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1. Το παράπονο

Ο δικηγόρος κ. . υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο
μου εκ μέρους της εταιρείας (η εταιρεία), κατά του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Η εταιρεία απέκτησε νόμιμα την κατοχή του τεμαχίου με αρ. 55 Φ/Σχ. 50/08Ε2, 
Τμήμα 9. στην ενορία Σκάλα στη Λάρνακα, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 
139/91, δυνάμει σύμβασης μίσθωσης που σύναψε με τον Κηδεμόνα 
Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, ημερομηνίας 1η Ιουνίου 2014,1 στο 
οποίο έχει ανεγείρει αίθουσα δεξιώσεων.

Το παράπονο εστιάζεται στην ενέργεια Λειτουργών της Επαρχιακής Διοίκησης 
Λάρνακας να προσέλθουν, συνοδευόμενοι από μεγάλο αριθμό Αστυνομικών, 
στο χώρο της επιχείρησης της εταιρείας στο εν λόγω τεμάχιο, τον οποίο και 
σφράγισαν, παρότι το Υπουργείο, σύμφωνα με το δικηγόρο, δεν είχε 
εξασφαλίσει διάταγμα του τεμαχίου εναντίον των παραπονουμένων για 
παράδοση της εν λόγω ακίνητης περιουσίας στους ιδιοκτήτες τους.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος ενημέρωσε το Γραφείο μας ότι το Υπουργείο 
ενήργησε στα πλαίσια δικαστικής απόφασης που είχε εκδοθεί για ανάκτηση της 
κατοχής του εν λόγω τεμαχίου, αλλά δεν είχε στη συνέχεια προβεί σε 
οποιεσδήποτε ενέργειες για την εξασφάλιση νέου δικαστικού 
διατάγματος εναντίον της εταιρείας για την παράδοση της κατοχής του 
τεμαχίου και, ως εκ τούτου, δεν υπήρχε οποιοδήποτε δικαστικό διάταγμα 
εναντίον της εταιρείας για ανάκτηση απ’ αυτήν της κατοχής του τεμαχίου.

Συνακόλουθα, σύμφωνα με το δικηγόρο, αφ’ ης στιγμής δεν υφίστατο διάταγμα 
εναντίον της εταιρείας για παράδοση της κατοχής του τεμαχίου στο Υπουργείο, 
οι ενέργειες του Υπουργείου δεν ήταν σύννομες.

1 Πολιτική Αίτηση της Μ.Α. ΚΤΗΜΑ ΜΑΚΕΙΜΖΥ ΛΙΜΙΤΕΔ με Αρ. 111 /2018, ημερομηνίας 
1 3 /9 /2 0 1 8
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2. Ιστορικό και σχετικές Δικαστικές; Αποφάσεις

1. Το υπό αναφορά τεμάχιο τέθηκε υπό τη διαχείριση του Κηδεμόνα Τ/κ 
Περιουσιών, συνέπεια της Τουρκικής εισβολής του 1974 και εκμισθώθηκε, στη 
βάση της σχετικής πολιτικής και των σχετικών κανονισμών που εφαρμόζονται 
για τη διαχείριση τ/κ περιουσιών, σε Ε/κ πρόσφυγες, για σκοπούς 
επαγγελματικής δραστηριοποίησης.2 3

2. Το 2011, ο ιδιοκτήτης κατά ΛΑ  μερίδιο του τεμαχίου καταχώρησε στο 
Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αγωγή με αρ. 3741/20113 εναντίον της 
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του 
Υπουργού Εσωτερικών, υπό την ιδιότητα του ως Κηδεμόνα Διαχείρισης 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Με την αγωγή ο ιδιοκτήτης αξίωνε, μεταξύ άλλων:

® Δήλωση του δικαστηρίου ότι είναι ο μόνος που δικαιούται σε κατοχή του 
επίδικου μεριδίου του

° Διάταγμα που να διατάσσει τους Εναγόμενους δηλαδή τον Κηδεμόνα ,να 
εκκενώσουν και να παραδώσουν σε αυτόν κενή και ελεύθερη την κατοχή 
του

® Διάταγμα με το οποίο να εμποδίζονται οι Εναγόμενοι, ή μέσω τρίτων, 
από του να κατέχουν ή επεμβαίνουν σε αυτό και όπως απομακρύνουν 
οποιεσδήποτε κατασκευές και οικοδομές έχουν ανεγερθεί μέσα σε αυτό

® Αποζημιώσεις για απώλεια χρήσης

2 Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών ημερομηνίας 17 Ιανουάριου 2019
3 Raymond Riza προσωπικά και υπό την ιδιότητα του ως εκτελεστή της διαθήκης και 
κληρονόμου του αποβιώσαντα Τουρκοκύπριου Fikret All Riza ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
μέσω Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ.α., Αρ.αγωγής: 3741 /2011 , ημερομηνίας 
2 1 /1 /2 0 1 6
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Στις 21 Ιανουάριου 2016, το Επαρχιακό Δικαστήριο, αφού αναγνώρισε ότι ο 
ενάγοντας είναι ο μόνος που δικαιούται σε κατοχή του 14 μεριδίου του υπό 
αναφορά τεμαχίου εξέδωσε:

β Διάταγμα με το οποίο διατάσσονται οι Εναγόμενοι (ο Κηδεμόνας) να 
εκκενώσουν και παραδώσουν στον Ενάγοντα κενή και ελεύθερη κατοχή 
του 14 μεριδίου του τεμαχίου,

• Διάταγμα, με το οποίο εμποδίζονται οι Εναγόμενοι είτε οι ίδιοι είτε μέσω 
οποιωνδήποτε τρίτων από του να κατέχουν, εισέρχονται, χρησιμοποιούν 
ή επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο επί του 14 μεριδίου του τεμαχίου,

• Διάταγμα με το οποίο να διατάσσονται οι Εναγόμενοι να απομακρύνουν 
από την ακίνητη ιδιοκτησία οποιεσδήποτε κατασκευές υφίστανται σε 
αυτή.

