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1 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΤΑ 

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΤΗΧΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   

1.1 Ακίνητη Ιδιοκτησία  

 1.1.1 Υπόθεση 

Το επίμαχο σημείο που αφορά την παρούσα διαδικασία είναι η ερμηνεία του 

άρθρου 44Γ(3) του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, 

Ν.9/65.  Ερμηνεία που οδήγησε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας σε απόρριψη 

αίτησης που είχε καταχωρηθεί για παραμερισμό της ειδοποίησης 1Α΄ ή και 1Β΄, 

ως εκπρόθεσμης.   

Το επίμαχο άρθρο με τονισμό της επίμαχης πρόνοιας που ενδιαφέρει 44Γ(3) 

έχει ως εξής: 

44Γ.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 44Β, ο ενυπόθηκος 

δανειστής δύναται να προχωρήσει στην έναρξη της διαδικασίας που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, αφού επιδώσει στον ενυπόθηκο οφειλέτη 

και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόµενο πρόσωπο, έγγραφη ειδοποίηση κατά τον 

Τύπο «I» του ∆εύτερου Παραρτήµατος, συνοδευόµενη από κατάσταση 

λογαριασµού του οφειλόµενου ενυπόθηκου χρέους, των τόκων και όλων των 

εξόδων για την είσπραξή του καλώντας τον όπως εξοφλήσει το ποσό, σύµφωνα 

µε την επιδοθείσα κατάσταση λογαριασµού, τάσσοντας σε αυτόν προθεσµία όχι 

µικρότερη των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της 

ειδοποίησης προς εξόφληση του οφειλόµενου ποσού:   

Νοείται ότι, µε την ειδοποίηση ενηµερώνεται ο ενυπόθηκος οφειλέτης ότι σε 

περίπτωση µη εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού που καθορίζεται σε αυτήν, ο 

ενυπόθηκος δανειστής δύναται να ασκήσει το δικαίωµά του για πώληση του 

ενυπόθηκου ακινήτου µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.   

 (2) Σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος οφειλέτης ή οποιοδήποτε 

ενδιαφερόµενο πρόσωπο δεν συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της ειδοποίησης που 

του επιδίδεται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο ενυπόθηκος δανειστής 

δύναται να επιδώσει στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο 
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πρόσωπο, δεύτερη έγγραφη ειδοποίηση, στην οποία να αναφέρεται ότι το 

ενυπόθηκο ακίνητο πρόκειται να πωληθεί µε πλειστηριασµό· η ειδοποίηση 

επιδίδεται κατά τον Τύπο «ΙΑ» του Δευτέρου Παραρτήµατος, εντός περιόδου όχι 

µικρότερης των τριάντα (30) ηµερών από την καθορισµένη ηµέρα και ώρα 

πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου.   

(3) Ο ενυπόθηκος οφειλέτης καθώς και οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος 

δύναται, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της 

ειδοποίησης, σύµφωνα µε το εδάφιο (2) να καταχωρίσει έφεση στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο για παραµερισµό της ειδοποίησης της σκοπούµενης πώλησης, για τους 

ακόλουθους λόγους ...» 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε ερμηνεύσει, με την απόφαση του ημερ. 

16.3.2018, ότι η ως άνω προθεσμία αρχίζει να προσμετρά από την ημερομηνία 

παραλαβής της ειδοποίησης και όχι από την επόμενη.  Θεώρησε ότι το άρθρο 31 

του περί Ερμηνείας Νόμου Κεφ.1 δεν εφαρμόζετο στην προκείμενη περίπτωση 

εφόσον, κατά την κρίση του ευπαίδευτου πρωτόδικου Δικαστή, στο συγκεκριμένο 

λεκτικό του  άρθρου 44Γ(3), προνοείτο ότι η προθεσμία καταχώρησης έφεσης 

αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης και όχι από την 

επόμενη.  Η τράπεζα, την 6.12.2017 είχε επιδώσει προσωπικά στον αιτητή, την 

ειδοποίηση (Τύπος ΙΑ), η δε αίτηση-έφεση καταχωρήθηκε την Παρασκευή 

5.1.2018, δηλαδή - την 31η ημέρα από την ημερομηνία παραλαβής της, ενώ δεν 

προηγείτο οποιαδήποτε αργία.    Κρίνοντας ότι η αίτηση είναι εκπρόθεσμη, το 

πρωτόδικο Δικαστήριο δεν εξέτασε οποιαδήποτε άλλα θέματα που εγείρονταν 

στην αίτηση.   

Μετά την παραχώρηση αδείας προς τον αιτητή για καταχώρηση της 

παρούσας, η τράπεζα εμφανιζόμενη στη διαδικασία καταχώρησε ένσταση με 

κύριες συνισταμένες τις εξής θέσεις:  

Δεν υπάρχει καταφανής πλάνη περί το νόμο ή οποιαδήποτε παραβίαση των 

κανόνων φυσικής δικαιοσύνης, ούτε αποκαλύπτονται βάσιμοι λόγοι που να 

δικαιολογούν την έκδοση προνομιακού εντάλματος. 

Δεν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ικανές να παρακάμψουν τον 

κανόνα, ότι, όπου υπάρχει εναλλακτική θεραπεία δεν παραχωρείται άδεια για 

έκδοση προνομιακών ενταλμάτων, τύπου certiorari.  Εν προκειμένω συντρέχει η 

εναλλακτική θεραπεία της έφεσης. 

