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Το παράπονο

1. Ο κ. ; υπέβαλε παράπονο για καθυστέρηση του Επαρχιακού
Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού να εξετάσει την αίτηση με αρ. ΑΔΛ 156/2005 για 
διόρθωση λάθους, βάσει του άρθρου 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου.

2. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, το λάθος αφορά τίτλους ιδιοκτησίας των
τεμαχίων με αρ. κ.τ.λ Φ/σχ

στη Κυπερούντα, εντοπίστηκε από Λειτουργό του Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου από το 1970, η μη διόρθωση του λάθους επηρεάζει 
πολλούς ιδιοκτήτες τεμαχίων, παρεμποδίζεται η ανάπτυξη τους και οι ιδιοκτήτες 
έχουν απώλειες εκταρικών επιδοτήσεων από το 2004.

Διαπιστώσεις

3. Με επιστολή του ημερ. 9/6/2008, ο παραπονούμενος έθεσε τα ανωτέρω υπόψη του 
Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και έλαβε απάντηση από 
τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό ημερ. 13/10/2008 (αρ. φακ.: 
ΑΔΛ156/2005), σύμφωνα με την οποία: (α) ο φάκελος διόρθωσης του λάθους είχε 
ανοιχθεί τόν Οκτώβριο του 2005, (β) έγινε προκαταρκτική εργασία από το Κλάδο 
Επιτόπιων Ερευνών και στάληκε ο φάκελος στο Κλάδο Χωρομετρίας τον Ιανουάριο 
του 2006 για προγραμματισμό, (γ) η καθυστέρηση εξέτασης της αίτησης υπό 
αναφορά οφειλόταν στο τεράστιο όγκο υποθέσεων σε σχέση με τις οποίες 
χρειαζόταν να γίνει χωρομετρική εργασία και (δ) προγραμματίστηκε όπως εξεταστεί 
η αίτηση το πρώτο τρίμηνο του 2009.

4 Ωστόσο, όπως επίσης αναφέρθηκε στον παραπονούμενο με την ίδια πιο πάνω 
επιστολή, η διερεύνηση, αποτύπωση και συμπλήρωση της αίτησης με αρ. 
ΑΔΛ156/2005, θα ήταν πολύ δύσκολη και χρονοβόρα όπως τονίστηκε και σε 
επιστολή του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου ημερ. 9/1/2006.

5. Ο παραπονούμενος αποτάθηκε εκ νέου στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο με 
επιστολή του ημερ. 12/12/2015, σημειώνοντας ότι εξακολουθούσε να εκκρεμεί η 
διόρθωση του λάθους. Ο δε Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός απάντησε 
στον παραπονούμενο με επιστολή ημερ. 12/2/2016, την οποία μας κοινοποίησε, ότι
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η εξέταση της αίτησης είχε ανατεθεί σε χωρομέτρη και η όλη διαδικασία είχε αρχίσει, 
προσθέτοντας ότι, θα απαιτείτο αρκετός χρόνος έρευνας για τη συμπλήρωση της 
αλλά θα καταβαλλόταν προσπάθεια για συμπλήρωση της το συντομότερο δυνατό.

6. Έκτοτε δεν είχαμε οποιαδήποτε γραπτή ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
εξέτασης της αίτησης, η οποία όμως, όπως αναφέρθηκε σε Λειτουργό του Γραφείου 
μας από Λειτουργό του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, εκκρεμεί, παρά τις 
προσπάθειες που έγιναν για να εξασφαλιστούν ως προς τη διόρθωση του λάθους οι 
συγκαταθέσεις επηρεαζόμενων ιδιοκτητών.

Νομοθεσία -  Νομολογία

7. Το άρθρο 61(1) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, ορίζει ότι ο Διευθυντής του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας «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 παράλειψης 
«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. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τις πιο πάνω διατάξεις, η 
διόρθωση λαθών στα κτηματολογικά μητρώα καθίσταται πρωτογενής ευθύνη του 
Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας1, η διόρθωση 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 ισημαίνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι με τις πιο πάνω 
διατάξεις δεν παρέχεται στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας εξουσία «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  φάκελος της αίτησης με αρ. ΑΔΛ156/2005 δημιουργήθηκε από το Επαρχιακό 
Κτηματολογικό Γραφείο τον Οκτώβριο του 2005, για το σκοπό της διόρθωσης 
λάθους, το οποίο επηρεάζει αριθμό τεμαχίων του Φ/σχ 37/47 στη Κυπερούντα.

12. Από τις αρχές του 2006, ο Δ ιευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας επεσήμανε τις δυσκολίες ως προς τη διερεύνηση, την αποτύπωση και 
τη συμπλήρωση της διαδικασίας. Παράλληλα, την ίδια περίοδο ο φόρτος εργασίας 
του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και ιδίως σε σχέση με υποθέσεις για τις 
οποίες χρειαζόταν χωρομετρική εργασία, φαίνεται ότι δεν επέτρεψε την έναρξη της 
διερεύνησης της συγκεκριμένης αίτησης, ούτε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 
2009, όπως είχε ενημερωθεί σχετικά ο παράπονού μένος με την επιστολή ημερ. 
13/2/2008.