Ενόψει της φύσης των εκδοθέντων διαταγμάτων και την περιγραφή των 
ανεγερθέντων στο επίδικο κτήμα υποστατικών, δόθηκε αναστολή εκτέλεσης 
τους για περίοδο πέντε μηνών για σκοπούς συμμόρφωσης.

3. Στις 4 Μαρτίου 2016, η εταιρεία καταχώρησε στο Ανώτατο Δικαστήριο την 
πολιτική αίτηση με αρ. 37/2016,4 με την οποία στρεφόταν κατά της 
προαναφερθείσας απόφασης στην αγωγή αρ. 3741/2011.

Στην αίτηση της η εταιρεία υποστήριξε ότι θα έπρεπε να ήταν αναγκαίος 
διάδικος, καθότι επηρεαζόταν άμεσα από την εκδίκαση της υπόθεσης, ως 
νόμιμος κάτοχος και θα έπρεπε να είχε την ευκαιρία να ακουστεί.

Το Ανώτατο Δικαστήριο στις 18 Νοεμβρίου 2016, αποφάσισε την απόρριψη 
της αίτησης της εταιρείας.

Σημείωσε δε ότι τα αιτήματα της «δυνατόν να διεκδικηθούν και να 
προστατευθούν αναλόγως, όπως και το πρωτόδικο Δικαστήριο 
επεσήμανε, με αγωγή για αποζημιώσεις εναντίον της Δημοκρατίας και/ή 4

4 Raymond Riza προσωπικά και υπό την ιδιότητα του ως εκτελεστή της διαθήκης και 
κληρονόμου του αποβιώσαντα Τουρκοκύπριου Fikret Ali Riza ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
μέσω Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ.α., Πολιτική Αίτηση με αρ. 37/2016, 
ημερομηνίας 1 8 /1 1 /2 0 1 6
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του εναγόμενου 2 (Κηδεμόνας) ή άλλου πρόσφορου δικονομικού διαβήματος 
ενώπιον του εκδικάσαντος Δικαστηρίου...Η τελεσίδικη απόφαση του 
Δικαστηρίου προσφέρει θεωρούμε το θεμέλιο για τις αξιώσεις της απήτριας, για 
τις όποιες ζημιές η ίδια θεωρεί ότι ενδεχομένως θα υποστεί από τις ενέργειες ή 
παραλείψεις της Δημοκρατίας».

4. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στα πλαίσια της αγωγής με αρ. 
1082/2017,5 που καταχωρήθηκε από τους ιδιοκτήτες του υπόλοιπου Vi 
μεριδίου του επίμαχου τεμαχίου, στις 17 Μάίου 2018 εκ συμφώνου (α) διέταξε 
και αποφάσισε ότι ο μόνος που δικαιούται την κατοχή του επίδικου τεμαχίου 
είναι ο ενάγοντας (Γιάννης Αργυρίδης, ως διαχειριστής της περιουσίας του 
Αποβιώσαντα Rifet ΑΙϊ Riza άλλως Refet Ali Riza άλλως Refet Altin), (β) διέταξε 
τους εναγόμενους (Κυπριακή Δημοκρατία και Υπουργός Εσωτερικών) να 
εκκενώσουν και να παραδώσουν στον ενάγοντα κενή και/ή ελεύθερη 
κατοχή και να αποκαταστήσουν πλήρως τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του 
ενάγοντα, συμπεριλαμβανομένης της ανενόχλητης κατοχής επί της 
ακίνητης ιδιοκτησίας του αποβιώσαντα και (γ) διέταξε όπως οι εναγόμενοι, 
είτε οι ίδιοι είτε μέσω οποιωνδήποτε τρίτων, να μην κατέχουν, εισέρχονται, 
χρησιμοποιούν και/ή επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο επί της ακίνητης 
ιδιοκτησίας του αποβιώσαντα.

Για τα διατάγματα (β) και (γ) το Δικαστήριο είχε αποφασίσει αναστολή εκτέλεσης 
τους για περίοδο 6 μηνών.

5. Στη συνέχεια, η εταιρεία υπέβαλε στο Ανώτατο Δικαστήριο την Πολιτική 
Αίτηση με αρ. 111/2018,6 με την οποία ζήτησε την άδεια του Δικαστηρίου για 
την καταχώρηση αίτησης με κλήση για την έκδοση προνομιακού εντάλματος 
Certiorari, προκειμένου να ακυρωθεί η προαναφερθείσα εκ συμφώνου 
απόφαση του Επαρχιακού Δικαστήριού Λάρνακας στην αγωγή με αρ. 
1082/2017, καθώς και, επικουρικά, διάταγμα όπως η ισχύς της εν λόγω 
απόφασης αναστελλόταν μέχρι την έκδοση απόφασης στην αίτηση για 
προνομιακό ένταλμα Certiorari. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, το Ανώτατο 
Δικαστήριο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος της εταιρείας. 5 6