Είναι λανθασμένος και αβάσιμος ο λόγος ακύρωσης που προβάλλεται 

εφόσον η ερμηνεία του πρωτόδικου Δικαστηρίου ήταν ορθή και η προθεσμία των 
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30 ημερών έληγε στις 4.1.2018, ενώ ο αιτητής προχώρησε στην καταχώρηση 

έφεσης στις 5.1.2018.   

΄Αλλα σημεία που εγείρονται δια της ενστάσεως αφορούν είτε το θέμα της 

ορθότητας της ενασχόλησης του πρωτόδικου Δικαστηρίου με το θέμα της 

προθεσμίας, ενώ αυτό δεν δικογραφείτο, είτε ζητήματα που αφορούν την ουσία 

της αίτησης, εφόσον παρακάμπτετο το θέμα της προθεσμίας.  ΄Ηδη κατά την 

ακρόαση της παρούσας, ο κ.Φανή δέχθηκε ότι ορθά το Επαρχιακό Δικαστήριο 

ασχολήθηκε με το θέμα της προθεσμίας, παρά το ότι δεν δικογραφείτο.  (βλ. 

Χ΄Στυλλής ν. 1. Μ.C. Papadema a.o. (2000)1Α Α.Α.Δ. 551).  

Ως προς δε την ουσία της αίτησης είναι αχρείαστο να αναφερθεί ότι το 

παρόν Δικαστήριο δεν θα ασχοληθεί με το θέμα, αλλά μόνο θα περιοριστεί στο 

ζήτημα της προθεσμίας που είχε εγερθεί και για το οποίο είχε δοθεί άδεια.   

Το Επαρχιακό Δικαστήριο σε συσχετισμό με το λεκτικό του άρθρου 31 του 

Κεφαλαίου 1 ανωτέρω όπου δηλώνεται ότι ισχύει η πρόνοια «εκτός εάν φαίνεται 

το αντίθετο» κατέληξε στο ότι ενώ η Τράπεζα επέδωσε προσωπικά στον αιτητή 

στις 6.12.2017, η αίτηση κατεχωρήθη Παρασκευή 5.1.2018 δηλαδή την 31η 

ημέρα από την ημερομηνία παραλαβής της και δεν προηγείτο οποιαδήποτε 

αργία.  Για το λόγο αυτό, η αίτηση εκρίθη εκπρόθεσμη.   

Χρήσιμο είναι να παρατεθεί το αρ.31 του περί Ερμηνείας Νόμου, Κεφ.1 [με 

τονισμό της ειδικής πρόνοιας 31(α)]: 

«31. Στον υπολογισµό χρόνου για τους σκοπούς Νόµου ή δηµόσιου 

εγγράφου εκτός αν φαίνεται το αντίθετο—  

(α) περίοδος ηµερών από το συµβάν γεγονότος ή την εκτέλεση πράξης ή 

πράγµατος θεωρείται ότι εξαιρεί την ηµέρα κατά την οποία το συµβάν λαµβάνει 

χώρα ή η πράξη ή το πράγµα γίνεται·  

(β) αν η τελευταία ηµέρα της περιόδου είναι Κυριακή ή δηµόσια αργία (οι 

οποίες ηµέρες αναφέρονται στο άρθρο αυτό ως "εξαιρούµενες ηµέρες") η 

περίοδος θα περιλαµβάνει την επόµενη ηµέρα η οποία δεν είναι εξαιρούµενη 

ηµέρα·  

(γ) όταν πράξη ή διαδικασία διατάσσεται ή επιτρέπεται να γίνει ή να λάβει 

χώρα σε ορισµένη ηµέρα, τότε αν η ηµέρα εκείνη είναι εξαιρούµενη ηµέρα, η 

πράξη ή διαδικασία θα θεωρείται ότι έγινε ή έλαβε χώρα σε ορθό χρόνο αν γίνει ή 

λάβει χώρα την επόµενη ηµέρα µετά, η οποία δεν είναι εξαιρούµενη ηµέρα·  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2000/rep/2000_1_0551.htm
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(δ) όταν πράξη ή διαδικασία διατάττεται ή επιτρέπεται να γίνει ή να λάβει 

χώρα εντός χρόνου ο οποίος δεν υπερβαίνει έξι ηµέρες, εξαιρούµενες ηµέρες δεν 

θα καταχωρούνται στον υπολογισµό του χρόνου».  

Ο λόγος που εδόθη άδεια για να καταχωρηθεί η παρούσα ήταν στη βάση 

της συζητήσιμης υπόθεσης πως για την ερμηνεία της συγκεκριμένης προθεσμίας 

υπήρξε - εκ πρώτης όψεως πάντα - πλάνη που οδήγησε σε μη ενασχόληση του 

Δικαστηρίου με τις λοιπές παραμέτρους της αίτησης και της ένστασης.  (βλ. 

Αναφορικά με την αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα (αρ.2)(1995) 1 Α.Α.Δ. 

σελ.126).   

΄Εχω μελετήσει τις αντίστοιχες θέσεις, τους σχετικούς νόμους και 

νομολογία. ΄Εχω προσπαθήσει να υπεισέλθω στη λογική των επιχειρημάτων αλλά 

και παραδειγμάτων που η κάθε πλευρά εισήξε.  Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η 

πρωτόδικη διαδικασία υπήρξε πρωτογενής ή εναρκτήρια διαδικασία μη 

υποκείμενη στη Δ.48 των θεσμών Πολιτικής Δικονομίας.  Η δε σχετική πρόνοια 

(αρθ.44Γ(3) αποτελεί μέρος μιας ειδικής διαδικασίας για εκποίηση ακινήτου 

ενυπόθηκου οφειλέτη από τον ενυπόθηκο δανειστή με συγκεκριμένα στάδια και 

συγκεκριμένες προθεσμίες (ανά στάδια), όπως, βεβαίως και συγκεκριμένες 

«δυνατότητες» ενστάσεων ή αμφισβητήσεων από τους ενυπόθηκους οφειλέτες.   

