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Η παρούζα απόθαζη θα καηαζηεί οριζηική σπό ηις προϋποθέζεις, οι οποίες  

ορίζονηαι ζηο Άρθρο 44 παρ. 2 ηης Σύμβαζης. Ενδέτεηαι να ηύτει βεληιώζεων ως 

προς ηη μορθή ηης. 



ηελ σπόζεζε Πάλοβηης ελαληίολ Κσπρηαθής Γεκοθραηίας, 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ  (Πξψην Σκήκα)  

ζπλεδξηάδνλ ζε ηκήκα, ζηε ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ κεηείραλ νη δηθαζηέο: 

Υξήζηνο Ρνδάθεο, Πξφεδνο 

Anatoly Kovler, 

Elisabeth Steiner, 

Dean Spielmann, 

Sverre Erik Jebens, 

Γηψξγνο Μαιηλβέξλεο 

Γηψξγνο Νηθνιάνπ 

θαη ν Γξακκαηέαο  ηνπ Σκήκαηνο Søren Nielsen 

Αθνχ δηαβνπιεχηεθε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2008, εμέδσζε 

ηελ αθφινπζε απφθαζε, ε νπνία πηνζεηήζεθε θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα 

εκεξνκελία: 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

1.  Η ππφζεζε εηζήρζε δπλάκεη ηεο αίηεζεο (ππ’ αξηζ. 31811/04) πνπ θαηέζεζε 

θαηά ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ε Κππξηαθή Δγγεγξακκέλε Δηαηξεία, («ε 

αηηήηξηα εηαηξεία  »), ελψπηνλ ηνπ παξφληνο Γηθαζηεξίνπ ζηηο  4 Απγνχζηνπ 

2004, δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 34 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο Πξναζπίζεσο ησλ 

Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ («ηεο χκβαζεο»). 



2. Η αηηεηξία εηαηξεία εθπξνζσπήζεθε απφ ην δηθεγφξν θ. Γ. αββίδε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Λεπθσζία. Η Κππξηαθή Κπβέξλεζε («Η Κπβέξλεζε») 

εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ Αληηπξφζσπφ ηεο,  θ. Π. Κιεξίδε, Γεληθφ Δηζαγγειέα 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

3.  ηηο 11 Ιαλνπξίνπ ηνπ 2006 ην Γηθαζηήξην απνθάζηζε λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ 

Κπβέξλεζε ηελ ελ ιφγσ αίηεζε. Απνθάζηζε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 

29 § 3 ηεο χκβαζεο λα εμεηάζεη ηελ νπζία θαζψο θαη ην παξαδεθηφ ηεο αίηεζεο. 

  ΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

Ι. Ω ΠΡΟ ΣΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ ΣΗ ΤΠΟΘΔΗ  

4. Η αηηήηξηα εηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε θαηφρνο  αθίλεηεο πεξηνπζίαο  

χςνπο 4.462 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή 

Λεκεζνχ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζχκπιεγκα θαηαζηεκάησλ ρξεζηκνπνηείην σο  

εληαίεο απνζήθεο απφ ην 1965. 

 

Α. Περί ηες Γηαδηθαζίας Αλαγθαζηηθής Απαιιοηρίωζες 

5. ηηο 10 Ινπιίνπ ηνπ 1972, ν Γήκνο Λεκεζνχ απνθάζηζε λα πξνβεί ζηελ 

απαιινηξίσζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο  γηα ζθνπνχο 

δεκφζηαο σθειείαο. Οη ζθνπνί απηνί πεξηιάκβαλαλ ην «ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο»,    

θαη «ηελ νηθνδφκεζε, ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ ρεξζαίσλ ζπγθνηλσληψλ » ζε 

ζπλάξηεζε κε ζρέδην ηνπ Γήκνπ πνπ απνζθνπνχζε ζηελ εθθαζάξηζε ηεο 

πξνθπκαίαο ηεο Λεκεζνχ απφ ηδηφθηεηα θηήξηα. Σελ 1ε Γεθεκβξίνπ 1972 

δεκνζηεχζεθε δηάηαγκα γηα αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ηεο ζρεηηθήο ηδηνθηεζίαο 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. Η γλσζηνπνίεζε αλαθεξφηαλ ζηελ 

ηδηνθηεζία ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο, ε νπνία απνηεινχζε κέξνο ηνπ ζρεηηθνχ 

θηεκαηνινγηθνχ ζρεδίνπ θαη είρε ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 4.462 ηεηξαγσληθψλ 



κέηξσλλ. ηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 1973, δεκνζηεχζεθε δηάηαγκα γηα αλαγθαζηηθή 

απαιινηξίσζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηνπ Κξάηνπο. 

6. ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 1973 ε αηηήηξηα εηαηξεία θαηαρψξεζε αίηεζε  γηα 

δηθαζηηθή αλαζεψξεζε ελψπηνλ  ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ (ην αξηζ. 47/73) κε 

ζθνπφ ηελ ακθηζβήηεζε ελ ιφγσ δηαηάγκαηνο. ηηο 31 Μαΐνπ 1975 εθδφζεθε 

απφθαζε απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ε νπνία απέξξηπηε ηελ έθεζε ηεο 

εηαηξείαο. Σν επίδηθν θηήκα απνηεινχζε έλα εθ ησλ ιίγσλ απνκείλαλησλ  

νηθνπέδσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ είρε ηεζεί ζε ζηαδηαθή 

εθαξκνγή γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν δεθαεηίεο. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνζθνκίζηεθαλ θαηέζηε ζαθέο φηη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είραλ ηχρεη εκπεξηζηαησκέλεο εμέηαζεο απφ ηνλ Γήκν, ν νπνίνο εμέηαζε δεφλησο 

θαηά πφζνλ ήηαλ ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα πξνβεί ζε απαιινηξίσζε ηεο 

πεξηνπζίαο. 

7. ηηο 5 Μαΐνπ 1977 ν Γήκνο δήηεζε απφ ην Κηεκαηνινγηθφ θαη 

Υσξνκεηξηθφ Σκήκα ηεο Γεκνθξαηίαο λα πξνβεί ζε εθηίκεζε ηεο ηδηνθηεζίαο 

ψζηε λα θαζνξηζηεί ην πνζφ απνδεκίσζεο πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ ζηελ αηηήηξηα 

εηαηξεία. ηηο 7 επηεκβξίνπ 1978, ην Κηεκαηνινγηθφ θαη Υσξνκεηξηθφ Σκήκα 

ηεο Γεκνθξαηίαο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αμία ηεο ηδηνθηεζίαο 

αλεξρφηαλ ζηηο ΛΚ 100.000. ηηο 3 επηεκβξίνπ 1980 ν Γήκνο ελεκέξσζε ηελ 

αηηήηξηα εηαηξεία φηη ζα ηεο θαηαβαιιφηαλ ην πνζφ χςνπο 70.000 ΛΚ σο 

απνδεκίσζε. Πξνζέζεζε φηη δεδνκέλνπ φηη ε εθηίκζε ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο 

ήηαλ ππεξβνιηθή, δελ  ζα ήηαλ εθηθηφο ν θηιηθφο δηαθαλνληζκφο. 

8. Σελ 1ε Μαξηίνπ 1984 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο θαη ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο απνθάιπςε ηελ 

εθηηκεζείζα αμία ηεο ηδηνθηεζίαο θαη πξνζέθεξε ΛΚ 190.000 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηφθνπ σο απνδεκίσζε. 



9. ηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 1985 ε αηηήηξηα εηαηξεία δήηεζε απφ ην Γήκν λα 

ππνβάιεη  λέα πξνζθνξά γηα απνδεκίσζε εληφο επηά εκεξψλ. Πξνεηδνπνίεζε ην 

Γήκν φηη εάλ δελ γηλφηαλ θακία πξνζθνξά, ζα ζεσξνχζε φηη δελ ππήξρε θαλέλα 

ελδηαθέξνλ γηα αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, θαη ε δηαδηθαζία ζα ζεσξείην σο  

εγθαηαιεηθζείζα . 