5 Γιάννη Αργυρίδη ως διαχειριστή της περιουσίας του Αποβιώσαντα Rifet Ali Riza άλλως Refet 
Ali Riza άλλως Refet Altin εναντίον Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας και Υπουργού Εσωτερικών υπό την ιδιότητα του ως Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών 
Περιουσιών, αρ. αγωγής 1082/2017, ημερομηνίας 17 ΜαΤου 2018
6 Πολιτική Αίτηση της Μ.Α. ΚΤΗΜΑ ΜΑΚΕΝΖΥ ΛΙΜΙΤΕΔ με Αρ. 111 /2018 , ημερομηνίας 
1 3 /9 /2 0 1 8
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6. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας με επιστολή του ημερ. 15 
Ιανουάριου 2019 (αρ. φακ. Γ.Ε./Αρ./Δ./2962/H ), ζήτησε από τον Υπουργό 
Εσωτερικών όπως προωθούσε «άμεσα μέτρα για ανάκτηση του χώρου και 
κατεδάφιση των υποστατικών» που βρίσκονταν στο τεμάχιο, καθότι σε αντίθετη 
περίπτωση «θα εκδοθεί διάταγμα σύλληψης του καθ’ ύλην αρμόδιου 
Υπουργού».

7. Στις 17 Ιανουάριου 2019, ο Κηδεμόνας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών 
Περιουσιών (Υπουργός Εσωτερικών) έλαβε την κατοχή του υπό αναφορά 
τεμαχίου.7 Όπως δε αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση ημερ. 17 Ιανουάριου 
2019, που εξέδωσε το Υπουργείο για την εν λόγω ενέργεια του, με επιστολές 
του ημερ. 19 Ιουλίου 2018, «είχε ενημερώσει τον μισθωτή (Κτήμα Μακένζυ 
Λτδ) για τις σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου καθώς και ότι με βάση τον 
όρο 7 (γ) της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ του Κηδεμόνα και του ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΚΕΝΖΥ, αυτή τερματίζεται αυτόματα στην περίπτωση που το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του Μισθίου αλλάξει και παύει να βρίσκεται υπό την Κηδεμονία 
του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους μισθωτές όπως 
εκκενώσουν τον συγκεκριμένο χώρο και να τον παραδώσουν ελεύθερο κατοχής 
εντός 30 ημερών από την πιο πάνω αναφερόμενη ημερομηνία. Νέα επιστολή 
της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, ημερ. 15.10.2018 επιδόθηκε στους 
μισθωτές, με την οποία καλούνταν μέχρι τις 22.10.2018, να συμμορφωθούν με 
τα πιο πάνω...»

8. Όπως διαφάνηκε από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, για σκοπούς 
ανάκτησης της ανάκτησης της κατοχής του τεμαχίου, το Υπουργείο έδωσε 
οδηγίες στην Αστυνομία και μέλη της δύναμης της απέκλεισαν από το πρωί της 
17ης Ιανουάριου 2019 το χώρο, δηλαδή την αίθουσα εκδηλώσεων που 
βρίσκεται στο επίμαχο τεμάχιο και απομάκρυναν το προσωπικό της εταιρείας 
που βρισκόταν εκεί. Έκτοτε ο χώρος φρουρείται από μέλη της Αστυνομίας.

9. Στις 14 Φεβρουάριου 2019, ο Δήμος Λάρνακας χορήγησε στον Υπουργό 
Εσωτερικών την άδεια κατεδάφισης με αρ. 47/19 για την κατεδάφιση των 
υποστατικών που βρίσκονται στο επίμαχο τεμάχιο.8

7 Μ.Α. ΜΑΚΕΝΖΥ LIMITED κ.α. ν. Δήμου Λάρνακας, Πολιτική Αίτηση με Αρ. 28/2019, 
ημερομηνίας 6 /3 /2019
8 Μ.Α. ΜΑΚΕΝΖΥ LIMITED κ.α. ν. Δήμου Λάρνακας, Πολιτική Αίτηση με Αρ. 28/2019, 
ημερομηνίας 6 /3 /2 0 1 9
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10. Στις 15 Φεβρουάριου 2019, ο Υπουργός Εσωτερικών παρουσιάστηκε 
ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, υπό την ιδιότητά του ως 
Κηδεμόνας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, για να εξηγήσει τους 
λόγους για τους οποίους το Υπουργείο δεν έχει συμμορφωθεί μέχρι σήμερα με 
διάταγμα του Δικαστηρίου για κατεδάφιση και παράδοση ελεύθερου κατοχής 
του υπό αναφορά τεμαχίου.

Ο Υπουργός ανέφερε,9 μεταξύ άλλων ότι η ανάκτηση της κατοχής του τεμαχίου 
«δεν θεωρήθηκε από το Δικαστήριο ως πλήρης συμμόρφωση με το διάταγμά 
του...είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε το υποστατικό ελεύθερου κατοχής 
και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για πλήρη συμμόρφωση με το 
διάταγμα του Δικαστηρίου».

Όπως, δε πρόσθεσε, μετά την έκδοση από το Δήμο Λάρνακας της άδειας 
κατεδάφισης του υποστατικού, «προκηρύχθηκε διαγωνισμός για εξεύρεση 
εταιρείας, η οποία θα προχωρήσει στην κατεδάφιση του κτηρίου, έχει 
εξασφαλιστεί αποθήκη στην οποία θα μεταφερθούν προς φύλαξη τα αντικείμενα 
που υπάρχουν στην αίθουσα δεξιώσεων».