Με βάση τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου προκύπτουν τα 

ακόλουθα: 

Στη Coudounaris (ανωτέρω) επί προδικαστικής ένστασης πως η έφεση 

ήταν εκπρόθεσμη (Ο.35 r.1 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας), το Ανώτατο 

Δικαστήριο ανέφερε τα εξής: 

«There does not exist a corresponding rule in our Rules but section 31 of 

the Interpretation Law, Cap. 1, and in particular paragraph (a) thereof reads as 

follows:» 

Μετά δε την παραπομπή ευθέως στον περί Ερμηνείας Νόμο και το άρθρο 

31, το Ανώτατο Δικαστήριο παρατηρεί και τα ακόλουθα: 

«This statutory provision, in our view, supplements; with its wide 

application regarding the computation of time for the purposes of any law or 

public instrument, the gap that exists in the Civil Procedure Rules and there does 

not appear from the wording of Order 35, rule 2 or Order 34, rule 2, to exist any 

intention whatsoever to exclude the manner of computation provided for by the 

aforementioned section 31, paragraph (a) of the Interpretation Law.  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=48


ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 
Υπόθεσεις  με θέμα το  Τραπεζικό Δίκαιο και αναφορά  στα προνομιακά εντάλματα με επιτηχές 
αποτέλεσμα  Ακίνητη Ιδιοκτησία 
 

 9 | 181 

In the computation of time, therefore, in the present case, the date on 

which the judgment appealed from was delivered must be excluded and counting 

should commence as from the following day. In view of this the present appeal 

cannot but be found to have been filed within the prescribed time and therefore 

this preliminary objection fails». 

Στη Χjisoteriou ν. 1. the Director of Land and Surveys (ανωτέρω) 

αναφέρθησαν επίσης τα εξής σχετικά: 

 "Under the provisions of Order 35, rule 2, of the Civil Procedure Rules 

such appeal could be filed within fourteen days from the date when the decision 

of the District Court was given. The lodgment of the compensation was effected 

on the fourteenth day after the delivery of the decision of the District Court, not 

counting the day on which such judgment was delivered; and it is correct that 

the day of the lodgment was the last day on which the appeal to the Supreme 

Court could have been filed, because the relevant provision in Order 35, rule 2, 

has been interpreted so as to treat the relevant period of fourteen days as not 

including the day on which the decision appealed from has been delivered (see, 

in this respect, inter alia, the case of Coudounaris v. Coudounaris, (1980) 1 

C.L.R. 581, 585, and, also, the cases of Loizou v. Konteatis, (1968) 1 C.L.R. 

291, 293 and The Turkish Co-Operative Carob Marketing Society Ltd. v. Kiamil, 

(1973) 1 C.L.R. 1, 5, which illustrate in practice the correct mode of computation 

of time as it was found to be in the Coudounaris case, supra)". 

Στη δε Danish Kingdom (ανωτέρω), επιβεβαιώθηκε η ίδια προσέγγιση: 

«Ο λόγος 2, πιο πάνω, είναι ότι η αγωγή καταχωρήθηκε εκπρόθεσμα. Η 

δικηγόρος των εναγόντων, εισηγήθηκε ότι σύμφωνα με το άρθρο 31(α) του Κεφ. 

1, η μέρα κατά την οποία έγινε το συμβάν εξαιρείται στον υπολογισμό του 

χρόνου, ανεξάρτητα από το εάν η σχετική περίοδος μέσα στην οποία η αγωγή 

πρέπει να εγερθεί, είναι διατυπωμένη σε μέρες, εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. 

Συνεπώς, κατά τον υπολογισμό του χρόνου στην παρούσα υπόθεση, η μέρα κατά 

την οποία έγινε η σύγκρουση των δύο πλοίων, πρέπει να εξαιρεθεί από τον 

υπολογισμό. Προς υποστήριξη των θέσεων των εναγόντων, η δικηγόρος τους, 

αναφέρθηκε σε δύο κυπριακές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που ενώ τα 

σχετικά χρονικά όρια ήταν διατυπωμένα σε εβδομάδες στην μια και μέρες στην 

άλλη, το Δικαστήριο στον υπολογισμό του χρόνου εφάρμοσε το άρθρο 31(α) του 

Κεφ. 1, εξαιρώντας την πρώτη μέρα της σχετικής περιόδου. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1980/rep/1980_1_0581.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1980/rep/1980_1_0581.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1968/rep/1968_1_0291.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1968/rep/1968_1_0291.htm
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Οι υποθέσεις αυτές είναι οι Dinos Coudounaris v. Winnifred 

L.Coudounaris (1980) 1 CLR 581 και η Saab and Another v. Holy Monastery 

of Ayios Neophytos (1982) 1 CLR 499. 

Επίσης, οι ενάγοντες υπεστήριξαν τη θέση τους με αναφορά σε αγγλικές 

αυθεντίες, όπως το σύγγραμμα Halsbury's Laws of England, 4η 

Έκδοση, Τόμος 37, παράγραφος 26, το Annual Practice 1959 (Order 64, rule 12) 

και την υπόθεση Marren v. Dawson Bentley and Co. Ltd. [1961] 2 Q.B. 135.» 