10. Ο Γήκνο πξνζθέξζεθε λα θαηαβάιεη ζηελ αηηήηξηα εηαηξεία κέρξη ηηο 28 

Φεβξνπαξίνπ 1985 ην πνζφ ησλ ΛΚ 200.000, ην νπνίν πεξηιάκβαλε απνδεκίσζε 

φπσο εθηηκήζεθε απφ ην Κηεκαηνινγηθφ θαη Υσξνκεηξηθφ Σκήκα ηεο 

Γεκνθξαηίαο ζπλ ηνλ αλάινγν ηφθν. Απηφ δελ έγηλε απνδεθηφ απφ ηελ αηηήηξηα 

εηαηξεία, ε νπνία πξνέβε ζε αληηπξνζθνξά ηνπ πνζνχ ησλ ΛΚ 250.000 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηφθσλ. Ο Γήκνο ζπκθψλεζε κε ην πνζφ ησλ ΛΚ 

230.000, πξνζθνξά πνπ σζηφζν δελ ελέθξηλε ε Κπβέξλεζε. 

 

11. ηηο 8 Μαΐνπ 1985 ε αηηήηξηα εηαηξεία ππέβαιε αίηεζε γηα δηθαζηηθή 

αλαζεψξεζε ππ’ αξηζ. 517/85 ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, απαηηψληαο  

δήισζε φηη ε παξάιεηςε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ λα αλαθαιέζεη ην δηάηαγκα 

απαιινηξίσζεο ηνπ 1973 ήηαλ αληίζεην κε ην Άξζξν 7 ηνπ Πεξί Αλαγθαζηηθήο 

Απαιινηξίσζεο Νφκνπ Αξ. 15 ηνπ 1962 ή/θαη ην Άξζξν 8 ηνπ Πεξί 

Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξίσζεο Αξ. 35 (Σξνπνπνηεηηθφο) ηνπ 1983, θαη ην Άξζξν 

23 ηνπ πληάγκαηνο. Δπηπιένλ, απαηηήζεθε δήισζε ε νπνία λα θεξχηηεη ην 

δηάηαγκα  απαιινηξίσζεο άθπξν, ζπλεπεία ηεο κε ζπκκφξθσζεο εθ κέξνπο ησλ 

ελαγνκέλσλ κε ηηο απαηηήζεηο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ππφ ην θσο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο λνκνζεζίαο. 

12. ηηο 28 Ννεκβξίνπ ηνπ 1987 ην Αλψηαην Γηθαζηήξην εμέδσζε απφθαζε, 

κε ηελ νπνία απεξξίπηε ηελ έθεζε. Η παξάιεηςε  εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ δελ 

νδήγεζε ζηελ αθχξσζε ηεο απαιινηξίσζεο. Η απαίηεζε γηα ηαρεία θαηαβνιή 

ηεο απνδεκίσζεο απνζθνπνχζε απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 



ζπκθεξφλησλ ηεο  ηδηνθηήηξηαο εηαηξείαο θαη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε είρε απφ 

απηή ηελ άπνςε κφλν νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ζην Γήκν. Σα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο πξνζηαηεχνληαλ απφ ηε δηάηαμε πεξί 

θαηαβνιήο ηφθνπ θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ ηα Γηθαζηήξηα λα πξνβαίλνπλ ζε  

εθηίκεζε ηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο. Δπηπιένλ, ε ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ηεο 

πεξηνπζίαο πξνο απαιινηξίσζε δελ είρε ην λνκηθφ δηθαίσκα λα αμηψζεη  

αλάθιεζε ηνπ δηαηάγκαηνο απαιινηξίσζεο,  ιφγσ ηνπ φηη  ε ηδηνθηεζία δελ 

επηηάρζεθε γηα  ζθνπνχο απαιινηξίσζεο ή γηαηί ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ζα 

απαιινηξησλφηαλ θαηέζηε αδχλαηνο , ή εμ αηηίαο ηεο παξάιεηςεο εθ κέξνπο ηνπ 

Γήκνπ λα πξνζθέξεη απνδεκίσζε. 

Β.  Αηηήζεης άδεηας αλέγερζες οηθοδοκής 

  

13.  ηηο 10 Ννεκβξίνπ 1972 ε αηηήηξηα εηαηξεία ππέβαιε ζην Γήκν αίηεζε γηα 

άδεηα αλέγεξζεο νηθνδνκήο πνπ αθνξνχζε ζηε ζρεηηθή ηδηνθηεζία γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηξηψλ πνιπθαηνηθηψλ πνπ ζα απνηεινχληαλ απφ 32 θαηαζηήκαηα θαη 

13 δηακεξίζκαηα ηξηψλ   ππλνδσκαηίσλ θαη 32 δηακεξίζκαηα δχν ππλνδσκαηίσλ. 

Η αίηεζε γηα άδεηα αλέγεξζεο νηθνδνκήο απνξξίθζεθε έλεθα ηεο απφθαζεο γηα 

αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ηεο ελ ιφγσ πεξηνπζίαο  (βι.  παξ. 5 αλσηέξσ). 

14.  ηηο 5 Ιαλνπαξίνπ 1973 ε αηηήηξηα εηαηξεία πξνζέθπγε ελψπηνλ ηνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ακθηζβεηψληαο ηελ 

απφξξηςε ηεο αίηεζήο ηεο  (ππφζεζε ππ’ αξηζκφ 11/73), ε νπνία ζπγρσλεχζεθε 

κε ηελ ππφζεζε ππ’ αξηζ. 47/73 (βι. παξ. 6 αλσηέξσ). ηηο 31 Μαΐνπ 1975 

ππνζηεξίρζεθε φηη ε ελ ιφγσ απφξξηςε ήηαλ άθπξε θαη αζχκθσλε κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία.  Η άδεηα αλέγεξζεο νηθνδνκήο δελ έπξεπε λα απνξξηθζεί, 

δνζέληνο φηη ε αηηήηξηα εηαηξεία εμαθνινπζνχζε λα είλαη ε ηδηνθηήηξηα ηεο ελ 

ιφγσ πεξηνπζίαο θαη ε ηδηφηεηά ηεο απηή ζα έπαπε λα ηζρχεη κφλν θαηφπηλ 

πιεξσκήο ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ ππφ απαιινηξίσζε ηδηνθηεζία. 



15.  Πεξίπνπ δεθαπέληε ρξφληα αξγφηεξα, ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ 1988 ε αηηήηξηα 

εηαηξεία ππέβαιε εθ λένπ αίηεζε γηα άδεηα αλέγεξζεο νηθνδνκήο. ηηο 30 

Μαξηίνπ 1989 ε αηηήηξηα εηαηξεία ππέβαιε αίηεζε γηα δηθαζηηθή αλαζεψξεζε 

ππ’ αξηζ. 229/89 πξνζβάιινληαο ηελ παξάιεηςε ηνπ Γήκνπ λα δψζεη απάληεζε 

ζηελ αίηεζε. ηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 1990 ν Γήκνο απέξξηςε ηελ αίηεζε γηα 

αλέγεξζε νηθνδνκήο, ππνγξακκίδνληαο φηη ην δηάηαγκα απαιινηξίσζεο 

βξηζθφηαλ αθφκα ζε ηζρχ. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ απάληεζε ηνπ Γήκνπ, ε 

αηηήηξηα εηαηξεία απέζπξε ηελ αίηεζή ηεο γηα αλαζεψξεζε. 

16.  ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 1990 ε αηηήηξηα εηαηξεία πξνέβε εθ λένπ ζε δηαδηθαζία 

δηθαζηηθήο αλαζεψξεζεο, πξνζβάιινληαο ηελ άξλεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη 

ππνζηεξίδνληαο φηη ν ηξνπνπνηεηηθφο Νφκνο  84/1988 ηνπ Πεξί Αλαγθαζηηθήο 

Απαιινηξίσζεο Νφκνπ ηνπ 1962 θαζηζηνχζε ην δηάηαγκα απαιινηξίσζεο 

άθπξν. ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1993 ην Αλψηαην Γηθαζηήξην έθξηλε ηνλ 

ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ηα δηαηάγκαηα απαιινηξίσζεο ζα 

κπνξνχζαλ λα αθπξσζνχλ, σο παξαβαίλνληα ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο εμνπζηψλ 

θαη  ππφ απηφ ην πξίζκα  αληηζπληαγκαηηθά. Ωο εθ ηνχηνπ, ην δηάηαγκα 

απαιινηξίσζεο θξίζεθε ηζρχνλ θαη ε αίηεζε απνξξίθζεθε. 