Σε σχετικές δηλώσεις του μετά από την παρουσία του ενώπιον του Δικαστηρίου 
ο Υπουργός σημείωσε, ανάμεσα σε άλλα, πως η συγκεκριμένη υπόθεση 
«χρονολογείται, από πλευράς της Κυβέρνησης έχει γίνει η κάθε δυνατή 
προσπάθεια για εξεύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης, η οποία να είναι 
κοινώς αποδεκτή...αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό».

Σημειώνεται ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας έδωσε διορία στο 
Υπουργείο για πλήρη συμμόρφωση με το δικαστικό διάταγμα για κατεδάφιση 
της αίθουσας δεξιώσεων, μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019.10

11. Η εταιρεία (και άλλος) υπέβαλαν στο Διοικητικό Δικαστήριο μονομερή 
αίτηση ημερομηνίας 18 Φεβρουάριου 2019, για έκδοση προσωρινού 
διατάγματος — υπόθεση με αρ. 215/201911 - με την οποία αξίωσε την έκδοση 
δικαστικού διατάγματος αναστολής, «μέχρι την εκδίκαση και αποπεράτωση της 
με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο προσφυγής και/ή μέχρι την εκδίκαση της 
παρούσας ενδιάμεσης αίτησης», της ισχύος και/ή της εκτέλεσης της απόφασης 
του Δήμου να χορηγήσει στον Υπουργό Εσωτερικών, ως Κηδεμόνα

9 Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ημερομηνίας 15 Φεβρουάριου 2019I Λ
υ Ανακοίνωση Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων ημερομηνίας 15 Φεβρουάριου 2019

I I  Μ. A. ΜΑΚΕΝΖΥ ΛΙΜΙΤΕΔ κ.α. ν. Δήμου Λάρνακας, Υπόθεση με αρ. 215 /2019 , ημερομηνίας 
1 8 /2 /2 0 1 9
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Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών, την προαναφερθείσα άδεια για 
κατεδάφιση της αίθουσας δεξιώσεων και όλων των υποστατικών και/ή 
εγκαταστάσεων που ανεγέρθηκαν στο επίμαχο τεμάχιο. Με την ίδια αίτηση, η 
εταιρεία (και άλλος) ζήτησαν σύντομη δικάσιμο, καθώς και έξοδα και ΦΠΑ.

Το Διοικητικό Δικαστήριο, αφού στάθμισε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, 
σημείωσε ότι εκ πρώτης όψεως ήταν «ορατό το ενδεχόμενο οι αιτητές 
πράγματι να υποστούν ανεπανόρθωτη ζημία...δοθέντος ότι τυχόν 
κατεδάφιση των οικοδομών οι οποίες έχουν ανεγερθεί στο επίδικο 
ακίνητο φαίνεται ότι Θα είναι καταστροφική για την πορεία της 
επιχείρησης των αιτητών και Θα έχει άμεσες συνέπειες για αυτούς, οι 
οποίες δυνατόν να μην μπορούν να αποτιμηΘούν σε κατοπινό στάδιο σε 
χ ρ ή μ α ...στα πλαίσια στάθμισης εν προκειμένω του δημοσίου συμφέροντος με 
το συμφέρον των αιτητών συνηγορεί υπέρ της έκδοσης του απούμενου 
διατάγματος...ο ι ιδιοκτήτες του επίδικου ακινήτου φαίνεται να βρίσκονται σε 
διαπραγματεύσεις με προτιθέμενο αγοραστή της επίδικης ιδιοκτησίας με σκοπό 
να συνεχιστεί η επιχείρηση των αιτητών, συμφωνία η οποία εκ των πραγμάτων 
θα ματα ιω θεί και δεν θα υλοποιηθεί σε περίπτωση που προχωρήσει η εκτέλεση 
της προσβαλλόμενης απόφασης».

Σημείωσε, επίσης, ότι εκ πρώτοις όψεως η άδεια κατεδάφισης έχει 
χορηγηθεί χωρίς να υπογράφεται η σχετική αίτηση από τους 
εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες του ακινήτου και χωρίς να έχουν 
προηγουμένως ακουστεί οι αιτητές , εντούτοις, επέλεξε στο στάδιο εκείνο 
να μην προβεί σε εύρημα έκδηλης παρανομίας (σελ. 3 και 4 της απόφασης )

Εν τελεί τόσο η αίτηση για έκδοση αναστολής όσο και η προσφυγή 
απορρίφθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο λόγω του ότι όπως κρίθηκε 
υπάρχει έλλειψη εννόμου συμφέροντος από τους αιτητές .

3. Αρμοδιότητα του Επιτρόπου Διοικήαεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

12. Με βάση τους περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμους του 1991 με 2014, ο 
Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει 
αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται παραπόνων που είναι αντικείμενο 
οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας. Ειδικότερα, με βάση την παράγραφο (α) 
του εδαφίου (2) του άρθρου 5 των εν λόγω Νόμων, δεν εμπίπτει στις



αρμοδιότητες του Επιτρόπου Διοικήσεως «...οποιαδήποτε ενέργεια 
αναφορικά με την οποία εκκρεμεί οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον 
οποιοσδήποτε Δικαστηρίου...».