Στο Halsbury's Laws of England, 4th ed. τόμος 37, παραγρ.26, 

αναφέρονται και τα εξής: 

«26.  General rules as to reckoning periods of time. Provision is 

made for reckoning any period of time fixed by the Rules of the Supreme Court 

or by any judgment, order or direction for doing any act.  Where the act is 

required to be done within a specified period after or from a specified date, the 

period begins immediately after that date. This expresses the general rule for 

the computation of time, which is that where a period of time after or from a 

specified date is prescribed as the period within which a specified act is to be 

done, the day of that date is to be excluded in reckoning the period, and the act 

is to be done on or before the last day of that period. On the other hand, where 

the act is expressly required by rule or order to be done within a period 

beginning on a specified date, the period begins on that date and the act must 

be done on or before the day before the last day of the period. 

Where any act is required to be done within or not less than a specified 

period before a specified date, the period ends immediately before that date. 

Where the act is required to be done a specified number of clear days 

before or after a specified date, at least that number of days must intervene 

between the day on which the act is done and that date. In general, in 

procedural matters, a provision specifying a period of not less than a specified 

number of days excludes both the starting date and the terminal date.»  

Με όλο το σεβασμό, οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ο 

κ.Κυριακίδης επικαλείται δεν διαφοροποιούν την πιο πάνω ισχύουσα 

νομολογία.  Και εξηγώ: 

Στην Αναστασιάδη (ανωτέρω) απλώς γίνεται αναφορά για το χρόνο των 

75 ημερών του ΄Αρθ.146(3) του Συντάγματος. Σε καμία περίπτωση η υπόθεση 

δεν ασχολήθηκε με το ζητούμενο ειδικό θέμα που απασχολεί εν προκειμένω.  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1980/rep/1980_1_0581.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1982/rep/1982_1_0499.htm
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Η δε Οlympia Designs (ανωτέρω) δεν ασχολείται με την προηγούμενη 

νομολογία αλλά υπό το πρίσμα της εξέτασης της Δ.64 έκρινε απλώς ότι στην 

ειδική προθεσμία της Δ.44 θ.12 των θεσμών δεν εφαρμόζεται ο περί Ερμηνείας 

Νόμος.   

Στην Αθανασιάδη (ανωτέρω) επίσης δεν εξετάζεται το ειδικό αυτό θέμα 

συσχετιζόμενο με τον περί Ερμηνείας Νόμο.  Απλώς εξηγείται ότι η παρέλευση της 

προθεσμίας στην ειδική περίπτωση (κλήση για οδηγίες) μπορούσε να θεραπευθεί 

με βάση τη Δ.64.  

Στην παλαιά, νομολογία στηρίζεται εξάλλου η νεότερη απόφαση Σ. Α. 

Καρασιαλή κ.ά. ν. Αντ.Ιωάννου Ε.183/13 και Ε183Α/13 ημερ. 23.10.2015, 

όπου λέχθηκαν τα εξής: 

«Έχοντας σκιαγραφήσει το πραγματικό πλαίσιο της αίτησης, προχωρούμε 

στην εξέταση του πρώτου εγειρόμενου ζητήματος. Κατά πόσο δηλαδή οι επίδικες 

εφέσεις καταχωρίστηκαν ή όχι εκπρόθεσμα, θέμα το οποίο περιστρέφεται γύρω 

από τις πρόνοιες των Δ.35 θ.2 και Δ.2 των περί Πολιτικής Δικονομίας Κανονισμών 

και τις συνυφασμένες με αυτές ερμηνευτικές πρόνοιες του άρθρου 31 του περί 

Ερμηνείας Νόμου, Κεφ. 1. 

Η Δ.35 θ.2, σε συνδυασμό με τη Δ.2, καθορίζει ως προθεσμία άσκησης 

έφεσης εναντίον απόφασης με την οποία εκδίδεται προσωρινό διάταγμα - όπως 

είναι η υπό εξέταση περίπτωση - τις 14 μη «πλήρης ημέρες» (clear days) από το 

χρόνο κατά τον οποίο το διάταγμα κατέστη δεσμευτικό για τον προτιθέμενο 

εφεσείοντα, χωρίς όμως να καθορίζει και τον τρόπο υπολογισμού των 14 ημερών. 

Και το ερώτημα που εδώ εγείρεται είναι κατά πόσο ευσταθεί η θέση του 

συνηγόρου του αιτητή ότι η ημέρα κατά την οποία το διάταγμα κατέστη 

δεσμευτικό για τους καθ΄ ων η αίτηση - δηλαδή η 26.9.13 - προστίθεται στις 

ημέρες που ακολουθούν. Η απάντηση κατά την άποψή μας είναι αρνητική εφόσον 

όπως αποφασίστηκε στην Coudounaris v. Coudounaris (1980) 1 CLR 581, 

κατά τον υπολογισμό του χρόνου για άσκηση έφεσης η ημέρα κατά την οποία 

εκδόθηκε η απόφαση - εδώ το Διάταγμα - εξαιρείται και η μέτρηση του χρόνου 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα όπως προνοείται από τις ερμηνευτικές πρόνοιες 

του άρθρου 31(α) του περί Ερμηνείας Νόμου.»  

