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Μετά την τροποποίηση του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου στις 13/07/2018, με τον 
τροποποιητικό Νόμο 87(Ι)/2018, η ύπαρξη παρεμπίπτοντος απαγορευτικού διατάγματος κατέστη πλέον μια από τις 
προϋποθέσεις για να σταματήσει ένας δανειολήπτης τον πλειστηριασμό από ένα Τραπεζικό ίδρυμα.

Στις 11/09/2018 εκδόθηκε ενδιάμεση απόφαση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με την οποία 
απορρίφθηκε το αίτημα δανειολήπτη μη εξυπηρετούμενου δανείου για έκδοση τέτοιου διατάγματος. Το γραφείο μας 
εκπροσώπησε τον επιτυχόντα διάδικο (Τραπεζικό Ίδρυμα) στην ακρόαση της εν λόγω αίτησης.

Η αίτηση του δανειολήπτη απορρίφθηκε διότι, μεταξύ άλλων, απέτυχε να αποδείξει ότι είχε ορατή πιθανότητα 
επιτυχίας να ακυρώσει τη Σύμβαση Υποθήκης, λόγω κατ’ ισχυρισμόν άκυρων όρων, ως επίσης και επειδή η κατ’ 
ισχυρισμόν ζημιά του ήταν αποτιμητή σε χρήμα και συνεπώς, δεν υφίστατο αδυναμία απονομής δικαιοσύνης σε 
μεταγενέστερο στάδιο.

Το Δικαστήριο κατέληξε ότι η έκδοση τέτοιου διατάγματος θα αφαιρούσε από το Τραπεζικό Ίδρυμα το δικαίωμα να 
προχωρήσει στην εκτέλεση συμβατικής εμπράγματης εξασφάλισης προξενώντας του μεγάλη ζημιά.

Η απόφαση αυτή είναι από τις πρώτες που έχουν εκδοθεί - αν όχι και η πρώτη - μετά την τροποποίηση της πιο πάνω 
νομοθεσίας και αν και πρωτόδικη έχει τη σημασιολογία της. Θέτει φραγμούς στην ανεξέλεγκτη αύξηση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ ταυτόχρονα ‘προειδοποιεί’ τους δανειολήπτες να συμμορφώνονται με τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Μαρίνα Βασιλείου
Δικηγόρος
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Important Judgment issued on  dispute between Banking 
Institution and Debtor

September 2018

The amendment of the Law of Transfer and Mortgaging of Real Estate on 13/07/2018, via the amending Law 87 (I) / 
2018, replaced the prerequisite for when a Debtor could apply to court in order to stop the auctioning of his 
mortgaged real estate by a Banking Institution. In its current state the law now requires a Debtor to invoke the 
existence of a prohibiting order prior to granting such an order.

On 11/09/2018 an interim judgment was issued by the District Court of Nicosia dismissing an application for a 
prohibiting order filed by a Debtor with a non-performing loan. Our firm successfully represented the Respondent 
(Banking Institution) at the hearing of this application.

The application of the Debtor was dismissed, amongst others grounds, due to the fact that the Debtor failed to 
prove that he had a real likelihood of success in repealing the Mortgage Contract on the basis of alleged invalid 
terms. Moreover, the Debtor failed to prove that damages would not be an adequate remedy and therefore, justice 
could be awarded at a later stage.

The Court concluded that the issuance of such an order would deprive the Banking Institution its right to proceed 
with the performance of a contractual collateral, which would cause great damage to the Bank.

Following the aforementioned statutory amendment, this judgment is one of the first issued, if not the first one. Even 
though this is a First Instance Court judgment, it is of great importance. It places a barrier to the unrestrained 
increase of the non-performing loans, while at the same time warns the Debtors to comply with their contractual 
obligations. 

Marina Vassiliou 
Lawyer

This update does not constitute legal advice.

For further information please contact:

George Z. Georgiou & Associates LLC
1 Iras Street, 1060 Nicosia, Cyprus
T +357 22763340 F +357 22763343
W www.gzg.com.cy E admin@gzg.com.cy


