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Το παράπονο
1.

Ο κ.

; υπέβαλε π αράπ ονο για καθυστέρηση του Επαρχιακού

Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού να εξετάσει την αίτηση με αρ. Α Δ Λ 156/2005 για
διόρθω ση λάθους, βάσει του άρθρου 61 του π ερί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου.
2.

Σύμφωνα

με τον π αραπ ονούμενο,

το λά θος αφορά

τίτλους ιδιοκτησίας

τεμαχίω ν με αρ.
στη

των

κ.τ.λ Φ /σχ

Κυπ ερούντα,

εντοπ ίστηκε

απ ό

Λειτουργό

του

Επ αρχιακού

Κτηματολογικού Γραφείου απ ό το 1970, η μη διόρθωση του λάθους επηρεάζει
πολλούς ιδιοκτήτες τεμαχίω ν, π αρεμπ οδίζεται η ανάπτυξη τους και οι ιδιοκτήτες
έχουν α π ώ λειες εκτα ρικώ ν επ ιδοτήσεω ν από το 2004.

Διαπιστώσεις
3.

Με επ ιστολή του ημερ. 9/6/2008, ο π αραπ ονούμενος έθεσε τα ανω τέρω υπόψη του
Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χ ω ρομετρίας και έλαβε απ άντηση από
τον

Επαρχιακό

Κ τηματολογικό

Λ ειτουργό

ημερ.

13/10/2008

(αρ.

φακ.:

Α Δ Λ 156/2005), σύμφ ω να με την οποία: (α) ο φάκελος διόρθω σης του λάθους είχε
ανοιχθεί τόν Ο κτώ βριο του 2005, (β) έγινε προκαταρκτική εργασία από το Κλάδο
Επιτόπιω ν Ερευνώ ν και στάληκε ο φάκελος στο Κλάδο Χ ω ρομετρίας τον Ιανουάριο
του 2006 για π ρογραμματισμό, (γ) η καθυστέρηση εξέτασης της αίτησης υπό
αναφορά

οφ ειλόταν στο

τεράστιο

όγκο

υπ οθέσεω ν σε σχέση

με τις οπ οίες

χρειαζόταν να γίνει χω ρομετρική εργασία και (δ) π ρογραμματίστηκε όπω ς εξεταστεί
η αίτηση το π ρώ το τρίμηνο του 2009.
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Ωστόσο, όπω ς επ ίσης αναφ έρθηκε στον π αραπ ονούμενο με την ίδια πιο π άνω
επιστολή,

η διερεύνηση,

απ οτύπ ω ση

και

συμπλήρω ση

της

αίτησης

με

αρ.

Α Δ Λ 156/2005, θα ήταν πολύ δύσκολη και χρονοβόρα όπως τονίστηκε και σε
επιστολή του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου ημερ. 9/1/2006.
5.

Ο π αραπ ονούμενος απ οτάθηκε εκ νέου στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο με
επιστολή του ημερ. 12/12/2015, σημειώ νοντας ότι εξακολουθούσε να εκκρ εμεί η
διόρθω ση του λάθους. Ο δε Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός

απ άντησ ε

στον π αραπ ονούμενο με επιστολή ημερ. 12/2/2016, την οποία μας κοινοπ οίησε, ότι
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η εξέταση της α ίτησ ης είχε ανατεθεί σε χω ρομέτρη και η όλη διαδικασία είχε αρχίσει,
π ροσθέτοντας ότι, θα απ αιτείτο αρκετός χρόνος έρευνας για τη συμπλήρω ση της
αλλά θα καταβαλλόταν π ροσπ άθεια για συμπ λήρω ση της το συντομότερο δυνατό.
6.