Γ.  Γηαδηθαζία ως προς ηελ αποδεκίωζε 

17.  ηηο 4 Ιαλνπαξίνπ 1994 ε αηηήηξηα εηαηξεία ππέβαιε αίηεζε ελψπηνλ  ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ Λεκεζνχ, αμηψλνληαο θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο 

γηα ηελ ππφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ηδηνθηεζία ηεο. 

18.  ηηο 25 Ννεκβξίνπ 1994 δεκνζηεχζεθε δηάηαγκα επηηάμεσο ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Πεξί Δπηηάμεσο 

Ιδηνθηεζίαο Νφκνπ 21/62 (Σξνπνπνηεηηθφο). Σν δηάηαγκα αθνξνχζε ζηελ 

επίηαμε νιφθιεξεο ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ θάιππηε έθηαζε πεξίπνπ 4.447 

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ. 



19.  ηηο 29 Γεθεκβξίνπ 1994 ν Γήκνο ππέβαιε πξνζθνξά πξνο απνδεκίσζε 

ζηελ αηηήηξηα εηαηξεία, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 8 (2) ηνπ Νφκνπ 15/ 1962 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε δπλάκεη ηνπ Νφκνπ 35 /1983, πνπ αλεξρφηαλ  ζην πνζφ ησλ  ΛΚ 

100.000ζπλ ηνλ αλάινγν λφκηκν ηφθν. Η αηηήηξηα εηαηξεία απνδέρζεθε ηελ 

πξνζθνξά, ρσξίο επηθχιαμε  (ζχκθσλα κε ην Άξζξν 8 ηνπ Νφκνπ 25 /1983, βι. 

παξ. 31 θαησηέξσ), θαη απέζπξε ηελ αίηεζή ηεο γηα πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο 

πνπ εθθξεκνχζε ελψπηνλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ  

20.  ηηο 16 Ιαλνπαξίνπ 1995 ε αηηήηξηα εηαηξεία έθαλε απνδεθηή ηελ θαηαβνιή 

ηνπ  πνζνχ ησλ ΛΚ 277.994.51 θαη ν ηίηινο  ηδηνθηεζία ηεο πεξηνπζίαο 

κεηαβηβάζηεθε ζην Γήκν. Σν θαηαβιεζέλ πνζφ αληηζηνηρνχζε ζε ΛΚ 100.000 

γηα ηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ, ζπλ ηνλ εηήζην ηφθν  ΛΚ 177.994.51 πξνο επηά ηνηο 

εθαηφλ απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 1972 27 Μαΐνπ 1983, θαη ελ ζπλερεία πξνο ελλέα 

ηνηο εθαηφλ έσο ηελ εκεξνκελία ηεο απνπιεξσκήο. 

21.  ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1995 ε αηηήηξηα εηαηξεία πξνέβε ζε δηαδηθαζία 

ελψπηνλ ηνπ  Πεξηθεξεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ Λεκεζνχ  γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

πνζνχ δίθαηεο θαη εχινγεο απνδεκίσζεο γηα ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηεο (βι. ηελ παξάγξαθν 30 θαησηέξσ). χκθσλα κε ζηνηρεία 

εκπεηξνγλψκνλα, ε αμία ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνζίεπζεο 

ηνπ δηαηάγκαηνο απαιινηξίσζεο αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ ΛΚ 336.368 ΛΚ. Οη 

δηάδηθνη ζπκθψλεζαλ φηη ε αγνξαζηηθή αμία ηεο ελ ιφγσ ηδηνθηεζίαο θαηά ην 

έηνο 1994 αλεξρφηαλ ζηηο 2.150.000 ΛΚ. Σν θχξην επηρείξεκα ηεο αηηήηξηαο 

εηαηξείαο θαηά ηε δηαδηθαζία ήηαλ φηη ε απνδεκίσζε ζα έπξεπε λα βαζηζηεί ζηελ 

αμία ηεο ηδηνθηεζίαο  θαηά ην έηνο 1994. Καηφπηλ είθνζη πεξίπνπ εκθαλίζεσλ 

ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε αθξφαζε άξρηζε ηειηθά ζηηο 27 Μαξηίνπ 2000. 

Πξνέθπςαλ δέθα έμη αλαβνιέο ηεο εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο, θαη   ηνπιάρηζηνλ 

κηα εθ ησλ νπνίσλ δεηήζεθε απφ ηελ ίδηα ηελ αηηήηξηα εηαηξεία. Η αθξφαζε 

νινθιεξψζεθε χζηεξα απφ ηνπιάρηζηνλ επηά ζπλφδνπο θαη ην δηθαζηήξην 



επηθπιάρζεθε λα απνθαζίζεη γηα ηηο 12 Απξηιίνπ 2001. Η απφθαζε εθδφζεθε 

ηειηθά ζηηο 11 Μαξηίνπ 2002. 

22.  Σν δηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη ν Γήκνο ζε αδηεπθξίληζην ρξφλν πξηλ απφ ην 

1980 πξνζέθεξε ζηελ αηηήηξηα εηαηξεία  ην πνζφ ησλ ΛΚ 70.000 σο απνδεκίσζε, 

ελψ ηελ 1ε Μαξηίνπ 1984 πξνζέθεξε ην πνζφ ησλ ΛΚ 190.000 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηφθνπ. Η αηηήηξηα εηαηξεία  απέξξηςε θαη ηηο δχν 

πξνζθνξέο. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο πξνεγνχκελεο πξνζθνξέο, ην δηθαζηήξην 

δελ κπφξεζε λα ζπκθσλήζεη κε ηελ άπνςε ηεο αηηήηξηαο  εηαηξείαο ζην φηη ην 

πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ζα έπξεπε λα βαζηζηεί ζηελ αμία πνπ είρε ε ηδηνθηεζία 

θαηά ην έηνο 1994, ήηνη φηαλ έγηλε  ε πξνζθνξά απφ ηνλ Γήκν. Γπλάκεη ηνπ 

Άξζξνπ 10 (α) ηνπ Πεξί Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξίσζεο Νφκνπ 15/ 1962, ν 

ρξφλνο σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο αληηζηνηρνχζε κε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ δηαηάγκαηνο απαιινηξίσζεο. Σν επηρείξεκα 

ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν  έλαο  δίθαηνο θαζνξηζκφο ηνπ 

πνζνχ  ζα έπξεπε λα βαζηζηεί ζηελ αγνξαζηηθή αμία πνπ είρε ε ηδηνθηεζία θαηά 

ην έηνο 1994 δελ κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί λνκηθά. Ωο πξνο ην θαηά πφζνλ ε 

πξαγκαηηθή απνδεκίσζε πνπ είρε θαηαβιεζεί βάζεη ηεο αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο 

αηηήηξηαο εηαηξείαο ην 1972 ήηαλ δίθαηε, ην δηθαζηήξην ζεκείσζε φηη δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα δερζεί ηα ζηνηρεία ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο, ηα 

νπνία βαζίδνληαλ ζε εζθαικέλε ζχγθξηζε κε ηδηφηεηεο πνπ είραλ δηαθνξεηηθνχο 

ζπληειεζηέο ππθλφηεηαο νηθνδφκεζεο απφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο 

θαη άιιεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε λνκηθά θαη πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Καηφπηλ ιεπηνκεξνχο εμέηαζεο ησλ εηζεγήζεσλ ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ηεο 

αηηήηξηαο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζή  ηνπ, ην δηθαζηήξην απέξξηςε ηα 

ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε, ελψ δηαπίζησζε φηη πξνζπάζεζε απιά λα εμππεξεηήζεη 

ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο ρσξίο λα βνεζήζεη ην 

δηθαζηήξην. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία ηα νπνία ππνβιήζεθαλ εμ νλφκαηνο ηνπ Γήκνπ 

ήζαλ αθξηβή, ρξεζηκνπνίεζαλ ζπγθξηηέο πνπ είραλ παξφκνηα λνκηθά, θπζηθά θαη 



πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο 

θαη είραλ αθξηβείο ξπζκίζεηο ηεο αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο, κε βάζε επαξθή θαη 

ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία. Δπνκέλσο, ην δηθαζηήξην δέρζεθε φηη, βάζεη ηεο 

εθηίκεζεο, ε αμία ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο αλεξρφηαλ ηελ 1ε 

Γεθεκβξίνπ 1972 ΛΚ 103.056. Σν δηθαζηήξην ρνξήγεζε ην ηειεπηαίν πνζφ (πιελ 

ηνπ πνζνχ ησλ ΛΚ 100.000 πνπ είρε ήδε θαηαβιεζεί απφ ην Γήκν) ζπλ ηνπο 

δηάθνξνπο θφξνπο θαη άιιεο δαπάλεο πνπ έθαλε ε αηηήηξηα εηαηξεία. 