Η επί του θέματος νομολογία, όπως από τα πιο πάνω αποσπάσματα, σαφώς 

και με καθαρό λόγο έχει καθοριστεί, δεικνύει ότι η ερμηνεία του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου είναι εσφαλμένη.  Τίποτε στην επίμαχη διάταξη δεν συνιστά «περί 

του αντιθέτου πρόνοια» ώστε να μην ισχύει το άρ.31 του περί Ερμηνείας Νόμου. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=64
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=44
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=64
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=2
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=2
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Παραμένει να εξεταστεί το θέμα υπό το πρίσμα  της ύπαρξης άλλης 

θεραπείας σε συνδυασμό με την εισήγηση για συνδρομή εξαιρετικών περιστάσεων 

ώστε να πρέπει να εκδοθεί το αιτούμενο certiorari.  Ήδη εξηγήθηκε στο στάδιο 

της λήψης αδείας για την παρούσα, πως συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις εν 

προκειμένω, ώστε να παραχωρηθεί το αιτούμενο μέτρο (βλ. σελ. 7 της απόφασης 

στην Πολ. Αίτηση 20/18, ημερ. 22.3.2018).  

Για τους λόγους που έχω εξηγήσει, η αίτηση επιτυγχάνει.  Εκδίδεται 

προνομιακό ένταλμα certiorari ως το (Α) του παρακλητικού της αίτησης. 

Εξυπακούεται η εκ νέου εκδίκαση της αίτησης/έφεσης αρ.2/2018, ενώπιον 

του ιδίου Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή. 

Κυπριακή νομολογία στην οποία κάνει αναφορά η απόφαση αυτή:  

ANDREAS P. LOIZOU ν. PANAYIOTIS CH. KONTEATIS (1968) 1 CLR 291  

COUDOUNARIS ν. COUDOUNARIS (1980) 1 CLR 581  

SAAB AND ANOTHER ν. HOLY MONASTERY AY. NEOPHYTOS (1982) 1 CLR 

499  

HJISOTERIOU ν. DIRECTOR OF LANDS AND SURVEYS (1983) 1 CLR 567  

Danish Kingdom ν. Mystic Nav. Co. (1990) 1 ΑΑΔ 850  

Αθανασιάδη ν. Αλεξάνδρου (1991) 1 ΑΑΔ 945  

Xατζηστυλλής Αλέκος ν. Μaude C. Papadema και Άλλου (2000) 1 ΑΑΔ 551  

Olympia Designs (Properties) Ltd, εμπορευόμενη υπό την εμπορική 

επωνυμία Olympia A. Designs ν. Unique U.K. Inc., εμπορευόμενης υπό την 

Εμπορική Επωνυμία Unique Party (2010) 1 ΑΑΔ 1395  

Αναστασιάδης Ευθύβουλος ν. Κυπριακής Δημοκρατίας (2003) 3 ΑΑΔ 385  

Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας στους οποίους κάνει αναφορά η απόφαση 

αυτή:  

Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας Δ.2  

Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας Δ.35  

Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας Δ.44  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2018/1-201803-20-18PolAit.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1968/rep/1968_1_0291.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1980/rep/1980_1_0581.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1982/rep/1982_1_0499.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1982/rep/1982_1_0499.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1983/rep/1983_1_0567.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1990/rep/1990_1_0850.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1991/rep/1991_1_0945.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2000/rep/2000_1_0551.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2010/rep/2010_1_1395.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2010/rep/2010_1_1395.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2010/rep/2010_1_1395.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/2003/rep/2003_3_0385.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=2
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=44
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Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας Δ.48  

Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας Δ.64  

Αναφορικά με τον ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΘΩΜΑ αριθμό 2/2018 , Πολιτική αίτηση αρ.22/18 

, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ , 10 Μαίου  2018 

 1.1.2 Υπόθεση 

Με την υπό εξέταση αίτηση επιζητείται από το Δικαστήριο παραχώρηση 

άδειας για καταχώρηση από την Αιτήτρια εταιρεία αίτησης για έκδοση 

προνομιακού εντάλματος certiorari για ακύρωση και/ή παραμερισμό διατάγματος 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου που εκδόθηκε στις 12.4.2018 στα 

πλαίσια της αγωγής με αρ. 295/18 και οριστικοποιήθηκε στις 

31.5.2018.  Περαιτέρω, όπως η ισχύ και εφαρμογή του πιο πάνω διατάγματος 

ανασταλεί μέχρι αποπεράτωσης της παρούσας διαδικασίας ενώπιον του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου.   

Το πραγματικό υπόβαθρο της αίτησης απ'  ότι φαίνεται από το σύνολο του 

υλικού που συνοδεύει  σύγκειται από τα ακόλουθα: 

Στις 12.4.2018 κατόπιν μονομερούς αιτήσεως του Επαρχιακού Δικαστηρίου 

Αμμοχώστου στα πλαίσια της αγωγής με αρ. 295/18 εξέδωσε Διάταγμα με το 

οποίο αναστέλλετο η πώληση ακινήτου εις Αγία Νάπα, Τεμ. 413 ιδιοκτησία της 

Ενάγουσας 1 στην άνω αγωγή, αυτό αποτελούσε και  μια από τις αιτούμενες 

θεραπείες της αγωγής.   

Με την μονομερή αίτηση οι Ενάγοντες αξίωσαν ακόμα 3 προσωρινά 

διατάγματα για τα οποία το Δικαστήριο διέταξε την επίδοση της αίτησης. 

