Βπετανικό Δικαστήπιο αποππίπτει τιρ απεςθείαρ πτήσειρ μεταξύ τος Ηνωμένος Βασιλείος και
των κατεσόμενων πεπιοσών τηρ Κύππος

Σηηο 28 Ινπιίνπ 2009, ην Administrative Court ηνπ High Court of Justice, Queen’s Bench
Division ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ απέξξηςε πξνζθπγή ησλ εηαηξεηψλ Kibris Turk Hava
Yollari θαη CTA Holidays ελαληίνλ ηεο απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Μεηαθνξψλ ηνπ Ηλσκέλνπ
Βαζηιείνπ λα απνξξίςεη ην αίηεκά ηνπο γηα έθδνζε άδεηαο δηεμαγσγήο απεπζείαο πηήζεσλ,
πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη λαπισκέλσλ, κεηαμχ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηνπ
παξάλνκνπ αεξνδξνκίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ θαηερφκελε Τχκπνπ.
Σχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηχπνπ πνπ εμεδφζε απφ ηε Ννκηθή Υπεξεζία ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο, ''πξφθεηηαη, αδηακθηζβήηεηα, γηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απφθαζε γηα ηα
θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απηή
απνιακβάλεη δπλάκεη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζε ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή δηεζλψλ πηήζεσλ
απφ θαη πξνο ην έδαθνο ηεο.
''Τν Γηθαζηήξην έθξηλε ζαθψο φηη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία απνιακβάλεη απνθιεηζηηθή
θπξηαξρία ζε νιφθιεξν ην έδαθφο ηεο θαη ηα ρσξηθά χδαηα πνπ εθάπηνληαη κε απηέο,
αλεμάξηεηα απφ ην αλ αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ζε νιφθιεξν ην ελ ιφγσ έδαθνο'',
είπε ε Ννκηθή Υπεξεζία.
Δπίζεο, ππελζχκηζε φηη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ζηελ απφθαζή ηνπ ηεο 28εο Απξηιίνπ
2009 γηα ηελ ππφζεζε Μ. Απνζηνιίδε ελαληίνλ Όξακο έθαλε κηα παξφκνηα δηαπίζησζε φηη
δελ ππάξρεη αλάγθε ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία λα αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν πάλσ απφ
ην θαηερφκελν ηκήκα ηεο Κχπξνπ.
Η Κππξηαθή Γεκνθξαηία παξελέβε ζηε δηαδηθαζία σο Δλδηαθεξφκελν Μέξνο θαη
παξνπζίαζε ηε ζέζε ηεο θαη ηα επηρεηξήκαηά ηεο πξν ηνπ Αγγιηθνχ Γηθαζηεξίνπ.
Με ηελ απφθαζή ηνπ, ν Γηθαζηήο Wyn Williams απέξξηςε ηελ πξνζθπγή, πηνζεηψληαο
πιήξσο ηα επηρεηξήκαηα ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο φηη ν Υπνπξγφο Μεηαθνξψλ είρε ππνρξέσζε λα απνξξίςεη ην αίηεκα ιφγσ
(α) ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζε ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο σο Σπκβαιιφκελνπ Μέξνπο ζηε Σχκβαζε ηνπ Σηθάγν γηα ηε
Γηεζλή Πνιηηηθή Αεξνπνξία («ε Σχκβαζε») θαη (β) ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ηλσκέλνπ
Βαζηιείνπ αλαθνξηθά κε ηε κε αλαγλψξηζε ηεο ιεγφκελεο «Τνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο
Βφξεηαο Κχπξνπ» θαη πξάμεσλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηέηνηα κε αλαγλσξηζκέλε νληφηεηα.
Γηα ηε δηάγλσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ έλαληη ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο δπλάκεη ηεο Σχκβαζεο, ην Γηθαζηήξην αζρνιήζεθε πξσηίζησο κε ηελ
εξκελεία ηνπ φξνπ «θπξηαξρία» ζηα άξζξα 1 θαη 2 ηεο Σχκβαζεο. Σπκθσλψληαο κε ηνλ
Καζ’ νπ ε αίηεζε θαη ην Δλδηαθεξφκελν Μέξνο θαη απνξξίπηνληαο ηε ζέζε ησλ αηηεηψλ,
ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ν φξνο «θπξηαξρία» ζην πιαίζην ηεο Σχκβαζεο δελ ηπγράλεη
δηαθνξεηηθήο εξκελείαο απφ απηήλ πνπ πξνζδίδεη ζηνλ φξν ην Δζηκηθφ Γηεζλέο Γίθαην. Ωο
εθ ηνχηνπ, ε έλλνηα ηεο θπξηαξρίαο δελ πξνυπνζέηεη νχηε απαηηεί ηελ άζθεζε
απνηειεζκαηηθνχ εδαθηθνχ ειέγρνπ.