23.  ηηο 17 Απξηιίνπ 2002 ε αηηήηξηα εηαηξεία ππέβαιε έθεζε ελψπηνλ ηνπ  

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, ακθηζβεηψληαο ηελ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Γηθαζηεξίνπ. Τπνζηήξημε φηη ε α αμία ηεο ηδηνθηεζίαο φπσο εθηηκήζεθε απφ ην 

Κηεκαηνινγηθφ θαη Υσξνκεηξηθφ Σκήκα ηεο Γεκνθξαηίαο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ  

1980 αλεξρφηαλ ζηηο ΛΚ 735.000, θαη πνπ απφ απιή αθαίξεζε ε αμία ηεο 

ηδηνθηεζίαο ην 1972 αλεξρφηαλ θαηά πξνζέγγηζε ζην πνζφ ησλ ΛΚ 350.000, 

φπσο επηβεβαηψζεθε απφ ηνλ εκπεηξνγλψκνλά ηεο.  Πεξαηηέξσ, ππνζηήξημε φηη ε 

ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα θαηαβάιεη δίθαηε απνδεκίσζε φπσο επηηάζζεη ην 

Άξζξν 23 Παξ. (3) ηνπ πληάγκαηνο θαη ε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ παξφληνο 

Γηθαζηεξίνπ, δελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο εθπιεξσζείζα απφ ηελ πξνζθνξά  

απνδεκίσζεο πνπ ππνβιήζεθε 22 ρξφληα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαηάγκαηνο 

απαιινηξίσζεο πνπ είρε ππνινγηζηεί βάζεη ηεο αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο θαηά ηε 

ρξνληθή ζηηγκή ηεο δεκνζίεπζεο. 

24.  Η αθξφαζε ηεο έθεζεο έιαβε ρψξα ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2004 θαη 

απνξξίθζεθε ζηηο 19 Μαξηίνπ 2004. Σν Γηθαζηήξην ζεκείσζε φηη ε 

ππνινγηζζείζα αμία ηεο ηδηνθηεζίαο απφ ην Κηεκαηνινγηθφ θαη Υσξνκεηξηθφ 

Σκήκα ηεο Γεκνθξαηίαο ζην χςνο ησλ  ΛΚ 735.000 ήηαλ non sequitur, θαζψο 

θαη νη δχν κάξηπξεο- εκπεηξνγλψκνλεο πνπ εκθαλίζζεθαλ  ελψπηνλ ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζπγθξηηηθή κέζνδν εθηίκεζεο γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη 



νπνηαδήπνηε κεηέπεηηα εθηίκεζε βαζίζηεθε ζε δηαθνξεηηθά εξείζκαηα θαη δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα επηβεβαησζεί  ή λα δηαςεπζζεί ην απνηέιεζκα πνπ επηηεχρζεθε 

κε ηε ρξήζε ηεο ζπγθξηηηθήο κεζφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, πνπ ήηαλ 

απνδεθηή απηή θαζ' εαπηή θαη δελ κπνξνχζε λα δηαςεπζζεί απφ κεηέπεηηα 

εθηίκεζε βαζηδφκελε ζε δηαθνξεηηθά εξείζκαηα. Πεξαηηέξσ, ην Γηθαζηήξην 

έθξηλε φηη ην επηρείξεκα ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο δπλάκεη  ηνπ Άξζξνπ 23 ηνπ 

πληάγκαηνο παξεξκελεχζεθε: αξρηθά, ν Γήκνο πξνέβε ζε πξνζθνξέο πξνο 

απνδεκίσζε ζε ηνπιάρηζηνλ δχν πεξηπηψζεηο πξηλ απφ ην 1994, θαη νπνηαδήπνηε 

θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηεο απνδεκίσζεο θαηαινγηδφηαλ ζηελ αηηήηξηα εηαηξεία, 

ε νπνία είρε επηιέμεη επαλεηιεκκέλσο λα πξνζβάιεη ην λφκηκν ηεο δηαδηθαζίαο 

απαιινηξίσζεο αληί λα ζέζεη ην δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο 

ελψπηνλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ. Η αηηήηξηα εηαηξεία γλψξηδε φηη ε αμία 

ηεο ηδηνθηεζίαο ην 1972 αλεξρφηαλ ζηηο ΛΚ 100.000 θαη φηη ε εθηίκεζή ηεο ήηαλ 

νπζησδψο πςειφηεξε. Ήηαλ επίζεο εηο γλψζηλ ηεο φηη  ε ζρεηηθή λνκνζεζία  

πξνλννχζε θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο βάζεη ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηεο 

ηδηνθηεζίαο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο δεκνζίεπζεο ηεο αλαγθαζηηθήο 

απαιινηξίσζεο. Η αηηήηξηα εηαηξεία ζα έπξεπε επνκέλσο λα απεπζπλζεί ελψπηνλ 

ησλ δηθαζηεξίσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο, φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ην Νφκν, ή ζα κπνξνχζε λα πξνζβάιεη ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηελ 

πξνζθνξά πνπ πξνέβε ν Γήκνο ηελ 1ε Μαξηίνπ 1984. Αλη' απηνχ, ακθηζβήηεζε 

κφλν ηελ παιαηφηεξε εθηίκεζε ηνπ 1995,  φηαλ ε ίδηα ε εηαηξεία πξνζέβαιε ηε 

λέα πξνζθνξά πνπ έγηλε  κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε. 

25.  Πξνζέζεζε επίζεο φηη ην Άξζξν 10 (α) ηνπ Πεξί Αλαγθαζηηθήο 

Απαιινηξίσζεο Νφκνπ  (βι. παξ. 30 θαησηέξσ) ην νπνίν πξνλνεί φπσο ε 

ζρεηηθή εκεξνκελία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο πξέπεη λα είλαη 

απηφ ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ δηαηάγκαηνο ηεο απαιινηξίσζεο δελ παξέβε ην Άξζξν 

23 ηνπ πληάγκαηνο ή ην Άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξηζ. 1 ηεο χκβαζεο. 

Σν ηειεπηαίν δηάηαγκα απνδερφηαλ  ξεηψο ηνλ θαλνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 



απαιινηξίσζεο δηα ησλ πξνβιεθζέλησλ ππφ ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία φξσλ. 

Πξνζέζεζε φηη: 

«Έγηλε κλεία ζηε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, φρη γηα λα 

ακθηζβεηεζεί ν νπζηψδεο ρξφλν πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο, 

ζεκείν πνπ νξηδφηαλ ξεηψο απφ ην λφκν, αιιά κάιινλ γηα λα 

ππνγξακκηζηεί φηη, επεηδή ε θαζπζηέξεζε ζηελ πιεξσκή 

θαηαινγίζζεθε ζηελ αηηήηξηα εηαηξεία γηα ηελ παξάιεηςε ρξήζεο 

δηαζέζηκσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ ζθνπφ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

απνδεκίσζεο, θαη ελψ ν Γήκνο είρε επίκνλα πξνζθεξζεί λα 

ρνξεγήζεη απνδεκίσζε βάζεη ηεο αμίαο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή 

ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απαιινηξίσζεο, ε βαξχηεηα ηεο αμίσζεο ηεο 

αηηήηξηαο εηαηξείαο είρε εθκεδεληζηεί.» 

