
 

 

 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, σε αίτηση που τέθηκε ενώπιον του, εξέτασε το κατά 

πόσο μπορεί να επιτραπεί η εκπρόθεσμη κατάθεση πωλητήριου εγγράφου στο 

Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης στα πλαίσια του Περί Πώλησης Ακινήτων 

(Ειδική Εκτέλεση) Νόμου του 2011 (αρ. 81(I)/2011) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 29/07/2011. 

Αρχικά, σημαντικό να τονισθεί είναι ότι με την θέσπιση του πιο πάνω Νόμου καταργήθηκε ο 

Περί Πώλησης Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος, Κεφ. 232. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 81(I)/2011, συμβάσεις που συνομολογήθηκαν πριν την 

έναρξη ισχύος του, θα μπορούσαν μέσα σε έξι μήνες να κατατεθούν στο αρμόδιο 

Κτηματολογικό Γραφείο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης. Περαιτέρω, στις 06/04/2012, με την 

τροποποίηση του Νόμου από τον Περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) 

(Τροποποιητικός) Νόμο του 2012, εισήχθη στον Νόμο το άρθρο 16Α σύμφωνα με το οποίο 

συμβάσεις που συνομολογήθηκαν πριν από τις 06/04/2012, θα μπορούσαν να κατατεθούν 

εντός έξι μηνών. 

 

Κατά την εξέταση των πιο πάνω, το Δικαστήριο αναφέρθηκε στο άρθρο 12 του Νόμου, μέσω 

του οποίου του δίνεται η διακριτική ευχέρεια να επιτρέπει την κατάθεση σύμβασης και την 

έγερση αγωγής για ειδική εκτέλεση έστω και αν έχει παρέλθει ο καθοριζόμενος από τον 

Νόμο χρόνος για το σκοπό αυτό. Τόνισε δε ότι το άρθρο 12 κάνει ειδική μνεία στα άρθρα 3 

(1) (γ) (το οποίο αφορά σε κατάθεση σύμβασης στο Κτηματολόγιο μέσα σε έξι μήνες από 

της υπογραφής της) και 6 (1) (β) (που αφορά έγερση αγωγής για ειδική εκτέλεση), κάτι που 

δεν γίνεται σε σχέση με τα άρθρα 16 και 16Α. Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο ανέφερε ότι είναι 

έκδηλα αντιληπτό από το λεκτικό του άρθρου 12 ότι αυτό αφορά σε συμβάσεις που 

συνομολογήθηκαν μετά που τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος. 

 

Υπό το πρίσμα των πιο πάνω, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι 

περιπτώσεις στις οποίες η σύμβαση συνομολογήθηκε πριν την έναρξη ισχύος των πιο πάνω 

Νόμων (συμπεριλαμβανομένου και του Τροποποιητικού), δηλαδή πριν τις 29/07/2011 και 

06/04/2012, δεν καλύπτονται από την Νομοθεσία και συνεπώς δεν εγείρεται ζήτημα 



διακριτικής ευχέρειας του Δικαστηρίου για το κατά πόσο θα επιτρέψει την εκπρόθεσμη 

κατάθεση πωλητηρίου εγγράφου ή όχι. 

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Δικαστήριο εξέφρασε την άποψη πως θα ήταν ορθό να 

του δίνεται η δυνατότητα, μέσω της Νομοθεσίας, να παρατείνει το χρόνο καταχώρησης μιας 

σύμβασης, εκεί όπου κρίνει ορθό και δίκαιο, έστω και αν αυτή συνομολογήθηκε πριν τεθούν 

σε ισχύ οι Νόμοι. Ανέφερε δε, ότι είναι θέμα της Νομοθετικής εξουσίας να διευρύνει 

αναλόγως τη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου. 

 

Η ως άνω απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας εξετάστηκε και από το Ανώτατο 

Δικαστήριο, πλην όμως όχι κατ’ έφεση αλλά στα πλαίσια διαδικασίας για έκδοση 

προνομιακού εντάλματος Certiorari. Αφού το Ανώτατο Δικαστήριο συμφώνησε με τις θέσεις 

του Πρωτόδικου Δικαστή, πρόσθεσε ότι ο αιτητής είχε την ευκαιρία να επωφεληθεί των 

προνοιών των άρθρων 16 και 16Α, ως αυτές αναλύονται ανωτέρω, πράγμα το οποίο δεν 

έπραξε και ως εκ τούτου, και για αυτό το λόγο, απέρριψε την εν λόγω αίτηση. 
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