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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠOΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ) (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
139 του 1991
99(Ι) του 1992
35(Ι) του 1994
7(Ι) του 1996
33(Ι) του 1998
59(Ι) του 2003
56(Ι) του 2006
119(Ι) του 2007
141(Ι) του 2009.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τουρκοκυπριακών
Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζι με
τους περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα
Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους του 1991 έως 2009 (που
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα)
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμοι του 1991 έως 2010.

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω τελεία
και με την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων επιφυλάξεων:
«

Νοείται ότι στα πλαίσια άσκησης της πιο πάνω εξουσίας του

να διαχειρίζεται Τουρκοκυπριακές περιουσίες διαρκούσης της
έκρυθμης κατάστασης, ο Υπουργός έχει επίσης εξουσία ως
διαχειριστής, να άρει με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του και
υπό τους κατά την κρίση του κατάλληλους όρους τη διαχείριση
συγκεκριμένης Τουρκοκυπριακής περιουσίας ή μέρους αυτής,
αφού λάβει υπόψη σε σχέση με τη διαχείριση τις συνθήκες και
περιστάσεις της κάθε περίπτωσης και σταθμίσει όλους τους
σχετικούς με το θέμα αυτό παράγοντες, περιλαμβανομένου του
κατά πόσο ο Τουρκοκύπριος ιδιοκτήτης της περιουσίας ή οι
κληρονόμοι ή οι διάδοχοί του στον τίτλο, ανάλογα με την
περίπτωση, κατέχουν περιουσία που ανήκει σε Ελληνοκύπριο στις
μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές:
Νοείται περαιτέρω ότι προσμετρούν θετικά σε άρση της
διαχείρισης Τουρκοκυπριακής περιουσίας, μεταξύ άλλων, οι πιο
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κάτω παράγοντες:
(α) Ότι πρόκειται για τη διαχείριση περιουσίας που όταν περιήλθε
στο

καθεστώς

διαχείρισής

της

από

τον

Κηδεμόνα

ο

Τουρκοκύπριος ιδιοκτήτης της περιουσίας είχε τη συνήθη
διαμονή του στο εξωτερικό όπου είχε μεταβεί οποτεδήποτε
πριν ή μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και ο εν λόγω
ιδιοκτήτης συνεχίζει να διαμένει εκεί ή επέστρεψε ή επιστρέφει
από το εξωτερικό για μόνιμη εγκατάσταση στις ελεγχόμενες
από τη Δημοκρατία περιοχές, ή προτίθεται να επιστρέψει στις
εν λόγω περιοχές,
(β) ότι

πρόκειται

για

τη

διαχείριση

περιουσίας

που

σε

οποιοδήποτε χρόνο μετά που περιήλθε στο καθεστώς
διαχείρισής

της

από

τον

Κηδεμόνα

ο

Τουρκοκύπριος

ιδιοκτήτης της περιουσίας εγκαταστάθηκε μόνιμα και συνεχίζει
αδιάλειπτα να είναι μόνιμα εγκατεστημένος στις ελεγχόμενες
από τη Δημοκρατία περιοχές,
(γ) ότι η υπό διαχείριση περιουσία αφορά κατοικία στην οποία
διέμενε ο Τουρκοκύπριος ιδιοκτήτης και κάτοχός της πριν την
τουρκική εισβολή του 1974 και στην οποία προτίθεται να
κατοικήσει προσερχόμενος από τις μη ελεγχόμενες από τη
Δημοκρατία

περιοχές

για

μόνιμη

εγκατάσταση

στις

ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.».
Ένθεση
νέου άρθρου.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την ένθεση αμέσως μετά
το άρθρο 6 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 6Α και με την
αναρίθμηση των άρθρων 6Α και 6Β αυτού σε άρθρα 6Β και 6Γ,
αντίστοιχα:
«Αγώγιμο
δικαίωμα.

