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Μεηά ηελ πξψηε απφθαζε πνπ δηέγλσζε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

Ικβξίσλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ζην λεζί (Ψεπηέιε θ. 

Τνπξθίαο, απφθαζε ηεο 26-5-2015), ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην θαηαδίθαζε εθ 

λένπ ηελ Τνπξθία, απηή ηε θνξά γηα παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε δίθαηε δίθε. 

Η ππφζεζε αθνξνχζε πξνζθπγή γηα ηελ απφδνζε αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

Άγην Κήξπθν ηεο  Ίκβξνπ θαη ην νπνίν είρε θιεξνλνκήζεη ε πξνζθεχγνπζα -

ζπγθεθξηκέλα ελφο νηθνπέδνπ πνπ βξηζθφηαλ εληφο πεξηνρήο πξνζηαηεπφκελεο 

ιφγσ «θπζηθνχ θάιινπο». 

Καηά ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ αθηλήησλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

Κηεκαηνινγίνπ, ην αθίλεην θαηαρσξίζηεθε ππέξ ηνπ Τνπξθηθνχ Γεκνζίνπ. Σηηο 18 

Ινπλίνπ 2003 ε πξνζθεχγνπζα θηλήζεθε δηθαζηηθά γηα ηελ αθχξσζε ηνπ ηίηινπ 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ θαηαρψξηζε ηνπ αθηλήηνπ ζηελ ίδηα. Μεηά ηελ άζθεζε 

ηεο αγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 27 Ινπιίνπ 2004 ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 11 

ηνπ λφκνπ 2683 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο. 

Σχκθσλα κε ηε λέα λνκνζεζία, ζεζπίζηεθε απαγφξεπζε ηεο απφθηεζεο κέζσ 

ρξεζηθηεζίαο αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο ραξαθηεξηζκέλεο σο «θπζηθνχ 

θάιινπο» -θαη κάιηζηα κε αλαδξνκηθή ηζρχ πξνθεηκέλνπ γηα εθθξεκείο ππνζέζεηο 

γηα ηηο νπνίεο δελ είρε εθδνζεί νξηζηηθή απφθαζε. Με ηελ απφ 26 Οθησβξίνπ 2004 

απφθαζή ηνπ, ην ηνπηθφ δηθαζηήξην απέξξηςε ηελ αγσγή ηεο πξνζθεχγνπζαο 

θξίλνληαο φηη δελ ππήξρε ιφγνο εμέηαζεο ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

ρξεζηθηεζίαο. Η Α. Γεκνπνχινπ άζθεζε έθεζε ακθηζβεηψληαο ηελ απφξξηςε ηεο 

αγσγήο ηεο ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ λφκνπ πνπ έιαβε ρψξα κεηά ηελ άζθεζε ηεο 

αγσγήο ηεο. Τν Αθπξσηηθφ Γηθαζηήξην απέξξηςε ηφζν ηελ έθεζε φζν θαη ηε 

ζπλαθφινπζε αίηεζε αλαίξεζεο. Δπηθαινχκελε ηδίσο ην άξζξν 6 παξ. 1 ηεο 

Δπξσπατθήο Σχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (δηθαίσκα ζε δίθαηε 

δίθε), ε πξνζθεχγνπζα πξνέβαιε φηη ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζή ηεο παξαβίαζε ην δηθαίσκά ηεο ζε δίθαηε δίθε. 



Τν Γηθαζηήξην έθαλε δεθηνχο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο πξνζθεχγνπζαο θαη δηέγλσζε 

φηη ε Τνπξθία παξαβίαζε ην άξζξν 6 § 1 ηεο Σπλζήθεο, επηδηθάδνληαο απνδεκίσζε 

ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Απέζρε σζηφζν απφ ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο 

απηνχζηαο απφδνζεο ηνπ αθηλήηνπ, κε ην ζθεπηηθφ φηη ε δηάγλσζε ηεο παξάβαζεο 

ηεο Σπλζήθεο απφ ηελ Τνπξθία ρνξεγεί ην δηθαίσκα ζηελ πξνζθεχγνπζα λα 

επαλεθθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ ηνπξθηθψλ δηθαζηεξίσλ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο πξψηεο πξνζθπγέο πνπ είραλ θαηαηεζεί ην έηνο 2005, 

κεηά ηε ιαίιαπα ησλ έκκεζσλ δεκεχζεσλ πνπ ζπληειέζηεθαλ κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ζηελ Ίκβξν θαη θαηαδηθάζηεθε απφ 

ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Σπλέιεπζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο κε ην Ψήθηζκα 

1625/2008.  

Η πξνζθεχγνπζα είλαη θφξε ηνπ ηαηξνχ Βαζίιε Θσκαΐδε απφ ην Γιπθχ ηεο 

Ίκβξνπ. Η νηθνγέλεηα δελ δίζηαζε λα επηδηψμεη ηε δηθαίσζή ηεο ζε κηα επνρή πνπ 

επηθξαηνχζαλ αηζζήκαηα παξαίηεζεο θαη θφβνπ κεηαμχ ησλ ζπκπαηξησηψλ καο 

απέλαληη ζηηο θαηάθνξεο παξαβηάζεηο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ Ικβξίσλ απφ 

ην Τνπξθηθφ θξάηνο. 

Ο Σχιινγνο Ικβξίσλ εθθξάδεη ηα ζεξκά ηνπ ζπγραξεηήξηα πξνο ην δηθεγφξν 

Κσλζηαληηλνχπνιεο Erhan Pekçe, ηνλ Καζεγεηή Γηάλλε Κηηζηάθη θαη ην δηθεγφξν 

Πεηξαηά θαη επί ζεηξά εηψλ Πξφεδξν ηνπ Σπιιφγνπ Πάξη Αζαλάθε, φρη κφλν γηα 

ηελ αίζηα έθβαζε ηεο ππφζεζεο αιιά θαη γηα ηε δηαρξνληθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ Ικβξίσλ θαη ηεο Οκνγέλεηαο γεληθφηεξα.  

 