13. Μετά και την πάροδο άλλων 8 ετών, ο παραπονούμενος ενημερώθηκε με τη 
δεύτερη επιστολή του Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού ημερ. 13/2/2016, ότι 
η αίτηση είχε ανατεθεί σε χωρομέτρη και η διαδικασία είχε αρχίσει, έκτοτε όμως 
έχουν περάσει άλλα τρία χρόνια χωρίς να συμπληρωθεί 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 αποτέλεσμα και ενώ αναγνωρίζεται ο φόρτος εργασίας του Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου και δεν αμφισβητούνται οι δυσκολίες που εξαρχής 
επισημάνθηκαν σε σχέση με τη διεκπεραίωση της αίτησης, δεν είναι δυνατό να 
αγνοηθεί ότι εκκρεμεί για 14 χρόνια, δηλαδή, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 
εντός του οποίου, εύλογα μπορεί να θεωρείται ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζονταν 
οποιαδήποτε προβλήματα διαπιστώθηκαν εξαρχής ή πιθανόν να προέκυψαν στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης.

15. Το άρθρο 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου δεν καθορίζει προθεσμία 
εντός της οποίας ο Δ ιευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα 
πρέπει να διορθώνει λάθη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ωστόσο, τούτο 
δε συνεπάγεται ότι δικαιολογείται να εκκρεμεί επί μακράν σχετική αίτηση, την 
πρωτοβουλία της οποίας είχε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γ ραφείο και ταυτόχρονα να 
εξακολουθεί να είναι άγνωστος ο χρόνος διεκπεραίωσης της.

16. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο σκοπός που επιδιώκεται βάσει του άρθρου 61, η 
διόρθωση οποιουδήποτε λάθους σε κτηματικό μητρώο, βιβλίο ή σχέδιο Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου, πιστοποιητικό εγγραφής κ.τ.λ., δε διασφαλίζεται και 
αποδυναμώνεται. Οι δε ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων από τη διόρθωση λάθους 
τεμαχίων, μπορεί να υφίστανται συνέπειες, όπως να μην είναι δυνατό να προβούν 
στην ανάπτυξη τους, να περιορίζεται η ευχέρεια πώλησης τους ή και όπως ανέφερε 
ο παραπονούμενος, να στερούνται εκταρικών επιδοτήσεων.

17. Το ενδεχόμενο άρνησης ιδιοκτητών τεμαχίων να συγκατατεθούν στη διόρθωση 
λάθους, δεν είναι ισχυρός παράγοντας για τη μη προώθηση της, αφού, αποτελεί 
πρωτογενή, σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ευθύνη του 
Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, που αποσκοπεί στην 
αποκατάσταση η αυθεντικότητας των κτηματολογικών σχεδίων, βιβλίων και 
εγγραφών. Οι δε ιδιοκτήτες που διαφωνούν με απόφαση του Διευθυντή ως προς τη 
διόρθωση οποιουδήποτε λάθους, μπορούν να προσβάλουν την απόφαση του με 
έφεση στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο.
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18. Σημειώνεται περαιτέρω η υποχρέωση της κάθε αρμόδιας αρχής, δυνάμει της αρχής 
της χρηστής διοίκησης, να ενεργεί το ταχύτερο δυνατό και η οποία δεν περιορίζεται 
ή παύει να υφίσταται για λόγους που συνδέονται με εσωτερικά ζητήματα, όπως ο 
συσσωρευμένος όγκος εργασίας ή οι δυσκολίες διεκπεραίωσης κατηγορίας 
υποθέσεων.

19. Εν προκειμένω, από το 2005 που δημιουργήθηκε από το Επαρχιακό Κτηματολογικό 
Γραφείο ο φάκελος της αίτησης με αρ. ΑΔΛ156/2005 για διόρθωση του λάθους 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου 
έχουν παρέλθει 14 χρόνια και η εξέταση της αίτησης δεν έχει συμπληρωθεί 
μέχρι σήμερα.

20. Η πάροδος τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος στην εξέταση της αίτησης 
εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος ακίνητης ιδιοκτησίας που Άρθρο 23 του 
Συντάγματος αναγνωρίζει ως δικαίωμα κυριότητας κατοχής και ελεύθερης 
διάθεσης της περιουσίας, εφόσον ο παραπονούμενος για 14 και πλέον χρόνια δεν 
μπορεί να διαθέσει ελεύθερα την περιουσία του όπως ο ίδιος επιθυμεί.

21. Υπό το φως των ανωτέρω, η εισήγηση μου είναι όπως η εξέταση της αίτησης 
με αρ. ΑΔΛ156/2005, συμπληρωθεί τάχιστα και ο Διευθυντής του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αποφασίσει σε σχέση με την αίτηση όπως το 
άρθρο 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου ορίζει.

Αντίγραφο της έκθεσης θα κοινοποιηθεί στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου
Εσωτερικών για ενημέρωση.

Επίτροπος Δ ιοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


