Ιδιοκηηζιακό καθεζηώρ ηων ξενοδοσείων και άλλων εγκαηαζηάζεων θιλοξενίαρ ζηο
καηεσόμενο ημήμα ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ

Τν Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο εθδίδεη ηνλ θαηάινγν ησλ
μελνδνρείσλ* πνπ βξίζθνληαη ζην Τνύξθηθν θαηερόκελν κέξνο ηεο Κύπξνπ. Τα
πεξηζζόηεξα από απηά ηα μελνδνρεία αλήθνπλ ζηνπο Διιελνθύπξηνπο εθηνπηζζέληεο νη
νπνίνη αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή
ηνπ 1974 ή έρνπλ ρηηζηεί παξάλνκα ζε πεξηνπζίεο πνπ αλήθνπλ ζε εθηνπηζκέλνπο
Διιελνθύπξηνπο, ζε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη ρσξίο ηε
ζπγθαηάζεζή ηνπο.
Έλαο αξηζκόο μελνδνρείσλ αλήθνπλ ζε Τνπξθνθύπξηνπο ή έρεη ρηηζηεί ζε γε πνπ αλήθεη
ζε Τνπξθνθύπξηνπο.
Τν Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζηελ Απόθαζή ηνπ ηεο 18εο
Γεθεκβξίνπ 1996 γηα ηελ αηνκηθή πξνζθπγή ηεο Διιελνθύπξηαο εθηνπηζκέλεο
ηδηνθηήηξηαο Τηηίλαο Λντδίδνπ από ηελ Κεξύλεηα ελαληίνλ ηεο Τνπξθίαο, θαζώο θαη ζηελ
Τέηαξηε Γηαθξαηηθή Πξνζθπγή ηεο Κύπξνπ ελαληίνλ ηεο Τνπξθίαο ηεο 10εο Μαΐνπ 2001,
ππεζηήξημε ηα πεξηνπζηαθά δηθαηώκαηα ησλ πξνζθύγσλ. Σηελ ππόζεζε Λντδίδνπ, ην
Γηθαζηήξην δηέηαμε ηελ Κπβέξλεζε ηεο Τνπξθίαο λα απνδεκηώζεη ηελ αηηήηξηα γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηεο απνζηέξεζε ηελ πεξηνπζία ηεο θαη λα δώζεη πιήξε πξόζβαζε,
θαζώο θαη λα επηηξέςεη ηελ εηξεληθή απόιαπζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο ζηελ Κεξύλεηα. Τν
δηθαίσκα ησλ εθηνπηζκέλσλ ηδηνθηεηώλ ζηηο πεξηνπζίεο ηνπο, επαλαβεβαηώζεθε ζηελ
απόθαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Γεθ. 2005) ζρεηηθά κε
ηελ αίηεζε ηεο Μύξαο Ξελίδε – Αξέζηε λ. Τνπξθίαο, θαη έθηνηε έρεη επαλεηιεκκέλα
επηβεβαησζεί ζε αξθεηέο ππνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ από Δ/Κ
λόκηκνπο ηδηνθηήηεο πεξηνπζηώλ ζηα θαηερόκελα, θαηά ηεο Τνπξθίαο.
Σύκθσλα δε ηηο “Αξρέο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα Απνθαηάζηαζε ζηηο Οηθίεο θαη ζηηο
Πεξηνπζίεο ηνπο ησλ Πξνζθύγσλ θαη ησλ Δθηνπηζκέλσλ”, “Αξρέο Πηλέηξν” (United
Nations Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced
Persons) «όινη νη πξόζθπγεο θαη εθηνπηζκέλνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνθαηαζηαζνύλ ζε
όπνηα θαηνηθία, γε ή ηδηνθηεζία, από ηελ νπνία έρνπλ απνζηεξεζεί παξάλνκα».
Βάζεη ηνπ Κππξηαθνύ λόκνπ, νη Διιελνθύπξηνη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ κπνξνύλ λα
πξνζθεύγνπλ ζηε δηθαηνζύλε ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Γεκνθξαηίαο
ελαληίνλ θαηαπαηεηώλ ησλ πεξηνπζηώλ ηνπο ζηελ ηνπξθνθξαηνύκελε πεξηνρή,
δηεθδηθώληαο απνδεκίσζε θαη άιια έλδηθα κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο βάζεη ηνπ
αζηηθνύ δηθαίνπ. Απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ππέξ ησλ λνκίκσλ ηδηνθηεηώλ αθηλήησλ ζα
αλαγλσξίδνληαη θαη ζα εθηεινύληαη θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο / πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ
θαηεγνξνπκέλσλ / νθεηιεηώλ ηεο απόθαζεο ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ ΔΚ No.44/2001.
