
 

 

 

Νέα Δικαστική Απόφαση που αφορά τους Εγκλωβισμένους Αγοραστές 

 

Σε πρόσφατη ενδιάμεση απόφαση του το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, απέρριψε την 
ενδιάμεση αίτηση του ενυπόθηκου δανειστή, δηλαδή της τράπεζας, με την οποία ζητούσε 
την αναστολή της απόφασης του Διευθυντή του Κτηματολογίου για μεταβίβαση του 
ενυπόθηκου ακινήτου στο όνομα του «Εγκλωβισμένου Αγοραστή» μέχρι την εκδίκαση της 
αγωγής της.  

Στην υπόθεση αυτή  περί το 2008, ο πωλητής  που είναι εταιρεία ανάπτυξης γης, 
υποθήκευσε στην τράπεζα το επίδικο ακίνητο. Το πωλητήριο έγγραφο  του ακινήτου 
υπογράφτηκε μεταξύ  πωλητή και του Εγκλωβισμένου Αγοραστή περί το 2000.   

Καθότι ο πωλητής δεν προχώρησε με την μεταβίβαση του ακινήτου στο όνομα του 
αγοραστή σύμφωνα με το Πωλητήριο Έγγραφο, ο αγοραστής καταχώρησε αίτηση 
Εγκλωβισμένου Αγοραστή βάσει του Μέρους VIB του περί Μεταβιβάσεως και 
Υποθηκεύσεως Νόμου 9/1965 (“ο Νόμος”), ζητώντας από τον Διευθυντή του Κτηματολογίου 
να λειτουργήσει αυτεπάγγελτα και να μεταβιβάσει το ακίνητο στο όνομα του αγοραστή.  

Η τράπεζα ενόψει της απόφασης του Διευθυντή του Κτηματολογίου για απεγκλωβισμό του 
ακινήτου καταχώρησε αγωγή και ταυτόχρονα αίτηση για προσωρινό διάταγμα με σκοπό να 
εμποδίσει την μεταβίβαση και απαλλαγή του ενυπόθηκου ακινήτου από την υποθήκη της. 

Κατά την εξέταση της υπόθεσης, το Δικαστήριο έθεσε τον προβληματισμό του κατά πόσον η 
τράπεζα (ως ενυπόθηκος δανειστής) θα έπρεπε να προωθήσει την υπόθεση της σύμφωνα 
με το Άρθρο 51 του Νόμου αντί να καταχωρήσει την εν λόγω αγωγή της. Περαιτέρω, το 
Δικαστήριο επισήμανε ότι στην αγωγή της η τράπεζα πρόβαλλε ισχυρισμούς και θέσεις οι 
οποίες  θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί εντός της ένστασης της στην Ειδοποίηση “Τύπου 
ΙΕ”, κάτι το οποίο δεν είχε κάνει. 

Εν τέλει το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με βάση την μαρτυρία που τέθηκε 
ενώπιον του, η εξασφάλιση της υποθήκης της τράπεζας θα μπορούσε να ικανοποιηθεί και 
σε μεταγενέστερο στάδιο, χωρίς της ανάγκη διατήρησης του προσωρινού διατάγματος από 
το Δικαστήριο, μέσω μελλοντικής επιδίκασης αποζημιώσεων προς την τράπεζα.  

Με μία επιφανειακή επισκόπηση των δεδομένων που τέθηκαν υπόψη του, το Δικαστήριο 
θεώρησε ότι δεν καθίστατο εφικτό να οδηγηθεί σε ασφαλή συμπεράσματα ότι υπάρχει 
πιθανότητα επιτυχίας της αγωγής βάσει της συμφωνίας αγοράς του ενυπόθηκου ακινήτου 
και της εφαρμογής του Μέρους VIB του Νόμου και ως εκ τούτου έκρινε ότι δεν 
ικανοποιούνταν οι προϋποθέσεις για την διατήρηση του ενδιάμεσου προσωρινού 
διατάγματος. 

Το Δικαστήριο επίσης σημείωσε ότι, στο ενδιάμεσο εκείνο στάδιο, η απλή πιθανότητα 
μελλοντικής  κήρυξης του Νόμου 139(Ι)/2015 ως αντισυνταγματικού δεν ήταν κάτι το οποίο 
θα μπορούσε να ωθήσει το Δικαστήριο να μην εφαρμόσει τον εν λόγω νόμο μέχρι την 
εκδίκαση της αγωγής. 



Καταληκτικά, σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση το Δικαστήριο έκρινε ότι το προσωρινό 
διάταγμα που εκδόθηκε προς όφελος της τράπεζας (μονομερώς) δεν θα έπρεπε να 
παραμείνει σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της αγωγής αλλά θα έπρεπε να ακυρωθεί έτσι 
ώστε να παρέχεται η ευχέρεια στον Διευθυντή του Κτηματολογίου να προχωρήσει με την 
εφαρμογή της διαδικασίας η οποία ρητά προβλέπεται από το Νόμο.  
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