Ενόψει της  ολοκλήρωσης και της τελευταίας δικαστικής διαδικασίας και από 
μέρους του παραπονούμενου, ο οποίος είχε υποβάλει το εν λόγω παράπονο 
παράλληλα με την προσφυγή σε αρμόδιο δικαστήριο, ενεργοποιείται στο 
στάδιο αυτό, η εξουσία του Επιτρόπου για διερεύνηση της υπόθεσης και 
εξέτασης, κατά πόσο δικαιολογείται η μή κατά την κρίση του, η υποβολή 
σχετικής έκθεσης.

4. Νοιιική Βάση

Καταρχήν, καθίσταται αναντίλεκτο ότι «ο κηδεμόνας» υποχρεούται να 
συμμορφωθεί σε διατάγματα του Επαρχιακού Δικαστηρίου τα οποία 
κατέστησαν τελεσίδικα και αποτελούν δεδικασμένο .

Το διαφιλονικούμενο ζήτημα που εγείρει ο παραπονούμενος είναι ο τρόπος 
που θα εκτελούνταν αυτά τα διατάγματα, τα οποία βέβαια το αρμόδιο 
δικαστήριο δεν καθόρισε.

Τίθεται, δηλαδή, το ερώτημα κατά πόσο ο Υπουργός Εσωτερικών 
νομιμοποιείτο ως «κηδεμόνας» να προβεί στην ανάκτηση της κατοχής με βάση 
τις πρόνοιες του νόμου Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση 
και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 (Ν. 139/1991) 
και συγκεκριμένα του άρθρου 15 σύμφωνα με το οποίο :

15.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο- 

ία) ...

(β)...

(γ) αποκτά κατοχή ή υε οποιοδήποτε τρόπο γρηση Τουρκοκυπριακης 
περιουσι^κ κατά τρόπο διαφορετικό από ότι προβλέπεται στον παρόντα 
Νόιιο.
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είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες 
λίρες ή και στις δυο αυτές ποινές.

(2) Το Δικαστήριο θα έχει παράλληλα εξουσία σε περίπτωση καταδίκης 
να εκδίδει διάταγμα έξωσης ή απαγόρευσης χρήσης εναντίον 
προσώπων που κατέχουν, χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο 
τουρκοκυπριακή περιουσία αντίθετα με τις πρόνοιες του παρόντος 
Νόμου.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα τα οποία θα ληφθούν 
εναντίον προσώπου που αποκτά κατογη ή χρήση τουρκοκυπριακής 
περιουσίας κατά τρόπο διαφορετικό από ό,τι προβλέπεται στον παρόντα 
Νόμο, ο Κηδεμόνας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του μπορεί να 
προβεί. με τη βοήθεια της Αστυνομίας, αν γρειασθεί, στην ανάκτηση της 
κατοχής της τουρκοκυπριακής περιουσίας και στη μετακίνηση η και 
απομάκρυνση από αυτή οποιουδήποτε αντικειμένου, είδους, οργάνου, 
κατασκευάσματος ή υλικού και ο Κηδεμόνας ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του οφείλει να λάβει κάθε εύλογο μέτρο για την ασφαλή 
φύλαξη τους...»

Για την ενεργοποίηση της πιο πάνω παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου (15) 
θα πρέπει πρόσωπο που κατέχει την τουρκοκυπριακή περιουσία να την 
απέκτησε κατά τρόπο διαφορετικό από ό,τι προβλέπεται στον παρόντα 
Νόμο.

Σύμφωνα, δε, με τις πρόνοιες του «παρόντος νόμου» (139/91) και 
συγκεκριμένα στο άρθρο 6 του οικείου Νόμου αναφέρεται ότι:

6. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του άρθρου 5, ο Κηδεμόνας έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί με τη βοήθεια δημόσιων υπαλλήλων-

(α) Διαχειρίζεται κάθε Τουρκοκυπριακή περιουσία"· σύμφωνα με τις συνθήκες 
κάθε περίπτωσης και προς το σκοπό αυτό:

(ΐ) Εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στο δικαιούχο και δίνει τις αναγκαίες 
αποδείξεις.
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(ϋ) Σ υ λ λ έγ ε ι...
(iii) Προβαίνει στις αναγκαίες πληρωμές...
(ΐν) Φ ροντίζει για τις αναγκαίες επιδιορθώσεις...,

(ν) Κ άνει διευθετήσεις, συνάπτει, τερματίζει ή ακυρώνει συμβάσεις ή 
αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή επιβαρύνσεις σε σχέση προς κάθε τέτοια 
περιουσία και ειδικότερα εκυισθώνει αυτή με τους πιο συμφέροντες για 
τον ιδιοκτήτη όρους.

Είναι προφανές ότι για να απέκτησε κάποιο πρόσωπο τη κατοχή 
τουρκοκυπριακής περιουσίας κατά τρόπο διαφορετικό από τις πρόνοιες του 
οικείου Νόμου, δηλαδή παράνομα, δεν θα κρίθηκε δικαιούχος αφενός και, 
αφετέρου, δεν θα είχε συναφθεί σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του προσώπου και 
του «κηδεμόνα» όπως ο Νόμος ρητά εξουσιοδοτεί.

Τέλος, με βάση τον όρο 7 (γ) rqc Σύυβασηο Μίσθωσης μεταξύ του Κηδεμόνα 
και του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΝΖΥ, αυτή τεουατίδεται αυτόματα στην περίπτωση 
που το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Μισθίου αλλάξει και παύει να βρίσκεται 
υπό την Κηδεμονία του Κηδευόνα Τ/Κ Περιουσιών.