Μετά την καταχώρηση ένστασης από τους δύο Εναγομένους και 

ακροαματική διαδικασία το πρωτόδικο Δικαστήριο με απόφαση του ημερ. 

31.5.2018 οριστικοποίησε το εκδοθέν προσωρινό διάταγμα ημερ. 12.4.2018 και 

εξέδωσε και τα υπόλοιπα 3 αιτούμενα διατάγματα τα οποία "απαγορεύουν την 

πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου  με τον τρόπο που επιχειρείται και/ή 

ακυρώνουν και/ή αναστέλλουν την αρξαμένη διαδικασία της πώλησης του 

ενυπόθηκου ακινήτου  με τον τρόπο που αυτή επιχειρείται χωρίς την χρήση των 

προνοιών του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμου Ν.9/65 όπως 

τροποποιήθηκε.  

Τα παράπονα των Αιτητών όπως αυτά διατυπώνονται στην Αίτηση αλλά  και 

σήμερα διατυπώθησαν από τον ευπαίδευτο συνήγορο είναι ότι το πρωτόδικο 

Δικαστήριο διέγνωσε την αιτία της αγωγής και δεν περιορίστηκε στην εξέταση της 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=48
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=64
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κατά πόσο το προσωρινό διάταγμα έπρεπε να καταστεί απόλυτο ήτοι το 

πρωτόδικο Δικαστήριο αποφάσισε τελεσίδικα ότι η Ενάγουσα δύναται να στραφεί 

εναντίον των Εναγομένων και ότι αυτοί προωθούν μια παράνομη 

διαδικασία.  Επίσης, προώθησε άλλους τέσσερις λόγους οι οποίοι εισηγούνται  ότι 

το πρωτόδικο Δικαστήριο ενήργησε υπό καθεστώς νομικής πλάνης, ότι το 

πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα έκρινε ότι ο Ν.9/65 εμποδίζει την πώληση 

ενυπόθηκου ακινήτου δια προσφορών από τον Παραλήπτη (Διαχειριστή), ότι 

εσφαλμένα εφάρμοσε αλλοδαπό δίκαιο και εσφαλμένα εξέδωσε Διατάγματα 

ταυτότσημα με αυτά που αξιώνουν οι Ενάγοντες με την αγωγής τους. 

Με βάση τα πιο πάνω είναι η θέση των Αιτητών ότι το Πρωτόδικο 

Δικαστήριο υπερέβη την εξουσία και/ή δικαιοδοσία του εκδίδοντας τα 

προσβαλλόμενα διάταγματα. 

Προκειμένου να χορηγηθεί  άδεια για καταχώρηση αίτησης για έκδοση 

προνομιακού εντάλματος της φύσης certiorari, ο αιτητής θα πρέπει να 

ικανοποιήσει ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως συζητήσιμη υπόθεση.  Συζητήσιμη 

υπόθεση μπορεί να υπάρξει όπου διαπιστώνεται έλλειψη ή υπέρβαση 

δικαιοδοσίας, έκδηλη πλάνη περί το Νόμο, προκατάληψη, δόλος και παράβαση 

των κανόνων της φυσικής δικαιοσύνης (βλ. Αρέστη κ.α. (2010) 1 Α.Α.Δ. 1341, 

1346). 

Έχοντας υπόψιν όλο το υλικό που τέθηκε ενώπιον μου είναι η κρίση μου 

ότι διαπιστώνεται στα περιστατικά της παρούσας αίτησης ότι αποκαλύπτεται εκ 

πρώτης όψεως συζητήσιμη υπόθεση και ότι το Δικαστήριο πρέπει να παραχωρήσει 

την αιτούμενη άδεια.  Υπάρχουν πτυχές από όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον μου οι 

οποίες δικαιολογούν την παραχώρηση άδειας και ειδικότερα απ΄ ότι φαίνεται από 

την πρωτόδικη απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου αυτό προχώρησε και 

αποφάσισε επίδικα θέματα τελεσίδικα και έξω από τις παραμέτρους για εξέταση 

έκδοσης και οριστικοποίησης προσωρινών διαταγμάτων βάσει του Άρθρου 32 του 

Ν.14/60.  

Δίδονται οδηγίες όπως καταχωρηθεί η αίτηση για έκδοση διατάγματος 

certiorari εντός δύο βδομάδων.  Επίσης εγκρίνεται η αίτηση ως η  παράγρ. 

(β).     Η αίτηση να οριστεί στις  18.7.2018 και ώρα 9.00 π.μ.  Τα έξοδα να 

ακολουθήσουν. 

Κυπριακή νομολογία στην οποία κάνει αναφορά η απόφαση αυτή:  

Αρέστη Λεωνίδας και Άλλη (2010) 1 ΑΑΔ 1341  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2010/rep/2010_1_1341.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2010/rep/2010_1_1341.htm
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ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΛΤΔ ΑΓΩΓΗ ΑΡ. 295/18 , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 81/18 , 28 Ιουνίου 2018 

 1.1.3 Υπόθεση 

Με την υπό εξέταση αίτηση η αιτήτρια BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD. 

ζητά άδεια για καταχώρηση αίτησης δια κλήσεως για την έκδοση προνομιακού 

εντάλματος certiorari για ακύρωση των διαταγμάτων που εκδόθηκαν εναντίον του 

εναγόμενου 2 από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου στις 28/4/17, στην αγωγή 

2271/2010, κατόπιν  συμφωνίας της ενάγουσας Ασπασίας Ευσταθίου και του 

εναγόμενου 2, Μάριου Αλβέρτου Γιουσελλή.  Ζητά επίσης αναστολή εκτέλεσης 

των διαταγμάτων μέχρι την αποπεράτωση της ακρόασης της κυρίως αίτησης δια 

κλήσεως ή μέχρι νεώτερης διαταγής του Δικαστηρίου καθώς και τη μεταφορά του 

φακέλου της διαδικασίας στην πιο πάνω αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο με σκοπό 

την ακύρωση των εκ συμφώνου διαταγμάτων.   