Τν έδαθνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ζθνπνχο ηεο Σχκβαζεο είλαη νιφθιεξε ε
λήζνο Κχπξνο θαη ηα παξαθείκελα ζε απηήλ ρσξηθά χδαηα. Η Κππξηαθή Γεκνθξαηία έρεη
απνθιεηζηηθή θπξηαξρία επί ηνπ ελαεξίνπ ρψξνπ πάλσ απφ ην έδαθνο ηεο, δειαδή πάλσ
απφ νιφθιεξε ηελ Κχπξν θαη ηα ρσξηθά ηεο χδαηα.
Τν Ηλσκέλν Βαζίιεην νθείιεη λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
δπλάκεη ηεο Σχκβαζεο. Η ρνξήγεζε άδεηαο γηα δηεμαγσγή απεπζείαο πξνγξακκαηηζκέλσλ

πηήζεσλ κεηαμχ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηνπ 'Ercan' παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δπλάκεη ηνπ Αξζξνπ 6 ηεο Σχκβαζεο. Πεξαηηέξσ, ε ρνξήγεζε
άδεηαο γηα δηεμαγσγή απεπζείαο λαπισκέλσλ πηήζεσλ κεηαμχ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη
'Ercan' παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο
Σχκβαζεο. Η δηεμαγσγή απ’ επζείαο πηήζεσλ κεηαμχ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη 'Ercan'
παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δπλάκεη ησλ Αξζξσλ 10 θαη 68 ηεο
Σχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ ππφδεημε ηεισλεηαθψλ αεξνιηκέλσλ ζην έδαθνο ηεο. Τν
Γηθαζηήξην έθξηλε σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαηάιεμε ζηα πην πάλσ
ζπκπεξάζκαηα φηη ηα δηθαηψκαηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ εθπεγάδνπλ απφ ηα
πξναλαθεξφκελα άξζξα ηεο Σχκβαζεο δελ εμαξηψληαη απφ ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθνχ
ειέγρνπ απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ εδάθνπο ηεο ζε ζρέζε κε ην
νπνίν απνιακβάλεη απνθιεηζηηθή θπξηαξρία.
Τν Γηθαζηήξην ζηε ζπλέρεηα απέξξηςε ην επηρείξεκα ησλ αηηεηψλ φηη ηα δηθαηψκαηα ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δπλάκεη ηεο Σχκβαζεο έρνπλ αλαζηαιεί ζε ζρέζε κε ηηο
θαηερφκελεο πεξηνρέο ιφγσ κε άζθεζεο απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ.
Καηαιήγνληαο, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη εάλ ν Καζ’ νπ ε αίηεζε ρνξεγνχζε ηηο αηηνχκελεο
άδεηεο, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ζα ελεξγνχζε θαηά παξάβαζε ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ
ηνπ πνπ επηβάιινπλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ
πεγάδνπλ απφ ηε Σχκβαζε. Σεκείσζε δε φηη ε ππφζεζε ησλ αηηεηψλ είλαη θαηαδηθαζκέλε
ζε απνηπρία ζηε βάζε θαη κφλν απηνχ ηνπ ιφγνπ. Θεψξεζε, φκσο, νξζφ λα πξνρσξήζεη
ζε παξάζεζε ηνπ βαζηθνχ ζθεπηηθνχ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ αλαθνξηθά θαη κε ην
δεχηεξν δήηεκα πνπ αθνξά ζηε κε αλαγλψξηζε ηνπ ςεπδνθξάηνπο θαη πξάμεσλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηε κε αλαγλσξηζκέλε απηή νληφηεηα.
Η θπβέξλεζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ αλαγλσξίδεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία σο ην κφλν
Κξάηνο ζηελ Κχπξν. Η θπβέξλεζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ έρεη λνκηθή ππνρξέσζε λα
κελ αλαγλσξίζεη ηελ «ΤΓΒΚ» θαη ε ππνρξέσζε απηή πεγάδεη, φπσο θαη νη ίδηνη νη αηηεηέο
απνδέρζεθαλ, απφ ην Δζηκηθφ Γηεζλέο Γίθαην θαζψο θαη απφ ηε Σπλζήθε Δγθαζίδξπζεο θαη
ηε Σπλζήθε Δγγπήζεσο.
Η ρνξήγεζε ησλ αηηνχκελσλ αδεηψλ ζα ζπληζηνχζε αλαγλψξηζε θπξηαξρηθψλ
δηθαησκάησλ ηεο «ΤΓΒΚ», εμνπδεηεξψλνληαο, έηζη, ηελ πάγηα θαη ζηαζεξή ζέζε ηνπ
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ππέξ ηεο κε αλαγλψξηζεο ηεο «ΤΓΒΚ».