6Α.(1)

Η

παραβίαση

δικαιώματος

που

κατοχυρώνει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την
Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
των

Θεμελιωδών

Πρωτόκολλά

της

Ελευθεριών
που

ή

κυρώθηκαν

και

τα

από

τη
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Δημοκρατία λόγω της εφαρμογής πρόνοιας του
παρόντος Νόμου, είναι αγώγιμη.
(2) Πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι λόγω της
εφαρμογής πρόνοιας του παρόντος Νόμου στη
δική του περίπτωση παραβιάστηκε οποιοδήποτε
δικαίωμα που κατοχυρώνει η πιο πάνω Σύμβαση
ή και τα Πρωτόκολλά της, δικαιούται, εάν
απορριφθεί σχετικό αίτημά του στον Υπουργό, να
προσφύγει στο επαρχιακό δικαστήριο με αγωγή
κατά της Δημοκρατίας και του Κηδεμόνα για την
κατ’ ισχυρισμόν παραβίαση και να αξιώσει για την
παραβίαση τις θεραπείες που προβλέπονται στο
παρόν άρθρο:
Νοείται ότι σε περίπτωση που οι αιτούμενες
θεραπείες περιλαμβάνουν αξίωση του ιδιοκτήτη
για διάταγμα του δικαστηρίου να του αποδοθεί
περιουσία του η οποία τελεί υπό καθεστώς
διαχείρισης δυνάμει του παρόντος Νόμου, η
αγωγή στρέφεται επίσης κατά του προσώπου
που νόμιμα κατέχει την περιουσία.
(3) Το δικαστήριο προκειμένου να κρίνει σε
αγωγή δυνάμει του εδαφίου (2) κατά πόσο
παραβιάστηκε το δικαίωμα του ενάγοντα εξετάζει
τις περιστάσεις της υπόθεσης και λαμβάνει
υπόψη τους παράγοντες που εκάστοτε λαμβάνει
υπόψη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ως σχετικούς με το υπό κρίση
ζήτημα όπως προκύπτουν από τη σχετική με το
θέμα νομολογία του.
(4) Σε περίπτωση που σε αγωγή δυνάμει τoυ
παρόντος άρθρου

το δικαστήριο κρίνει ότι
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παραβιάστηκε το δικαίωμα του ενάγοντα αυτός
δικαιούται σε:
(α) Αποζημιώσεις για τυχόν χρηματική ζημιά,
απώλεια,

έξοδα

αποδεδειγμένα

και

δαπάνες

υποστεί

που

λόγω

έχει
της

παραβίασης,
(β) αποζημιώσεις

για

ζημιά

ή

βλάβη

μη

χρηματικής φύσης που έχει υποστεί λόγω
της παραβίασης,
(γ) δικηγορικά έξοδα που αποδεδειγμένα έχει
υποστεί λόγω της παραβίασης,
(δ) έκδοση
14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(Ι) του 1992
43(Ι) του 1992
102(Ι) του 1992
26(Ι) του 1993
82(Ι) του 1995
102(Ι) του 1996
4(Ι) του 1997
53(Ι) του 1997
90(Ι) του 1997
27(Ι) του 1998
53(Ι) του 1998
110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999
146(Ι) του 1999
41(Ι) του 2000

δεσμευτικού

διατάγματος

αναγνώρισης δικαιώματος δυνάμει του περί
Δικαστηρίων Νόμου,
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32(Ι) του 2001
40(Ι) του 2002
80(Ι) του 2002
140(Ι) του 2002
206(Ι) του 2002
17(Ι) του 2004
165(Ι) του 2004
268(Ι) του 2004
21(Ι) του 2006
99(Ι) του 2007
170(Ι) του 2007
76(Ι) του 2008
81(Ι) του 2008
118(Ι) του 2008
119(Ι) του 2008
36(Ι) του 2009
129(Ι) του 2009
138(Ι) του 2009
19(Ι) του 2010.