26.  ηηο 2 Οθησβξίνπ 2006 ε Κπβέξλεζε θαηέβαιε ζηελ αηηήηξηα εηαηξεία 

ζπκθψλσο πξνο ηελ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ ην πνζφ ησλ  ΛΚ 

3.056 ζπλ  ηνλ λφκηκν ηφθν πνπ αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 8,670.25 ΛΚ (πνπ 

ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ λνκηθνχ πνζνζηνχ επηά ηνηο εθαηφ απφ ηελ 1ε 

Γεθεκβξίνπ 1972 26 Μαΐνπ 1983 θαη ελ ζπλερεία ελλέα ηνηο εθαηφ απφ ηηο 28 

Μαΐνπ 1983 2 Οθησβξίνπ 2006). 

ΙΙ. ΥΔΣΙΚΗ  ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ  ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

 

27.  Σν Άξζξν 23 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πξνλνεί ηα εμήο: 

 

 « 1.Έθαζηνο, κφλνο ή απφ θνηλνχ κεη’ άιισλ, έρεη ην δηθαίσκα λα 

απνθηά, λα είλαη θχξηνο, λα θαηέρε, απνιαχε ή δηαζέηε 



νηαλδήπνηε θηλεηήλ ή αθίλεηνλ ηδηνθηεζίαλ, θαη δηθαηνχηαη λα 

απαηηή ηνλ ζεβαζκφ ηνπ ηνηνχηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 

Σν δηθαίσκα ηεο Γεκνθξαηίαο επί ησλ ππνγείσλ πδάησλ, νξπρείσλ 

θαη κεηάιισλ θαη αξραηνηήησλ δηαθπιάζζεηαη. 

 

2. ηέξεζηο ή πεξηνξηζκφο νηνπδήπνηε ηνηνχηνπ δηθαηψκαηνο δελ 

δχλαηαη λα επηβιεζή, εηκή σο πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, 

 

3. Η άζθεζηο ηνηνχηνπ δηθαηψκαηνο δχλαηαη λα ππνβιεζή δηα 

λφκνπ εηο φξνπο, δεζκεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο απνιχησο 

απαξαηηήηνπο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο δεκνζίαο αζθαιείαο ή ηεο 

δεκνζίαο πγείαο ή ησλ δεκνζίσλ εζψλ ή ηεο πνιενδνκίαο ή ηεο 

αλαπηχμεσο θαη ρξεζηκνπνηήζεσο νηαζδήπνηε ηδηνθηεζίαο πξνο 

πξναγσγήλ ηεο δεκφζηαο σθειείαο ή πξνο πξνζηαζίαλ ησλ 

δηθαησκάησλ ηξίησλ. 

Γηα πάληα ηνηνχηνλ φξνλ, δέζκεπζηλ ή πεξηνξηζκφλ, φζηηο κεηψλεη 

νπζησδψο ηελ νηθνλνκηθήλ αμίαλ ηεο ηνηαχηεο ηδηνθηεζίαο, δένλ 

λα θαηαβάιιεηαη ην ηαρχηεξνλ δίθαηα απνδεκίσζηο, 

θαζνξηδνκέλε, ελ πεξηπηψζεη δηαθσλίαο, ππφ πνιηηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ. 

4. Οηαδήπνηε θηλεηή ή αθίλεηνο ηδηνθηεζία ή νηνλδήπνηε δηθαίσκα 

ή ζπκθέξνλ επί ηνηαχηεο ηδηνθηεζίαο δχλαηαη λα απαιινηξησζή 

αλαγθαζηηθφο ππφ ηεο Γεκνθξαηίαο ή ππφ Κνηλνηηθήο 



πλειεχζεσο ππέξ εθπαηδεπηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ 

ή αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, νξγαλψζεσλ ή ηδξπκάησλ ππνθεηκέλσλ 

εηο ηελ αξκνδηφηεηα απηήο, θαη κφλν εηο βάξνο πξνζψπσλ 

αλεθφλησλ εηο ηελ αληίζηνηρνλ θνηλφηεηα, σο επίζεο θαη ππφ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή νξγαληζκνχ θνηλήο 

σθέιεηαο πξνο νχο έρεη παξαρσξεζή ηνηνχηνλ δηθαίσκα ππφ ηνπ 

λφκνπ, θαη δε κφλνλ: 

(α) πξνο εμππεξέηεζηλ ζθνπνχ δεκνζίαο σθειείαο, εηδηθψο 

θαζνξηζκέλνπ δηα γεληθνχ πεξί αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο 

λφκνπ, φζηηο ζέιεη ζεζπηζηή εληφο έηνπο απφ ηεο εκεξνκελίαο 

ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ πληάγκαηνο,  

(β) ηνπ ηνηνχηνπ ζθνπνχ εμεηδηθεπνκέλνπ δηα εηηνινγεκέλεο 

απνθάζεσο ηεο απαιινηξηνχζεο αξρήο, εθδηδνκέλεο θαηά ηαο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ηνχηνπ, πεξηιακβαλνχζεο ζαθψο ηνπο ιφγνπο 

ηεο ηνηαχηεο απαιινηξηψζεσο, θαη  

(γ) επί θαηαβνιή ηνηο κεηξεηνίο θαη πξνθαηαβνιηθψο δηθαίαο θαη 

επιφγνπ απνδεκηψζεσο, θαζνξηζκέλεο ελ πεξηπηψζεη δηαθσλίαο 

ππφ πνιηηηθνχ δηθαζηεξίνπ.» 

 

28.  Σν Άξζξν 7 ηνπ Πεξί  Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξίσζεο Νφκνπ 15/ 1962 

πξνλνεί ηα εμήο: 

 

« (1) Καζ' νηνλδήπνηε ρξφλνλ κεηά ηελ δεκνζίεπζηλ 

γλσζηνπνηήζεσο εγθαηάιεςηο απαιινηξηψζεσο θαη πξν ηεο 



πιεξσκήο ή θαηαζέζεσο ηεο απνδεκηψζεσο σο απαιινηξηψζεσο, 

πξνβιέπεηαη ελ ησ παξφληη Νφκσ, ε απαιινηξηνχζα αξρή 

δχλαηαη δηά δηαηάγκαηνο δεκνζηεπνκέλνπ ελ ηε επηζήκσ 

εθεκεξίδη ηεο Γεκνθξαηίαο λ' αλαθαιέζε ηελ ηνηαχηελ 

γλσζηνπνίεζηλ θαη παλ δεκνζηεπζέλ ζρεηηθφλ δηάηαγκα, είηε 

γεληθψο είηε εηδηθψο αλαθνξηθψο πξνο ηελ ελ ηνχησ 

αλαθεξνκέλελ ηδηνθηεζίαλ ή κέξνο ηδηνθηεζίαο- επί ηνχησ ε 

επνκέλε ηεο ηνηαχηεο γλσζηνπνηήζεσο ή δηαηάγκαηνο 

απαιινηξηψζεσο δηαδηθαζία αηνλεί, θαη ε απαιινηξίσζηο 

ινγίδεηαη σο εγθαηαιεηθζείζα είηε γεληθψο είηε αλαιφγσο ηεο 

πεξηπηψζεσο αλαθνξηθψο πξνο ηελ ηνηαχηελ εηδηθήλ ηδηνθηεζίαλ 

ή κέξνο ηδηνθηεζίαο. 

…. 