Tν Γηθαζηήξην ππνρξεψζεθε λα αξλεζεί λα πξνζδψζεη εγθπξφηεηα ζε πξάμεηο κε
αλαγλσξηζκέλεο νληφηεηαο εάλ θάηη ηέηνην είλαη αληίζεην κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ή
δηπισκαηηθή ζηάζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Οη εμαηξέζεηο ζηνλ γεληθφ απηφ θαλφλα είλαη
πεξηνξηζκέλεο θαη αθνξνχλ πξάμεηο νη νπνίεο ξπζκίδνπλ θαζεκεξηλά δεηήκαηα ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο δεηήκαηα ηδησηηθνχ
ραξαθηήξα.
Τν Γηθαζηήξην πξνέβε ζηελ επηζήκαλζε φηη νη Τνπξθνθχπξηνη πνπ δηακέλνπλ ζηηο κε
ειεγρφκελεο πεξηνρέο ηεο Γεκνθξαηίαο εμππεξεηνχληαη απφ ηα δηεζλή αεξνδξφκηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηε Γεκνθξαηία. Απφ ηα ελψπηνλ ηνπ ζηνηρεία πξνθχπηεη μεθάζαξα φηη
ρηιηάδεο άλζξσπνη δηέξρνληαη ηα νδνθξάγκαηα θαζεκεξηλά. Οη απνζηάζεηο ζην λεζί είλαη
αξθεηά κηθξέο ψζηε ε ρξήζε ησλ αεξνδξνκίσλ ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηε Γεκνθξαηία
πεξηνρέο λα θαζίζηαηαη απφιπηα εθηθηή. Σπλεπψο, ην ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηελ εμαίξεζε
ζηνλ γεληθφ θαλφλα πνπ αθνξά ζηελ απνθπγή πξφθιεζεο ζνβαξήο δπζκέλεηαο ζε βάξνο
ησλ θαηνίθσλ ηεο κε αλαγλσξηζκέλεο πεξηνρήο, δελ ηζρχεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε.
Δλ θαηαθιείδη, ε ρνξήγεζε ησλ αηηνχκελσλ αδεηψλ ζα ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηεο
ππνρξέσζεο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα κε αλαγλψξηζε ηεο «ΤΓΒΚ». Οη ππφ ζπδήηεζε
πξάμεηο ηεο κε αλαγλσξηζκέλεο «ΤΓΒΚ» δελ εληάζζνληαη ζηελ πεξηνξηζκέλε εμαίξεζε
πνπ αθνξά πξάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ θαζεκεξηλά δεηήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηε κε
ειεγρφκελε απφ ηε Γεκνθξαηία πεξηνρή, αθνχ απνηεινχλ πξάμεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα.
Τν Ηλσκέλν Βαζίιεην είρε ππνρξέσζε λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ θαη γη' απηφ,

επηπξνζζέησο, ην ιφγν.
Η Ννκηθή Υπεξεζία αλέθεξε φηη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε, θακία άδεηα γηα
πξνγξακκαηηζκέλεο ή λαπισκέλεο πηήζεηο ή γηα ηελ πξνζγείσζε ζε θαζνξηζκέλα
αεξνδξφκηα κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη, εθηφο απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο. Η
ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ απηψλ απφ νπνηνδήπνηε θξάηνο, ή άδεηεο αλαθνξηθά κε ην "Ercan",
είλαη παξάλνκεο θαη παξαβηάδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζην πιαίζην
ηεο Σχκβαζεο ηνπ Σηθάγνπ. Ο δηθαζηήο αξλήζεθε λα εθαξκφζεη κηα πξνηεηλφκελε
αλαινγία πνπ ζα επέηξεπε πηήζεηο πξνο ηελ Τατβάλ.
Η ζεκαζία ηεο απφθαζεο έγθεηηαη, επίζεο, ζην φηη ππνγξακκίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ δπλάκεη ηνπ Δζηκηθνχ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ηεο Σπλζήθεο Δγθαζίδξπζεο
θαη ηεο Σπλζήθεο Δγγπήζεσο γηα ηε κε αλαγλψξηζε ηεο «ΤΓΒΚ».
Υπνγξακκίδεηαη, επίζεο, ε επζχλε ησλ Γηθαζηεξίσλ λα κελ πξνζδίδνπλ νπνηαδήπνηε
εγθπξφηεηα ζε πξάμεηο κε αλαγλσξηζκέλσλ νληνηήησλ εθηφο κφλν εάλ ηέηνηεο πξάμεηο
ξπζκίδνπλ θαζεκεξηλά δεηήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαη είλαη
πξάμεηο ηδησηηθνχ ραξαθηήξα. Πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αδεηνδφηεζε θαη δηεμαγσγή
δηεζλψλ πηήζεσλ θξίζεθε φηη μεθάζαξα δελ εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία.