Τα ουσιώδη γεγονότα επί των οποίων βασίζεται η αίτηση, όπως αυτά 

προκύπτουν από την έκθεση γεγονότων και την ένορκη δήλωση, που συνοδεύει 

την αίτηση, του Μάριου Κουντούρη ημερ. 19/6/17, υπαλλήλου της αιτήτριας 

Τράπεζας, εν συντομία είναι τα εξής: 

Στις 5/7/2010 η Ασπασία Ευσταθίου καταχώρησε στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

Πάφου την αγωγή με αρ. 2271/10 επί Γενικώς Οπισθογραφημένου Κλητηρίου 

Εντάλματος (αντίγραφο του οποίου είναι το τεκμ. 1 στην Έκθεση Γεγονότων) 

εναντίον της 1.  Ζωούλας Νικολαϊδου (εναγόμενης 1), του Μάριου Αλβέρτου 

Γιουσελλή (εναγόμενου 2), του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

(εναγόμενου 3), της Αντρονίκης Νεοφύτου (εναγόμενης 4) και της Marfin Popular 

Bank Public Co Ltd. (εναγόμενης 5).  Στις 9/11/11 καταχωρήθηκε η Έκθεση 

Απαίτησης (τεκμ. 2 στην Έκθεση) με την οποία η ενάγουσα αξιώνει τα εξής: 

«Α.  Απόφαση και/ή Διάταγμα του Σεβαστού Δικαστηρίου με το οποίο να 

παραμερίζεται σαν ακυρωτέα και/ή εξ υπαρχής άκυρη η γενόμενη μεταβίβαση με 

αρ. Π2041/08 στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου ως και το σχετικό 

αγοραπωλητήριο έγγραφο ημερομηνίας 14/8/2008 μεταξύ της Εναγομένης 1 και 

του Εναγομένου 2 του κτήματος της Εναγούσης με αρ. εγγραφής 28708 του 

Φ/Σχ 51/02 τεμάχιο 109 του Δήμου Πάφου, ενορία Μούτταλος στην τοποθεσία 

Καλιάδες, εκτάσεως 4 Δεκάρια και 14 τετρ. μέτρα, μερίδιο όλο, λόγω δόλου και 

απάτης και ως γενομένων άνευ της συγκαταθέσεως και βούλησης της Ενάγουσας 

και/ή ως αποτέλεσμα των παρανόμων και εγκληματικών πράξεων των 

Εναγομένων 1, 2, 3 και 4. 
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Β.  Απόφαση και/ή Διάταγμα του Σεβαστού Δικαστηρίου με το οποίο να 

παραμερίζεται η υποθήκευση του άνω κτήματος της Ενάγουσας με αρ. Υ 5476/08 

Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου που έγινε υπό του Εναγομένου 2 

προς όφελος της Εναγομένης 5 διότι είναι εξ' υπαρχής άκυρη λόγω δόλου, 

απάτης και γενομένης άνευ της συγκαταθέσεως και βούλησης της Εναγούσης 

και/ή ως αποτέλεσμα των παράνομων και εγκληματικών πράξεων των 

Εναγομένων 1, 2, 3 και 4. 

Γ.  Απόφαση και/ή Διάταγμα του Σεβαστού Δικαστηρίου με το οποίο να 

διατάσσεται το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου όπως ακυρώσει την 

άνω μεταβίβαση με αρ. Π2041/08 και την υποθήκη με αρ. Υ5476/08 γενομένων 

ως πιο πάνω αναφέρεται.  

Δ.  Δήλωση του Σεβαστού Δικαστηρίου ότι το πιο πάνω κτήμα της 

Ενάγουσας κατέχεται υπό του Εναγομένου 2 προς όφελος της πραγματικού και 

μοναδικού δικαιούχου και ιδιοκτήτριας αυτού δυνάμει σιωπηρού απολήγοντος 

καταληκτικού και/ή τεκμαιρόμενου καταπιστεύματος από 30/9/2008 μέχρι 

μεταβίβασης του ελεύθερου πάσης επιβάρυνσης στην Ενάγουσα. 

Ε.  Αποζημιώσεις εναντίον των Εναγομένων 1, 2, 3 και 4 ως πιο πάνω 

αναφέρεται.  

Στ.  Διάταγμα διατάττον τον Εναγόμενο 2 όπως μεταβιβάσει και 

εξασφαλίσει την μεταβίβαση και εγγραφή του πιο πάνω κτήματος επ' ονόματι της 

Ενάγουσας.» 