Έ κτοτε δεν είχαμε οπ οιαδήπ οτε γραπτή ενημέρω ση αναφορικά με τη διαδικασία
εξέτασης της αίτησης, η οποία όμως, όπως αναφ έρθηκε σε Λ ειτουργό του Γραφείου
μας από Λ ειτουργό του Επαρχιακού Κ τηματολογικού Γραφείου, εκκρεμεί, παρά τις
π ροσπ άθειες που έγινα ν για να εξασ φαλιστούν ως π ρος τη διόρθω ση του λάθους οι
συγκαταθέσεις επ ηρ εα ζόμ ενω ν ιδιοκτητών.

Νομοθεσία - Νομολογία

7.

Το άρθρο 61(1) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, ορίζει ότι ο Δ ιευθυντής του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χ ω ρομετρίας «δύναται να διορθώσει οποιοδήποτε

λάθος ή παράλειψη στο Κτηματικό Μητρώο ή σε οποιοδήποτε βιβλίο ή σχέδιο
του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή σε οποιοδήποτε πιστοποιητικό
εγγραφής, και κάθε τέτοιο Μητρώο, βιβλίο, σχέδιο ή πιστοποιητικό εγγραφής
που διορθώθηκε με τον τρόπο αυτό έχει την ίδια εγκυρότητα και ισχύ όπως αν
το λάθος αυτό ή η παράλειψη αυτή να μην είχε γίνει».
8.

Επίσης, με βάση το άρθρο 62(2), όταν μεταξύ άλλων, λόγω λάθους ή π αράλειψ ης

«διενεργηθεί οποιαδήποτε εγγραφή σε οποιοδήποτε βιβλίο του Επαρχιακού
Κτηματολογικού Γραφείου, ο Διευθυντής δύναται, μετά τη διαπίστωση των
αληθινών γεγονότων, να προβεί σε ακύρωση της εγγραφής αυτής καθώς και
κάθε πιστοποιητικού που σχετίζεται με την εγγραφή αυτή».
9.

Σύμφω να με τη νομολογία του Ανω τάτου Δ ικαστηρίου, με τις πιο π άνω διατάξεις, η
διόρθωση λαθώ ν στα κτηματολογικά μητρώ α καθίσταται π ρω τογενής ευθύνη του
Δ ιευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χ ω ρομετρίας1, η διόρθω ση συνιστά
κατ’

εξοχήν

διοικητική

λειτουργία

και

αποσκοπεί

«αποκλειστικά

στην

1 Απόφαση ημερ. 19 Μαρτίου 1992 στην έφεση με αρ. 7761 Παναγιώτου Α. Φιλίππου ν. Θεόδωρου Πλάτωνος
Στυλιανού.
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αποκατάσταση της αυθεντικότητας των κτηματολογικών σχεδίων, βιβλίων και
εγγραφών..»2.

10. Παράλληλα όμως, επ ισ ημαίνεται από το Α νώ τατο Δικαστήριο ότι με τις π ιο πάνω
διατάξεις

δεν

π αρέχεται

στο

Δ ιευθυντή

του

Τμήματος

Κτηματολογίου

και

Χ ω ρομετρίας εξουσ ία «να επιλύει κτηματικές διαφορές ουσίας ή διαφορές που

συνίστανται σε διεκδίκηση ακίνητης περιουσίας. Η επίλυση τέτοιων διαφορών
επιβάλλει τη λήψη και αξιολόγηση μαρτυρίας και τη με βάση την εν λόγω
μαρτυρία κρίση επί επίδικων θεμάτων, στοιχείο που μεταθέτει την περίπτωση
εκτός των πλαισίων του Άρθρου 61 και την υπάγει στη δικαιοδοσία των
πολιτικών δικαστηρίων»3.
Συμπεράσματα - Εισηγήσεις
1 1 . 0 φ άκελος της αίτησ ης με αρ. ΑΔΛ156/2005 δημιουργήθηκε από το Επαρχιακό
Κτηματολογικό Γραφείο τον Οκτώβριο του 2005, για το σκοπό της διόρθω σ ης
λάθους, το οποίο επηρεάζει αριθμό τεμαχίω ν του Φ /σχ 37/47 στη Κυπερούντα.
12. Από