Με ηελ απόθαζή ηνπ εκεξνκελίαο 15 Ννεκβξίνπ 2004 ζηελ ππόζεζε Μειέηηνο
Απνζηνιίδεο λ. Νηέηβηλη θαη Λίληα Όξακο, ην Δπαξρηαθό Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο βξήθε
ηνπο θαηεγνξνύκελνπο έλνρνπο γηα θαηαπάηεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ παξαπνλνύκελνπ,
δηαηάζζνληάο ηνπο λα θαηεδαθίζνπλ ηελ έπαπιε θαη άιια θηίζκαηα πνπ αλέγεηξαλ ζηελ
πεξηνπζία, λα παξαδώζνπλ ηελ θελή ηδηνθηεζία ζηνλ παξαπνλνύκελν θαη λα θαηαβάινπλ
απνδεκηώζεηο.
Με ζηόρν ηελ αλαγλώξηζε θαη εθηέιεζε ηεο απόθαζεο ηνπ Δπαξρηαθνύ Γηθαζηεξίνπ
Λεπθσζίαο, ν θ. Απνζηνιίδεο θαηέζεζε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζην Αγγιηθό Αλώηεξν
Γηθαζηήξην. Η ππόζεζε θαηέιεμε ζην Αγγιηθό Δθεηείν, ην νπνίν απέζηεηιε πέληε
πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα ζην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ. Σηηο 29 Απξηιίνπ
2009, ην Γηθαζηήξην Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ [Τκήκα Μείδνλνο Σπλζέζεσο] αλαγλώξηζε
ηελ νξζόηεηα ησλ ζέζεσλ ηνπ θνπ Απνζηνιίδε θαη θαη’ επέθηαζε ηεο Κππξηαθήο

Γεκνθξαηίαο.
Αθνινύζσο, ην Αγγιηθό Δθεηείν ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2010, εμέδσζε ηελ ηειηθή απόθαζή
ηνπ επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππόζεζεο. Τν Γηθαζηήξην ππνγξάκκηζε ηελ ππνρξέσζε
ζεβαζκνύ ηεο θπξηαξρίαο, αλεμαξηεζίαο θαη εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο, θαη επηβεβαίσζε ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ησλ θππξηαθώλ
δηθαζηεξίσλ, αθόκε θαη ζε ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ηα δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο πεξηνπζίαο
πνπ βξίζθεηαη ζηηο θαηερόκελεο πεξηνρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ταπηόρξνλα, ην
Γηθαζηήξην απνδερόκελν όηη ζα πξέπεη λα παξέρεηαη θάζε ελζάξξπλζε γηα ηελ επίηεπμε
εηξεληθήο επίιπζεο ηνπ Κππξηαθνύ Πξνβιήκαηνο, έθξηλε όηη δελ ππήξρε θαλέλαο ιόγνο
γηα ηε κε αλαγλώξηζε θαη εθαξκνγή κηαο λόκηκεο απόθαζεο ελόο λόκηκνπ δηθαζηεξίνπ,
θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ. Σε ζρέζε κε απηό, δηαπηζηώλεη όηη ε κε αλαγλώξηζε ηεο ελ ιόγσ
απόθαζεο ζα κπνξνύζε λα ππξνδνηήζεη ηελ θαηάζηαζε. Ταπηόρξνλα, ην Γηθαζηήξην
ππελζύκηζε ηελ ππνρξέσζε πνπ πεγάδεη από ηα Ψεθίζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο
ηνπ ΟΗΔ, γηα ζεβαζκό πξνο ηελ εδαθηθή αθεξαηόηεηα θαη εληαία θπξηαξρία ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο, ε νπνία ζαθώο πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε επίδεημεο ζεβαζκνύ πξνο ηα
Γηθαζηήξηα ηα νπνία απνηεινύλ βαζηθό βξαρίνλα ηνπ θπξίαξρνπ θξάηνπο, δεηώληαο
ηαπηόρξνλα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα επίιπζε ηνπ Κππξηαθνύ
Πξνβιήκαηνο.