(3) Δηο πεξηπηψζεηο θαζ' αο ε απαιινηξίσζηο ηδηνθηεζίαο ή 

κέξνπο ηδηνθηεζίαο ινγίδεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ 

(1) ή (2) σο εγθαηαιεηθζείζα ε απαιινηξηνχζα αξρή θαηαβάιιεη 

εηο παλ πξφζσπνλ ελδηαθεξφκελνλ πεξί ηελ ηνηαχηελ ηδηνθηεζίαλ 

άπαληα ηα έμνδα άηηλα νχηνο ππέζηε επιφγσο απφ ηεο  

δεκνζηεχζεσο ηεο γλσζηνπνηήζεσο απαιινηξηψζεσο θαη 

ζπλεπεία ηεο ηνηαχηεο γλσζηνπνηήζεσο, ή ηνπ ηπρφλ 

δεκνζηεπζέληνο νηθείνπ δηαηάγκαηνο απαιινηξηψζεσο. Δλ 

πεξηπηψζεη δηαθσλίαο σο πξνο ην σο αλσηέξσ θαηαβιεηένλ πνζφλ, 

ην ηνηνχηνλ πνζφλ θαζνξίδεηαη ππφ ηνπ δηθαζηεξίνπ.» 

29.  Σν Άξζξν 8 ηνπ Μέξνπο ΙΙΙ ηνπ Πεξί  Αλαγθαζηηθήο  Απαιινηξίσζεο 

Νφκνπ 15/ 1962  πξνλνεί ηα εμήο: 



«Η   απαιινηξηνχζα  αξρή   δχλαηαη,   θαζ'   νηνλδήπνηε   ρξφλνλ   

κεηά  ηελ δεκνζίεπζηλ     ηεο     γλσζηνπνηήζεσο     

απαιινηξηψζεσο     λα     έιζε     εηο δηαπξαγκαηεχζεηο δηά ηελ 

απφθηεζηλ ηεο ηδηνθηεζίαο εηο ελ αθνξά ε ηνηαχηε 

γλσζηνπνίεζηο δη' ηδησηηθήο ζπκβάζεσο θαη ηνλ δηά ζπκθσλίαο 

θαζνξηζκφλ ηεο θαηαβιεηέαο απνδεκηψζεσο σο θαη ηνλ 

θαηακεξηζκφλ απηήο κεηαμχ απάλησλ ησλ εηο ηαχηελ 

ελδηαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ.» 

Δηο πεξίπησζε αζπκθσλίαο, ε απαιινηξηνχζα αξρή ζα 

πξνρσξήζεη ζηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο φπσο έρεη εθηηκεζεί 

απφ απηήλ.» 

30.  Σν Άξζξν 9 ηνπ Μέξνπο ΙΙΙ ηνπ Πεξί Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξίσζεο Νφκνπ 

ππ’ αξηζ. 15 ηνπ 1962 φπσο ίζρπε ην 1972 πξνλννχζε ηα εμήο: 

 

«Δάλ εληφο κελφο απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ δηαηάγκαηνο 

απαιινηξηψζεσο δελ επέιζε ζπκθσλία σο ελ ησ άξζξσ 8 

πξνβιέπεηαη, ή, θαίηνη ε πξνκλεζζείζα πεξίνδνο ηνπ ελφο κελφο 

δελ πα ξήιζελ, δελ πξνβιέπεηαη φηη ζα επέιζε ζπκθσλία ππφ ηαο 

πεξηζηάζεηο ε απαιινηξηνχζα αξρή ή παλ ελδηαθεξφκελνλ 

πξφζσπνλ δχλαηαη δη' αηηήζεσο λα δεηήζε απφ ην 

Γηθαζηήξηνλ φπσο πξνβή εηο ηνλ θαζνξηζκφλ ηεο θαηαβιεηέαο 

δηά ηελ απαιινηξίσζηλ απνδεκηψζεσο ή νζάθηο ηνχην 

ελδείθλπηαη, εηο ηνλ θαηακεξηζκφλ ηεο ηνηαχηεο απνδεκηψζεσο 

κεηαμχ ησλ εηο ηαχηελ ελδηαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ. .» 



31.  Σν Άξζξν 8 ηνπ Πεξί Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξίσζεο Νφκνπ 25  ηνπ 1983 / 

15 πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ Νφκν ηνπ 1962 πξνλνεί ηα εμήο: 

 «Δάλ ε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο αθηλήηνπ 

ηδηνθηεζίαο ήξμαην αιιά δελ ζπλεπιεξψζε πξν ηεο εκεξνκελίαο 

ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ   παξφληνο Νφκνπ εθαξκφδνληαη αη 

αθφινπζνη δηαηάμεηο: 

(α) Η απαιινηξηνχζα αξρή νθείιεη εληφο δέθα κελψλ απφ ηεο 

εκεξνκελίαο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ λα έιζε 

εηο δηαπξαγκαηεχζεηο δηά ηελ απφθηεζίλ ηεο ππφ αλαγθαζηηθήλ 

απαιινηξίσζηλ ηδηνθηεζίαο θαη, εάλ δελ επέιζε ζπκθσλία εληφο 

ηεο πξναλαθεξζείζεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ε απαιινηξηνχζα αξρή 

ππνρξενχηαη εηο άκεζνλ πξνζθνξάλ ηεο ππ' απηήο 

ππνινγηζζείζεο απνδεκηψζεσο. 

(β) Ο ηδηνθηήηεο δελ θσιχεηαη φπσο ππφ ηελ επηθχιαμηλ ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκηψζεσο ππφ αξκνδίνπ 

Γηθαζηεξίνπ, απνδερζή ηελ πξνζθεξνκέλελ απνδεκίσζηλ ππφ 

ηνλ φξνλ φηη ε απνδνρή ηνπ ζα ζπλνδεχεηαη ππφ εγγξάθνπ 

ζπγθαηαζέζεψο ηνπ φπσο ε απαιινηξηνπκέλε ηδηνθηεζία εγγξαθή 

ακέζσο επ' νλφκαηη ηεο απαιινηξηνχζεο αξρήο. Δλ ηνηαχηε 

πεξηπηψζεη ν ηδηνθηήηεο απνηείλεηαη εηο ην Γηθαζηήξηνλ εληφο 

εβδνκήθνληα πέληε εκεξψλ ην αξγφηεξνλ δηά ηνλ θαζνξηζκφλ ηνπ 

πνζνχ ηεο απνδεκηψζεσο κεηά δε ηελ παξέιεπζηλ ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο ζα ζεσξήηαη φηη επήιζε ζπκθσλία κεηαμχ 

απηνχ θαη ηεο απαιινηξηνχζεο αξρήο.  

Γηά ηνπο ζθνπνχο θαζνξηζκνχ ηεο ελ ηνηο παξαγξάθνηο (α) θαλ (β) 

ηνπ παξφληνο εδαθίνπ απνδεκηψζεσο ππνινγίδεηαη εηήζηνο ηφθνο 



πξνο επηά ηνηο εθαηφλ απφ ηεο εκεξνκελίαο δεκνζηεχζεσο ηεο 

γλσζηνπνηήζεσο απαιινηξηψζεσο κέρξη ηεο εκεξνκελίαο 

ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή, ελ ε πεξηπηψζεη ην 

ππφ απαιινηξίσζηλ αθίλεηνλ είλαη βεβαξπκέλνλ δη' ππνζήθεο ή 

δη' εηέξνπ εκπξαγκάηνπ βάξνπο ππνινγίδεηαη δηά ηελ σο 

πξνείξεηαη πεξίνδνλ ηφθνο πξνο ην επηηφθηνλ ηεο ππνζήθεο ή ηνπ 

ηνηνχηνπ βάξνπο, θαη ηφθνο πξνο ελλέα ηνηο εθαηφλ απφ ηεο 

εκεξνκελίαο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ κέρξη ηνπ 

ρξφλνπ θαηαβνιήο ηεο ηνηαχηεο απνδεκηψζεσο.» 