Σε περίπτωση, δε, αγωγής σύμφωνα πάλι με τον οικείο Νόμο και 
συγκεκριμένα το άρθρο 6Α:

6Α.(1) Η παραβίαση δικαιώματος που κατοχυρώνει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών ή και τα Πρωτόκολλά της που κυρώθηκαν από τη 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 νια διάταγμα του δικαστηρίου να του αποδοθεί
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περιουσία του, π οποία τελεί υπό καθεστώς διαχείρισης δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, η ανωνή στρέωεται επίσης κατά του προσώπου που 
νόμιμα κατέχει την περιουσία.

Όσον αφορά την πολεοδομική άδεια κατεδάφισης, σημειώνω ότι σύμφωνα με 
τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις 62/2016 που εκδόθηκαν με βάση τον 
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και συγκεκριμένα, το άρθρο 3 των εν 
λόγω Κ.Δ.Π... «η αίτηση για την χορήγηση πολεοδομικής άδειας ... 
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ...».

5. Νουολογία

Σύμφωνα με την απόφαση KENNEDY HOTELS LTD.ν.HAIG INDJIRDJIAN. 
(Πολιτική Έφεση Αρ. 7781.) :

«Η υπέρβαση δικαιώματος κατοχής ακινήτου δεν παρέχει δικαίωμα ανάκτησης 
της κατοχής με την βία».

« Πρόσωπο δικαιούμενο να ευρίσκεται σε ακίνητη ιδιοκτησία παραμένει 
και μετά την απώλεια του δικαιώματος να ευρίσκεται σε αυτή — Δεν
επιτρέπεται η έξωσή του με την βία, αλλά μόνο με απόφαση Δικαστηρίου».

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι :

«...Όμως η απώλεια του δικαιώματος αυτού δε νομιμοποιούσε τον ιδιοκτήτη 
να προβεί στη βίαιη έξωση του, όπως ορθά διαπίστωσε το δικαστήριο. 
Υπέρβαση του δικαιώματος κατοχής ακινήτου, δεν παρέχει δικαίωμα στον 
ιδιοκτήτη να ανακτήσει με τη βία την κατοχή του. Ο νόμος αναγνωρίζει 
κατάλοιπα δικαιώυατος στον κάτοχο τέτοια που να επιβάλλεται η 
παρεμβολή της δικαστικής εξουσίας για την έξωση του. (Βλ. μεταξύ άλλων 
Bristol Corporation ν. Ross and Another [1973] 3 All E.R. 393 και R. v. 
Wandsworth [1975] 3 All EH. 390).»
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6. Διατπστώσεκ

Ο τταραττονούμενος είναι αναντίλεκτο ότι κατείχε την τουρκοκυττριακή 
περιουσία, με βάση έγκυρη σύμβαση μίσθωσης σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του άρθρου 6 εδάφιο (ν).

Είχε αποκτήσει, δηλαδή, την κατοχή της τουρκοκυπριακής περιουσίας 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του οικείου Νόμου και όχι κατά τρόπο διαφορετικό.

Ως νόμιμος κάτοχος, μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης μπορούσε 
με βάσει το άρθρο 6Α του οικείου «Νόμου» να ήταν διάδικος μαζί με τον 
«Κηδεμόνα» και να προβάλει τους οποιουσδήποτε ισχυρισμούς του για 
σκοπούς ανταπαίτησης, αναφορικά με αποζημιώσεις που μπορούσε να 
εγείρει εναντίον του ενάγοντα σε σχέση με οποιαδήποτε βελτίωση είχε η 
περιουσία του κατά το διάστημα που βρισκόταν υπό την κατοχή του.

Ο ενάγοντας επέλεξε να μην τον προσθέσει ως αναγκαίο διάδικο και ο 
παραπονούμενος μετά την έκδοση των επίμαχων αποφάσεων προέβη σε όλα 
τα αναγκαία δικαστικά διαβήματα για ακύρωση τους, προβάλλοντας τον 
ισχυρισμό ότι στερήθηκε του δικαιώματος του να ακουστεί.

Το αρμόδιο Δικαστήριο απέρριπτέ διαδοχικά τους ισχυρισμούς του 
διαπιστώνοντας ότι τα όποια δικαιώματα αποζημιώσεων δύναται να έχει θα 
μπορούσε να τα διεκδικήσει μετέπειτα με αγωγή.

Αυτό αποτελεί δεδικασμένο και επιβεβαιώνεται από το άρθρο 6Α του 
«Νόμου» όπου στις παραγράφους 6 και 7 προβλέπεται ό τ ι:

(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 στην αγωγή με αντίστοιχη σχετική ανταπαίτησή τους κατά 
του ενάγοντος, 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.
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«...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 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...»

(7) ...

Στο ίδιο άρθρο όμως ορίζεται στη επιφύλαξη της παραγράφου 2 ρητά και
όχι δυνητικά ό τ ι :

6Α.(1)...

(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 αιτούυενεο θεραπείεο περιλαμβάνουν 
αξίωση του ιδιοκτήτη για διάταγμα του δικαστηρίου να του αποδοθεί 
περιουσία του η οποία τελεί υπό καθεστώς διαχείρισης δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, η ανωνή στρέφεται επίσηο κατά του προσώπου που νόμιμα 
κατέχει την περιουσία.