Ο Κππξηαθόο Πνηληθόο Κώδηθαο, Κεθ. 154, αλαθέξεη ξεηώο, όηη θάζε άηνκν, πνπ ελ
γλώζεη ηνπ δηαπξάηηεη απάηε κε ην λα εθκεηαιιεύεηαη πεξηνπζία πνπ αλήθεη ζε άιιν
άηνκν, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, είλαη έλνρν θαθνπξγήκαηνο, αιιά θαη
ππόθεηηαη ζε πνηλή κέρξη 7 ρξόληα θπιάθηζεο. Σύκθσλα κε ην Νόκν, άηνκν πνπ
δηαπξάηηεη απάηε, ζεσξείηαη απηό πνπ εκπιέθεηαη κε μέλε αθίλεηε πεξηνπζία, ηελ νπνία:
(α) πσιεί, ελνηθηάδεη ή ππνζεθεύεη ή δίλεη ηε ρξήζε ηεο ζε άιιν άηνκν θαη/ή (β)
δεκνζηεύεη ή άιισο πσο πξνσζεί ηελ πώιεζε, ελνηθίαζε ή ππνζήθε ή ρξήζε ηνπ
αθηλήηνπ από άιιν άηνκν θαη/ή (γ) νινθιεξώλεη ζπκθσλία γηα ηελ πώιεζε, ελνηθίαζε ή
ππνζήθε ή ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ από άιιν άηνκν θαη/ή (δ) είλαη ην άηνκν πνπ απνδέρεηαη
ηελ πώιεζε, ελνηθίαζε ή ππνζήθε ή ρξήζε ηεο ελ ιόγσ αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Αλαιόγσο
ησλ γεγνλόησλ, δύλαηαη λα εθδνζεί Δπξσπατθό Έληαικα Σύιιεςεο ελαληίνλ αηόκσλ πνπ
ελδέρεηαη λα δησρζνύλ γηα αλάκεημή ηνπο ζηα πξναλαθεξζέληα πνηληθά αδηθήκαηα ζηε
Γεκνθξαηία.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, αιιά θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη ην δηθαίσκα ζηελ εηξεληθή
απόιαπζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαζελόο είλαη αλαθαίξεηα ζεκειηώδε
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ζύκθσλα κε ην Σύληαγκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη
ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Σύκβαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, νη Διιελνθύπξηνη
ηδηνθηήηεο δηθαηνύληαη λνκηθή πξνζηαζία ελαληίνλ θάζε κνξθήο παξάλνκεο παξέκβαζεο
έλαληη απηώλ ησλ δηθαησκάησλ, είηε ππό κνξθή πνηληθήο δηαδηθαζίαο, είηε ππό κνξθή
δηαδηθαζίαο αζηηθνύ δηθαίνπ θαη κε ζνβαξόηαηεο ζπλέπεηεο, όπσο επεμεγείηαη πην πάλσ.
Τν Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κεηαθέξεη έλα ηζρπξό κήλπκα
πξνεηδνπνίεζεο ζηνπο μέλνπο πνιίηεο πνπ επηζπκνύλ λα ηαμηδέςνπλ ζην θαηερόκελν
ηκήκα ηεο Κύπξνπ, όηη ε δηακνλή ζηα αλαθεξόκελα Διιελνθππξηαθήο ηδηνθηεζίαο
μελνδνρεία ή ζε μελνδνρεία ηα νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζε Διιελνθππξηαθή ηδηνθηεζία,
ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ηδηνθηεηώλ, είλαη παξάλνκε θαη ζπκβάιιεη / ζπλδξάκεη ζηελ
παξάλνκε εθκεηάιιεπζε / ζθεηεξηζκό Διιελνθππξηαθώλ ηδηνθηεζηώλ ζε αληίζεζε κε ην
εγρώξην θαη Γηεζλέο Γίθαην. Οη ελ ιόγσ αιινδαπνί πνιίηεο, σο εθ ηνύηνπ, ζπλίζηαηαη λα
αλαδεηνύλ δηακνλή ζε μελνδνρεία θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ λόκηκα αλήθνπλ ζε
Τνπξθνθύπξηνπο.
* Πεξηιακβάλνληαη κόλν μελνδνρεία θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο θηινμελίαο γηα ηα νπνία
ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο.