32.  Σν Άξζξν 10 ηνπ Πεξί Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξίσζεο Νφκνπ 15 /1962, 

φπσο ηξνπνπνηείηαη απφ ην Νφκν 25/83, ζέηεη θξηηήξηα θαη αξρέο πνπ πξέπεη λα 

δηέπνπλ κηα  εχινγε  θαη δίθαηε απνδεκίσζε γηα  ζθνπνχο απαιινηξίσζεο 

νξηζκέλεο ηδηνθηεζίαο. Η παξάγξαθνο (α) ηνπ νηθείνπ Μέξνπο πξνβιέπεη ηα 

εμήο: 

«.(α) ηεξνπκέλσλ ησλ ελ ηνηο εθεμήο δηαηάμεσλ, ε αμία ηεο 

ηδηνθηεζίαο ινγίδεηαη νχζα ίζε πξνο ην πνζφλ φπεξ ε ηνηαχηε 

ηδηνθηεζία ζα απέθεξελ, εάλ επσιήην εθνπζίσο ελ ηε ειεπζέξα 

αγνξά θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο δεκνζηεχζεσο ηεο νηθείαο 

γλσζηνπνηήζεσο απαιινηξηψζεσο.» 

33.  Η παξάγξαθνο (ε) ηνπ νηθείνπ Άξζξνπ, φπσο ηξνπνπνηείηαη απφ ην Άξζξν 6 

ηνπ Νφκνπ 25/83, πξνλνεί ηα εμήο: 

 

« εηο  ηελ πεξίπησζηλ απαιινηξηψζεσο αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηεο 

νπνίαο ε αμία έρεη επεξεαζζή ιφγσ ηεο επηβνιήο νησλδήπνηε 

πεξηνξηζκψλ,  δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ   ηνπ   πεξί   



Αξραηνηήησλ   Νφκνπ   ή   νηνπδήπνηε   άιινπ Νφκνπ  

ππνινγίδεηαη θαη πάζα απνδεκίσζηο ήηηο ήζειε  ζεσξεζή  σο 

θαηαβιεηέα ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 23 ηνπ 

πληάγκαηνο. » 

 

34.  Η παξάγξαθνο (ηδ) ηνπ νηθείνπ Άξζξνπ, φπσο ηξνπνπνηείηαη απφ ηελ 

παξάγξαθν 6 ηνπ Νφκνπ ππ’ αξηζ. 25/83, πξνλνεί ηα εμήο: 

«εηο ηελ θαηαβιεηέαλ απνδεκίσζηλ ππνινγίδεηαη εηήζηνο ηφθνο 

πξνο ελλέα ηνηο εθαηφλ απφ ηεο εκεξνκελίαο δεκνζηεχζεσο ηεο 

γλσζηνπνηήζεσο απαιινηξηψζεσο κέρξη ηνπ ρξφλνπ θαηαβνιήο 

ηεο ηνηαχηεο απνδεκηψζεσο.» 

35.  ην πιαίζην ηνπ νηθείνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη επίζεο φηη: 

«Γηά ηνπο ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκηψζεσο δπλάκεη ησλ 

παξαγξάθσλ (ζη) θαη (δ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ιακβάλνληαη ππ' 

φςηλ ηα θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο δεκνζηεχζεσο ηεο γλσζηνπνηήζεσο 

απαιινηξηψζεσο πθηζηάκελα δεδνκέλα.» 

36.  Σν Άξζξν 12 ηνπ  Πεξί Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξίσζεο Νφκνπ 15 /1962 

πξνλνεί ηα εμήο: 

 

« Άκα σο ε θαηαβιεηέα απνδεκίσζηο ζπκθσλεζή ή θαζνξηζζή 

δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, αχηε θαηαβάιιεηαη 

πάξαπηα ηνηο κεηξεηνίο εηο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. » 



37.  Σν Άξζξν 13 ηνπ  Πεξί Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξίσζεο Νφκνπ 15 /1962 

πξνλνεί ηα εμήο: 

 

«Ακα  ηε   θαηαβνιή  ...ηνπ ζπκθσλεζέληνο ή επηδηθαζζέληνο σο 

θαηαβιεηέα απνδεκίσζηο δη' αλαγθαζηηθήλ  απαιινηξίσζηλ, 

πνζνχ, ε ηνηαχηε ηδηνθηεζία πεξηέξρεηαη εηο ηελ απαιινηξηνχζαλ 

αξρήλ ειεπζέξα παληφο εκπξαγκάηνπ βάξνπο, θαη εηο ηελ 

πεξίπησζηλ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ε πξνζαγσγή επαξθνχο 

απνδείμεσο πεξί ηελ ηνηαχηελ πιεξσκήλ ή θαηάζεζηλ, παξέρεη 

επαξθή επί ηνχησ εμνπζίαλ εηο ηνλ Πξψηνλ Λεηηνπξγφλ 

Κηεκαηνινγηθνχ θαη Υσξνκεηξηθνχ Σκήκαηνο ηεο Γεκνθξαηίαο 

ίλα πξνβή εηο ηελ εγγξαθήλ ηεο ηνηαχηεο ηδηνθηεζίαο επ' νλφκαηη 

ηεο απαιινηξηνχζεο αξρήο ηε θαηαβνιή ησλ ηειψλ άηηλα δπλάκεη 

ησλ δηαηάμεσλ νηνπδήπνηε ελ ηζρχτ λφκνπ επηβάιινληαη επί ηεο 

ηνηαχηεο εγγξαθήο.» 

 

38.  ηελ απφθαζή ηνπ επί ηεο ππνζέζεσο Ανδρέα Μηνά Χριζηοθίδη ενανηίον 

Κσπριακής Δημοκραηίας  (1984) 1 C.L.R. 796, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην 

ππνζηήξημε φηη ν ηφθνο πξέπεη λα απνλέκεηαη ζηνλ ελάγνληα ζε πεξίπησζε 

αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

απνδεκίσζε  γηα ηελ απψιεηα πνπ ππέζηε, ζπλεπεία ζηέξεζήο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ επί ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ, επί παξαδείγκαηη, ην δηθαίσκά  ηνπ λα πσιήζεη  θαηά 

ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ απηφο επηιέγεη λα πξνβεί ζηελ πψιεζε ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπ, ή ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ. Η απνδεκίσζε 

θαηαβάιιεηαη, ψζηε ην πξφζσπν πνπ πθίζηαηαη απαιινηξίσζε ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπ λα κελ εηζπξάηηεη θαηψηεξν πνζφ απφ απηφ πνπ ζα δηθαηνχην λα ιάβεη θαηά 

ηε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απαιινηξίσζεο. Έηζη κε ηελ είζπξαμε ηνπ 



αλάινγνπ ηφθνπ, ζεσξείηαη φηη απνδεκηψλεηαη φπσο ζα γηλφηαλ θαηά ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ηεο απαιινηξίσζεο.  

39.  ηελ ππφζεζε Θέκλα Πανάρεηοσ και Άλλη  v. Κσπριακής Δημοκραηίας 

(απφθαζε  ηεο 10εο Οθησβξίνπ 2002) ην Αλψηαην Γηθαζηήξην δήισζε ηα εμήο: 

«Όηαλ φκσο ε πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο δελ γίλεη ηαπηφρξνλα κε ηε 

δεκνζίεπζε ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο απαιινηξίσζεο, πνπ ζχκθσλα 

κε ην λφκν είλαη ν θξίζηκνο ρξφλνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ 

θηήκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ (θαζνξηζκφ) ηεο πιεξσηέαο 

απνδεκίσζεο, ν ηδηνθηήηεο ηνπ απαιινηξησζέληνο θηήκαηνο 

εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ηνχην θαη δπλεηηθά έρεη ηελ επρέξεηα λα ην 

εθκεηαιιεχεηαη ή αθφκα θαη λα ην ππνζεθεχεη. Σαπηφρξνλα, γλσξίδεη 

φηη ην θηήκα ζα πεξηέιζεη θάπνηε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο 

απαιινηξηνχζαο αξρήο θαη νθείιεη επίζεο λα γλσξίδεη φηη ν θξίζηκνο 

ρξφλνο ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ θηήκαηνο είλαη ν ρξφλνο 

δεκνζίεπζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο απαιινηξίσζεο. Αλ ινηπφλ ε 