(ε) οποιαδήποτε

άλλη

θεραπεία

που

το

δικαστήριο έχει εξουσία να αποδώσει κατά
την άσκηση της πολιτικής του δικαιοδοσίας
δυνάμει του περί Δικαστηρίων Νόμου ή
οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου
ή του ισχύοντος δικαίου.
(5) Για τη διαπίστωση της ζημιάς που οφείλεται
στην παραβίαση κατά τα διαλαμβανόμενα στο
εδάφιο (4) και τον υπολογισμό και απόδοση των
δυνάμει του εν λόγω εδαφίου αποζημιώσεων, το
δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια και τους
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για το
σκοπό αυτό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως προκύπτουν
από την εκάστοτε νομολογία του σε υποθέσεις
παραβίασης

του

σχετικού

δικαιώματος

που

κατοχυρώνει η πιο πάνω Σύμβαση ή και τα
Πρωτόκολλά της.
(6) Σε περίπτωση που σε αγωγή δυνάμει του
παρόντος άρθρου το δικαστήριο εκδίδει διάταγμα
για την απόδοση στον ενάγοντα περιουσίας που
τελεί υπό καθεστώς διαχείρισης, ο Κηδεμόνας και
ο νόμιμος κάτοχος της περιουσίας δικαιούνται
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στην αγωγή με αντίστοιχη σχετική ανταπαίτησή
τους κατά του ενάγοντα, σε οποιαδήποτε ποσά
εξόδων που αποδεδειγμένα έχει ο καθένας τους
υποστεί

για

επιδιορθώσεις,

βελτιώσεις,

αναπτύξεις, οικοδομήσεις και μετατροπές που
επέφερε στην περιουσία δυνάμει του παρόντος
Νόμου:
Νοείται ότι το εν λόγω δικαίωμα του νόμιμου
κατόχου είναι μόνο για έξοδα επιδιορθώσεων,
βελτιώσεων,

αναπτύξεων,

οικοδομήσεων

και

μετατροπών της περιουσίας που επέφερε με την
άδεια του Κηδεμόνα.
(7)

Σε

περίπτωση

που

για

σκοπούς

συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση σε αγωγή
δυνάμει του παρόντος άρθρου ο Κηδεμόνας
αποφασίζει

την

άρση

της

διαχείρισης

τουρκοκυπριακής περιουσίας, τότε δικαιούται
αυτός με αγωγή κατά του ιδιοκτήτη υπέρ του
οποίου εκδόθηκε η εν λόγω δικαστική απόφαση,
ή κατά των κληρονόμων ή διαδόχων του στον
τίτλο,

ανάλογα

με

την

περίπτωση,

σε

οποιαδήποτε ποσά εξόδων που αποδεδειγμένα
είχε

υποστεί

για

επιδιορθώσεις,

βελτιώσεις,

αναπτύξεις, οικοδομήσεις και μετατροπές που
επέφερε στην περιουσία δυνάμει του παρόντος
Νόμου

ενόσω

τελούσε

υπό

καθεστώς

διαχείρισης:
Νοείται ότι πρόσωπο που κατείχε νόμιμα την
εν λόγω περιουσία κατά το χρόνο της δικαστικής
απόφασης ή της πιο πάνω απόφασης του
Κηδεμόνα και αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει
ακολούθως συνεπεία της δικαστικής απόφασης ή
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της άρσης της κηδεμονίας, δικαιούται με αγωγή
κατά του πιο πάνω ιδιοκτήτη, των κληρονόμων
και διαδόχων του στον τίτλο, σε οποιαδήποτε
ποσά εξόδων που αποδεδειγμένα είχε υποστεί
για

επιδιορθώσεις,

βελτιώσεις,

αναπτύξεις,

οικοδομήσεις και μετατροπές που επέφερε στην
περιουσία

με

άδεια

του

βρισκόταν στην κατοχή του.».

Αρ. Φακ.: 23.01.051.042-2010
ΟΠ/ΝΑ

Κηδεμόνα

ενόσω