Με βάση τα πιο πάνω αναφερθέντα διαπιστώνονται ό τ ι:

Ο παραπονούμενος κατείχε νόμιμα την τουρκοκυπριακή περιουσία με βάση 
σύμβαση μίσθωσης που ήταν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία αυτόματου 
τερματισμού της με βάση τον όρο 7 της σύμβασης, μετά την έκδοση της 
απόφασης και αναγνώρισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον ενάγοντα .
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Η σημασ ία  του όρου 7 στην σύμβαση ο οποίος αναφέρθηκε πιο πάνω ήταν 
διττή :

Αφενός τερμάτιζε την μίσθωση μεταξύ του παραπονούμενου και του 
κηδεμόνα, αφετέρου «... το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Μισθίου αλλάξει και 
παύει ν α  βρίσκεται υπό την Κηδευονία του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών»

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που ανακύπτουν με βάση τα πιο πάνω 
δεδομένα καθορίζουν και το νόμιμο ή όχι των ενεργειών του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Το πρώ το ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο με την έκδοση της 
απόφασης και την αναγνώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον ενάγοντα, 
ο κηδεμόνας νομιμοποιείται να επικαλείται τις πρόνοιες του οικείου Νόμου 
(139/91).

Το δεύτερο ερώτημα αφορά στις συνέπειες που επιφέρει η παράλειψη του 
ενάνοντοο να εγείρει αγωγή και εναντίον του νόμιμου κατόχου, εφόσον θα 
ζητούσε διάταγμα για απόδοση της περιουσίας του και σύμφωνα με το άρθρο 
6Α του Νόμου «... ανωνή στρέφεται επισηο κατά του προσώπου που 
νόμιμα κατέχει την περιουσία»

Τρίτο ερώτημα άπτεται του γεγονότος πως, εφόσον ο παραπονούμενος 
απέκτησε την κατοχή νόμιμα, με σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Νόμου 139/91 , πώς θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί το 
άρθρο 15 του ίδιου Νόμου για ανάκτηση της κατοχής ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 
ΔΙΑΤΑΓΙΥ1Α, το οποίο επιτρέπει τέτοια ανάκτηση κατ’ εξαίρεση μόνο σε 
περιπτώσεις κατοχής έξω από τις πρόνοιες του Νόμου, δηλαδή, παράνομες.

7. Συιπτεοάσυατα

Αρχίζοντας από το δεύτερο ερώτημα και τις συνέπειες από την παράλειψη του 
ενάγοντ /ιδιοκτήτη να εγείρει την αγωγή και εναντίον του παραπονούμενου σε 
περίπτωση που ζητούσε διάταγμα απόδοσης της περιουσίας του .στερήθηκε,



της δυνατότητας, αφενός, να στρέψει το διάταγμα που ζητούσε κατευθείαν 
προς το πρόσωπο που είχε την φυσική κατοχή του ακινήτου και, αφετέρου, 
μετακύλησε την υποχρέωση ανάκτησης της κατοχής στον «Κηδεμόνα».

Στέρησε, όμως, ταυτόχρονα το δικαίωμα, που εν την σοφία του ο νομοθέτης 
έδωσε στον νόμιμο κάτοχο, να είναι διάδικος στην αγωγή κατά τον χρόνο 
έκδοσης του διατάγματος απόδοσης της περιουσίας στον ιδιοκτήτη, ώστε να 
στρέφεται εναντίον του το διάταγμα ως φυσικός κάτοχος, χωρίς να χρειάζεται 
να παρέμβει ο «Κηδεμόνας », αποστερώντας του όμως συνάμα και το 
δικαίωμα του να είναι παρών στην διαδικασία έκδοσης των αιτούμενων 
διαταγμάτων , ώστε να μπορέσει να ακουστεί και να περιορίσει την ζημιά του, 
όχι ως προς τα ζητήματα αποζημιώσεων που ήδη υπάρχει δεδικασμένο ότι θα 
μπορεί να την ζητήσει με νέα αγωγή, αλλά αποκλειστικά για ζητήματα που 
άπτονται των διαταγμάτων.

Στερήθηκε του δικαιώματος να διαπραγματευτεί και το χρόνο της αναγκαίας 
αναστολή εκτέλεσης, που τα πραγματικά του δεδομένα δικαιολογούσαν και που 
μόνο ο ίδιος τα γνώριζε και μπορούσε να τα φέρει ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ως προς το ζήτημα των διαταγμάτων ο νόμος είναι σαφής και δεν αφήνει 
αμφιβολίες :

Σε περίπτωση που υπάρχει «...αξίωση του ιδιοκτήτη για διάταγμα για 
απόδοση της περιουσίας του «... ανωνή στρέφεται επίσης κατά του 
προσώπου που νόυιυα κατέγει την πεοιουσία.»(6Α (Ρτου Νόυου ).

Εν τη απουσία του παραπονούμενου ως διάδικου, κατά την έκδοση των 
διαταγμάτων απόδοσης της περιουσίας στον ενάγοντα /ιδιοκτήτη, κατά 
παράλειψη του ίδιου, η υποχρέωση μετακυλίστηκε στον «Κηδεμόνα» ,ο 
οποίος προς συμμόρφωση με την δικαστική απόφαση και τα διατάγματα όφειλε 
να δώσει την περιουσία στον ενάγοντα .