τις

αρχές

του

2006,

ο

Δ ιευθυντής

του

Τμήματος

Κ τηματολογίου

και

Χ ω ρομετρίας επεσήμανε τις δυσκολίες ως π ρος τη διερεύνηση, την απ οτύπ ω ση και
τη σ υμπ λήρω σ η της διαδικασίας. Π αράλληλα, την ίδια περίοδο ο φόρτος εργασ ίας
του Επ αρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και ιδίως σε σχέση με υποθέσεις για τις
οποίες χρειαζόταν χω ρομετρική εργασία, φ αίνεται ότι δεν επέτρεψ ε την έναρξη της
διερεύνησ ης της συγκεκριμένης αίτησης, ούτε κατά το πρώ το τρίμηνο του έτους
2009, όπω ς είχε ενημερω θεί σχετικά ο παράπ ονού μένος με την επ ιστολή ημερ.
13/2/2008.
13. Μετά και την π άροδο άλλω ν 8 ετών, ο παραπ ονούμενος ενημερώ θηκε με τη
δεύτερη επιστολή του Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού ημερ. 13/2/2016, ότι
η αίτησ η είχε ανατεθεί σε χω ρομέτρη και η διαδικασία είχε αρχίσει, έκτοτε όμω ς
έχουν περάσει άλλα τρία χρόνια χω ρίς να συμπ ληρω θεί η διαδικασία.
2 Απόφαση ημερ. 13 Ιουλίου 2010 στην έφεση με αρ. 335/2006 Σταυρούλλα Θεμιστοκλέους Θέμη ν. Πόπης
Αντωνίου Χριστοδούλου.
3 Απόφαση ημερ- 13 Ιουλίου 2010 στην έφεση με αρ. 335/2006 Σταυρούλλα Θεμιστοκλέους Θέμη ν. Πόπης
Αντωνίου Χριστοδούλου.
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14. Ως απ οτέλεσ μα
Κτηματολογικού

και ενώ
Γραφείου

αναγνω ρίζεται ο

φόρτος εργασίας του

Επ αρχιακού

και δεν αμφ ισβητούνται οι δυσκολίες που εξαρ χής

επ ισημάνθηκαν σε σχέση με τη διεκπ εραίω ση της αίτησης, δεν είναι δυνατό να
αγνοηθεί ότι εκκρεμεί για 14 χρόνια, δηλαδή, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα,
εντός του οποίου, εύλογα μπορεί να θεω ρείται ότι θα έπρεπε να α ντιμετω π ίζοντα ν
οποιαδήπ οτε π ρ οβλήμα τα διαπ ιστώ θηκαν εξαρχής ή π ιθανόν να π ροέκυψ αν στο
π λαίσιο της διαδικα σ ίας εξέτασης της αίτησης.

15. Το άρθρο 61 του π ερί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου δεν καθορίζει π ροθεσ μία
εντός της οπ οίας ο Δ ιευθυντής του Τ μήματος Κτηματολογίου και Χ ω ρομετρ ία ς θα
πρέπει να διορθώ νει λάθη που εμπ ίπ τουν στο πεδίο εφ αρμογής του, ω στόσο, τούτο
δε συνεπ άγεται ότι δικαιολογείται να εκκρεμεί επί μακράν σχετική αίτηση, την
π ρω τοβουλία της οπ οίας είχε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γ ραφείο και ταυτόχρονα να
εξακολουθεί να είναι άγνω στος ο χρόνος διεκπ εραίω σης της.

