

προσδιορίζουν την κατεύθυνση της λύσης. Υπό την προσέγγιση αυτή, την οποία και 

ασπαζόμαστε, η υιοθέτηση ρύθμισης για την αντιμετώπιση του όλου ζητήματος ήταν 

απαιτούμενη. Το περιεχόμενο όμως αυτής, το οποίο ουσιαστικά μετακυλίει το σύνολο του 

κόστους σε ένα ανεύθυνο μέρος, ήτοι αυτό του πιστωτή του πωλητή, δημιουργώντας ένα 

προηγούμενο παρέκκλισης από τις βασικές αρχές του Κτηματολογίου δια ανεπίτρεπτων 

επεμβάσεων σε θεμελιώδη δικαιώματα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.  Προς την κατεύθυνση 

αυτή δείχνει και η στάση των πρωτόδικων δικαστηρίων, ενώ αναμένεται να διαφανεί εάν 

αντίστοιχη θα είναι και η θέση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση, ευελπιστούμε 

πως η εισήγηση και η οπτική μας αυτή προσέφεραν υλικό για περαιτέρω συζήτηση, έρευνα 

και προσπάθεια επίλυσης του θέματος∙ συνεισέφεραν κατά τι στον νομικό κόσμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