Για να συμμορφωθεί έπρεπε να ανακτήσει την κατοχή και να κατεδαφίσει τα 
κτίσματα .

Η υποχρέωση του είναι αδιαμφισβήτητη.

Το ζήτημα ήταν ποιος ήταν ο νόμιμος τρόπος ανάκτησης της κατοχής και 
αυτός δεν ήταν άλλος δια μέσω της δικαστικής οοού για δυο λόγους .
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Πρώτον, ο παραπονούμενος ήταν νόμιμος κάτοχος μέχρι την έκδοση της 
απόφασης με βάση σύμβαση μίσθωσης και δεν απέκτησε την κατοχή εκτός 
των προνοιώ ν του Νόμου (139/91).

Δεύτερον, ο «Κηδεμόνας» έπαψε ο ίδιος να είναι Διαχειριστής με την έκδοση 
της απόφασης και, επομένως, οι πρόνοιες του οικείου Νόμου, δεν του 
παρείχαν πλέον σχετική εξουσιοδότηση για την συγκεκριμένη περίπτωση 
εφόσον υπήρξε δικαστική αναγνώριση του ιδιοκτήτη .

Άρα οι απαντήσεις στα ερωτήματα 1 και 3 εστιάζονται στο αν το άρθρο 15 (3) 
του «Νόμου» που δίδει δικαίωμα στον «Κηδεμόνα» να ανακτήσει την κατοχή 
από τον παραπονούμενο /κάτοχο χωρίς δικαστικό διάταγμα, μπορούσε να 
ενεργοποιηθεί, η απάντηση είναι αρνητική.

Αυτή ενεργοποιείται μόνο για παράνομη κατοχή εξ’ υπαρχής, που 
αποκτήθηκε αυθαίρετα και έξω από τις πρόνοιες του Νόμου, κάτι που δεν 
ισχύει στην περίπτωση του παραπονούμενου, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε 
πιο πάνω.

Όσον αφορά το διάταγμα κατεδάφισης αυτό είναι σαφές από τις Κανονιστικές 
Διοικητικές Πράξεις 62/2016 που εκδόθηκαν με βάσει τον περί Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας Νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 3 των εν λόγω Κ.Δ.Π ότι «η 
αίτηση για  την χορήγηση πολεοόομικής άδειας ... υπογράφεται από τον 
ιδιοκτήτη ...» και αυτός είναι μόνο ο ενάγοντας.

Σημειώνεται, δε, ότι η άδεια για κατεδάφιση στις εν λόγω Κ.Δ.Π 
περιλαμβάνεται κάτω από την ερμηνεία της ανάπτυξης και όχι για άλλους 
λόγους.

Εν κατακλείδι, είναι σαφές ότι μόνη οδός για συμμόρφωση του «Κηδεμόνα» με 
τα εν λόγω διατάγματα του Δικαστηρίου είναι δια μέσου της δικαστικής οδού, 
γιατί όπως αναφέρθηκε και στην υπόθεση KENNEDY HOTELS LTD.v.HAIG 
INDJIRDJIAN. (Πολιτική Έφεση Αρ. 7781.): πιο πάνω:

«...Ο νόμος αναγνωρίζει κατάλοιπα δικαιώματος στον κάτοχο τέτοια που 
να επιβάλλεται η παρεμβολή της δικαστικής εξουσίας για την έξωση 
του...»
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8. Εισηνήσειο

Λαμβάνοντας υπόψη την μακρά ιστορία της παρούσας υπόθεσης, την 
υποχρέωση του «Κηδεμόνα» να συμμορφωθεί με τα δικαστικά διατάγματα, τα 
δικαιώματα του ιδιοκτήτη αλλά και του κατόχου που μέχρι την έκδοση της 
απόφασης κατείχε νόμιμα την περιουσία, αφήνοντας του συνάμα κατάλοιπα 
τέτοια, ώστε σύμφωνα με την νομολογία η έξωση του να επιβάλλεται να γίνει 
μόνο δια .μέσου της δικαστικής οδού, εισηγούμαι όπως επανεξεταστεί η 
ανάκτηση της κατοχής, προς συμμόρφωση των δικαστικών διαταγμάτων, δια 
μέσου της νόμιμης δικαστικής οδού, εφόσον το άρθρο 15(3) του Νόμου(139/91) 
δεν εφαρμόζεται στην παρούσα περίπτωση.

Μέσω της νόμιμης δικαστικής διαδικασίας θα μπορέσει να ακουστεί και ο 
παραπονούμενος, ενώ συνάμα δίνεται η δυνατότητα 
διαπραγμάτευσης/διαβούλευσης μεταξύ του «Κηδεμόνα», του 
παραπονουμένου και του ιδιοκτήτη, καθότι η δική του παράλειψη να εγείρει 
την αγωγή και εναντίον του νόμιμου κατόχου σύμφωνα με τον οικείο Νόμο, 
εφόσον ζητούσε διατάγματα, δημιούργησε την ανάγκη για περαιτέρω δικαστική 
διαδικασία για ανάκτηση της περιουσίας του.

Η παρούσα υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών ως Κηδεμόνα διαχείρισης 
τουρκοκυπριακών περιουσιών και ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, και 
κοινοποιείται στον Αρχηγό Αστυνομίας λόγω της αρωγής στην ανάκτηση της 
κατοχής από τον παραπονούμενο.

Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κοινοποίηση Αρχηγό Αστυνομίας