16. Σε τέτοιες π εριπ τώ σ εις, ο σκοπ ός που επιδιώ κεται βάσει του άρθρου 61, η
διόρθω ση οπ οιουδήπ οτε λάθους σε κτηματικό μητρώο, βιβλίο ή σχέδιο Επ αρχιακού
Κτηματολογικού Γραφείου, π ιστοπ οιητικό εγγραφής κ.τ.λ., δε διασφ αλίζεται και
απ οδυναμώ νεται. Οι δε ιδιοκτήτες των επ ηρεαζόμενω ν από τη διόρθω ση λάθους
τεμαχίω ν, μπορεί να υφίστανται συνέπειες, όπω ς να μην είναι δυνατό να π ροβούν
στην ανάπ τυξη τους, να περιορίζεται η ευχέρεια πώ λησης τους ή και όπω ς ανέφ ερε
ο π αραπ ονούμενος, να στερούνται εκταρικώ ν επιδοτήσεω ν.

17. Το ενδεχόμενο άρνησης ιδιοκτητώ ν τεμαχίω ν να συγκατατεθούν στη διόρθω σ η
λάθους, δεν είναι ισχυρός π αράγοντας για τη μη προώ θηση της, αφού, απ οτελεί
πρω τογενή, σύμφ ω να με τη νομολογία του Ανω τάτου Δ ικαστηρίου, ευθύνη του
Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χω ρομετρίας, που απ οσκοπ εί στην
αποκατάσταση

η

αυθεντικότητας

τω ν

κτηματολογικώ ν

σχεδίων,

βιβλίω ν

και

εγγραφών. Οι δε ιδιοκτήτες που διαφω νούν με απόφαση του Διευθυντή ως π ρ ος τη
διόρθωση οπ οιουδήπ οτε λάθους, μπορούν να π ροσβάλουν την απ όφαση του με
έφεση στο αρμόδιο Ε π αρχιακό Δικαστήριο.
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18. Σημειώ νεται π ερα ιτέρω η υποχρέω ση της κάθε αρμόδιας αρχής, δυνάμει της αρχής
της χρ ησ τής διοίκησης, να ενεργεί το ταχύτερο δυνατό και η οποία δεν περιορίζεται
ή παύει να υφ ίσταται για λόγους που συνδέονται με εσω τερικά ζητήματα, όπ ω ς ο
σ υσσ ω ρευμένος

όγκος

ερ γα σ ία ς

ή

οι

δυσκολίες

διεκπεραίω σης

κατηγορίας

υποθέσεων.

19. Εν π ροκειμένω , απ ό το 2005 που δημιουργήθηκε από το Επαρχιακό Κτηματολογικό
Γραφείο ο φ άκελος της αίτησης με αρ. Α Δ Λ 156/2005 για διόρθω ση του λάθους
σύμφω να με τις π ρόνοιες του άρθρου 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου

έχουν παρέλθει 14 χρόνια και η εξέταση της αίτησης δεν έχει συμπληρωθεί
μέχρι σήμερα.

20. Η π άροδος

τόσο

μεγάλου

χρονικού

διαστήματος

στην εξέταση

της αίτησης

εμποδίζει την άσκηση του δικαιώ ματος ακίνητης ιδιοκτησίας που Άρθρο 23 του

Συντάγματος α ναγνω ρίζει ω ς δικαίω μα κυριότητας κατοχής και ελεύθερης
διάθεσης της π εριουσίας, εφόσον ο π αραπ ονούμενος για 14 και πλέον χρόνια δεν
μπορεί να διαθέσει ελεύθερα την π εριουσία του όπως ο ίδιος επιθυμεί.

21. Υπό το φω ς τω ν ανω τέρω , η εισήγηση μου είναι όπως η εξέταση της αίτησης

με αρ. ΑΔΛ156/2005, συμπληρωθεί τάχιστα και ο Διευθυντής του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χω ρομετρίας απ οφ ασ ίσει σε σχέση με την αίτηση όπ ω ς το
άρθρο 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου ορίζει.
Αντίγραφ ο

της

έκθεσ ης

θα

κοινοπ οιηθεί

Εσω τερικώ ν για ενημέρω ση.

Επίτροπος Δ ιοικήσεω ς και
Π ροστασίας Α νθρω π ίνω ν Δικαιω μάτω ν

στο

Γενικό Διευθυντή

του

Υπουργείου