Η αιτήτρια (εναγόμενη 5) στις 12/11/12 καταχώρησε την Υπεράσπιση της 

στην αγωγή με την οποία αμφισβητεί τους ισχυρισμούς περί πλαστογραφίας ή 

άλλης παρανομίας του πληρεξουσίου και των άλλων επίδικων δοσοληψιών καθώς 

και τις αξιώσεις για την έκδοση των διαταγμάτων ακύρωσης της μεταβίβασης του 

κτήματος και της υποθήκης.  Η αγωγή οδηγήθηκε σε ακρόαση και κατά τη 

δικάσιμο της  28/4/17 ο εναγόμενος 3, μέσω του εκπροσώπου του, προέβη σε 

δήλωση ότι δεσμεύεται από την οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου και θα 

πράξει ανάλογα.  Κατά την ίδια δικάσιμο ο εναγόμενος 2, διά του δικηγόρου του, 

αποδέχθηκε την έκδοση των διαταγμάτων Α, Β, Γ και ΣΤ και το Δικαστήριο 

προχώρησε στην άμεση έκδοση τους χωρίς να δοθεί ο λόγος στην αιτήτρια ή στη 

δικηγόρο της να τοποθετηθούν επί του θέματος.  Αμέσως μετά την έκδοση των 

διαταγμάτων η δικηγόρος της αιτήτριας ήγειρε θέμα, κατά την επ' ακροατηρίω 

διαδικασία, δυσμενούς επηρεασμού των δικαιωμάτων της Αιτήτριας και το 

Δικαστήριο ανέφερε ότι τα διατάγματα, ως εκδόθηκαν, δεσμεύουν μόνο τον 

εναγόμενο 2. 
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Ενόψει της πιο πάνω εξέλιξης η αιτήτρια προχώρησε στην καταχώριση στις 

12/5/17 της αίτησης με αρ. 67/17 για άδεια καταχώρησης αίτησης για έκδοση 

προνομιακού εντάλματος certiorari η οποία ορίστηκε στις 23/5/17 αλλά 

απορρίφθηκε τελικά την 1/6/17 με το δικαιολογητικό ότι δεν είχε επισυναφθεί 

στην αίτηση το πρακτικό του Δικαστηρίου ημερ. 28/4/17 ενώ στο συνταγμένο 

έντυπο των διαταγμάτων φαινόταν ότι τα διατάγματα έχουν εκδοθεί εκ 

συμφώνου.  Στη συνέχεια η αιτήτρια ζήτησε τα πρακτικά της δικασίμου ημερ. 

28/4/17 τα οποία ετοιμάστηκαν μόλις στις 16/6/17 οπότε στις 19/6/17 

προχώρησε με την καταχώρηση της υπό κρίση αίτησης.  Όπως έχει πληροφορηθεί 

η αιτήτρια, τα διατάγματα έχουν ήδη προσκομιστεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό 

Γραφείο Πάφου, το οποίο άνοιξε φάκελο και ετοιμάζεται να προχωρήσει με την 

ακύρωση της μεταβίβασης του κτήματος επ' ονόματι του εναγόμενου 2 και της 

Υποθήκης προς όφελος της αιτήτριας, προς σκοπούς συμμόρφωσης με τα 

διατάγματα.  Η αιτήτρια ενημέρωσε το Κτηματολόγιο για την ένσταση της στην 

ακύρωση της μεταβίβασης και της υποθήκης και η απάντηση που της δόθηκε ήταν 

ότι δεν μπορεί να αναμένει επ' άπειρο «εάν κινδυνεύει με διάπραξη 

παρακοής».  Είναι η θέση της αιτήτριας ότι η έκδοση των διαταγμάτων έγινε καθ' 

υπέρβαση της δικαιοδοσίας και/ή εξουσίας του Δικαστηρίου, ήταν αποτέλεσμα 

νομικού σφάλματος και/ή έκδηλης πλάνης του Νόμου και υπήρξε 

καταστρατήγηση των κανόνων της φυσικής δικαιοσύνης και του δικαιώματος 

ακρόασης της αιτήτριας. 

  Συγκεκριμένα εισηγείται ότι ενόψει αμφισβήτησης των διαταγμάτων από 

μέρους της αιτήτριας και της μη αποπεράτωσης της ακρόασης σε σχέση με την 

ίδια, θα έπρεπε το Δικαστήριο να προβεί πρώτα σε διάγνωση της ουσίας της 

αγωγής και στη συνέχεια να αξιολογήσει κατά πόσο η έκδοση των διαταγμάτων 

ήταν η κατάλληλη θεραπεία.  Προβάλλει επίσης θέμα λανθασμένης θεώρησης του 

Δικαστηρίου ότι τα διατάγματα δεσμεύουν μόνο τον εναγόμενο 2, εφόσον αυτά 

αφορούσαν και τους υπόλοιπους εναγομένους, περιλαμβανομένης και της 

αιτήτριας.  Είναι η άποψη της ότι ενώ αμφισβητείται από την αιτήτρια η ακύρωση 

της αγοραπωλησίας του κτήματος και της υποθήκης, με τα διατάγματα που 

εκδόθηκαν υπάρχει η δυνατότητα στον εναγόμενο 2 να προβεί στην πράξη σε 

ακύρωση τόσο της μεταβίβασης όσο και της Υποθήκης προς όφελος της αιτήτριας, 

χωρίς καν η τελευταία να ακουστεί και να της δοθεί η ευκαιρία να υπερασπιστεί 

την υπόθεση ως ενυπόθηκος δανειστής.  Προβάλλει τέλος θέμα παραβίασης των 

κανόνων της φυσικής δικαιοσύνης με το να εκδοθούν πρώτα τα διατάγματα ενώ 

επηρεάζονται τα δικαιώματα της αιτήτριας και στη συνέχεια το Δικαστήριο να 

συνεχίσει την ακρόαση της αγωγής, διερωτούμενο μάλιστα αν υπάρχει 

αντικείμενο πλέον προς εκδίκαση. 