πξφζεζε ηνπ είλαη λα αληηθαηαζηήζεη ην απαιινηξησζέλ θηήκα κε 

άιιν ίζεο αμίαο δελ πξέπεη λα θαζπζηεξεί. (...) Ννκίδνπκε φηη ε 

πξφβιεςε γηα πιεξσκή ηφθνπ κέρξη ηελ εκέξα θαηαβνιήο ηεο 

απνδεκίσζεο, ζπληζηά δίθαην κέηξν δηαηήξεζεο ηεο αμίαο ησλ 

ρξεκάησλ πνπ ζα έπαηξλε ν ηδηνθηήηεο αλ γηλφηαλ ακέζσο δεθηή ε 

πξνζθνξά ή αλ ηα κέξε θαηέιεγαλ ακέζσο ζε ζπκθσλία αλαθνξηθά 

κε ηελ αμία πνπ είρε ην θηήκα θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο.(...). Η αμίσζε ησλ εθεζεηνπζψλ λα 

απνδεκησζνχλ επηπξνζζέησο θαη κε ην ζχλνιν ησλ εηήζησλ 

απμήζεσλ ηεο αμίαο ηνπ απαιινηξησζέληνο θηήκαηνο, νπζηαζηηθά 

ηζνδπλακεί κε αμίσζε γηα απνδεκίσζε ίζε πξνο ηελ αμία ηνπ 

θηήκαηνο θαηά ηελ εκέξα ηεο θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο θαη φρη κε 



ηελ αμία πνπ είρε ην θηήκα θαηά ην ρξφλν ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 

γλσζηνπνίεζεο. Πξφθεηηαη γηα εμσπξαγκαηηθή αμίσζε ε νπνία δελ 

ζπλάδεη νχηε κε ην γξάκκα νχηε κε ην πλεχκα ηνπ λφκνπ. Σπρφλ 

πηνζέηεζή ηεο ζα ελζαξξχλεη ηελ εθαξκνγή θάζε είδνπο 

παξειθπζηηθήο ηαθηηθήο πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ είζπξαμε 

απνδεκίσζεο αλάινγεο πξνο ηελ εηήζηα αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ 

θηήκαηνο ελψ ηαπηφρξνλα, ν ηδηνθηήηεο ηνπ απαιινηξησκέλνπ ζα 

απνιαχεη ηεο ρξήζε θαη θάξπσζεο ηνπ θηήκαηνο. » 

  

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

Ι. ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΔΩ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 § 1 

ΣΗ  ΎΜΒΑΗ 

40.  Η αηηήηξηα εηαηξεία παξαπνλέζεθε φηη ε δηάξθεηα θαζεκίαο ζεηξάο ησλ 

δηαδηθαζηψλ μερσξηζηά πνπ θαζηεξψζεθαλ  ήηαλ αζπκβίβαζηε κε ηελ απαίηεζε 

ηνπ «εvηφο ιoγηθήο πξoζεζµίαο», πνπ νξίδεηαη  απφ ην Άξζξν 6 § 1 ηεο 

χκβαζεο, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 «Παv πξφζσπov έρεη δηθαίσµα φπσο ε ππφζεζίο ηoπ δηθαζζή 

δηθαίσο, δεµoζία θαη εvηφο ιoγηθήο πξoζεζµίαο ππφ 

...δηθαζηεξίoπ ..., ηo oπoίov ζα απoθαζίζε είηε επί ησv 

αµθηζβεηήζεσv επί ησv δηθαησµάησv θαη ππoρξεψζεψv ηoπ 

αζηηθήο θχζεσο, είηε επί ηoπ βαζίµoπ πάζεο»  

41.  Η Κπβέξλεζε ακθηζβήηεζε ην ελ ιφγσ επηρείξεκα. 

 

 



Α. Περί ηοσ παραδεθηού 

42.  Σν Γηθαζηήξην πξέπεη πξψηα λα επηδηθάζεη ην δήηεκα ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

ηελ εμάκελε πξνζεζκία  αθνξνχζα ζηελ εηζαγσγή ηεο αίηεζεο δπλάκεη ηνπ 

Άξζξνπ 35 § 1 ηεο χκβαζεο. Καηά ζπλέπεηα, πξνθχπηεη ην εξψηεκα θαηά πφζνλ  

θαη κέρξη πνην ζεκείν νη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο είλαη δπλαηφλ λα εμεηαζζνχλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 6 § 1 ηεο χκβαζεο. χκθσλα κε ηελ 

Κπβέξλεζε πξνέθπςαλ δηαθνξεηηθέο ζεηξέο δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαη θακία 

εθ ησλ νπνίσλ δελ θξίζεθε  ππεξβνιηθή, ελψ ε αηηήηξηα εηαηξεία ππνζηήξημε φηη 

νη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο έσο ηηο 19 Μαξηίνπ 2004 ζρεηίδνληαλ κε ηα δηθαηψκαηά 

ηεο αηηήηξηαο επί ηεο ηδηνθηεζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ έπξεπε λα εμεηαζζνχλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο. 

43.  Σν Γηθαζηήξην εμέηαζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κφλνλ ζηελ νιφηεηά ηνπο, φπνπ 

ζεσξνχληαη αδηαίξεηεο θαη αθνξνχλ νπζηαζηηθά ζηελ ίδηα ηε δηαθσλία 

(«ακθηζβήηεζε»).  Δπί παξαδείγκαηη,  φπνπ νη δηαδηθαζίεο επί ηεο νπζίαο ηεο 

αμίσζεο αθνινπζνχληαη απφ δηαδηθαζίεο επηβνιήο (βι. Di Pede v. Italy, 26 

επηεκβξίνπ 1996, §§ 22 24, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV, θαη 

Hornsby v. Greece, 19 Μαξηίνπ 1997, § 40, Reports 1997-ΙΙ) ή φπνπ νη 

δηαδηθαζίεο απνδεκηψζεσο αθνινπζνχλ ηηο δηαδηθαζίεο απαιινηξίσζεο (βι. 

ππφζεζε Bhandari v. the United Kingdom, αξηζ. 42341/04, § 17, 2 Οθησβξίνπ 

2007. Kukkola v. Finland, αξηζ. 26890/95, § 41, 15 Ννεκβξίνπ 2005  θαη 

Saarenpään Loma Ky v. Finland, αξηζ. 54508/00, § 28,13 Φεβξνπαξίνπ 2007). 

44.  Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη πσο ζηελ ππφζεζε Kukkola ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε είραλ ζπκθσλήζεη φηη ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ζα ιακβαλφηαλ ππ’φςηλ 

πξνζκεηξνχζε ηηο δηαδηθαζίεο απαιινηξίσζεο θαη απνδεκίσζεο ζπλνιηθά θαη 

πσο ην Γηθαζηήξην δελ είρε θαλέλα ιφγν λα απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. Πεξαηηέξσ 

ζεκεηψλεη φηη ζηελ ππφζεζε Saarenpään Loma Ky v. Finland έθξηλε φηη νη 

δηαδηθαζίεο απαιινηξίσζεο θαη απνδεκίσζεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζκεηξεζνχλ 



ζπλνιηθά, δνζέληνο φηη ε ηδηνθηεζία ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο απνηέιεζε 

αληηθείκελν δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

45.  Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ζηελ παξνχζα  ππφζεζε ε δηαδηθαζία  

απαιινηξίσζεο άξρηζε ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 1972, φηαλ δειαδή δεκνζηεχζεθε ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο απαιινηξίσζεο ηεο νηθείαο ηδηνθηεζίαο ηεο αηηήηξηαο 

εηαηξείαο. Η αηηήηξηα εηαηξεία πξνζέβαιε ην δηάηαγκα απαιινηξίσζεο ηνπ 

Γήκνπ ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δλησκεηαμχ, ε αηηήηξηα εηαηξεία 

δήηεζε λα ηεο παξαρσξεζεί άδεηα αλέγεξζεο νηθνδνκήο ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 1972 

αιιά ε αίηεζή ηεο απνξξίθζεθε. ηηο 5 Ιαλνπαξίνπ 1973 ππέβαιε λέα αίηεζε γηα 

δηθαζηηθή αλαζεψξεζε ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, πξνζβάιινληαο ηελ 

απφξξηςε ηεο αίηεζήο ηεο γηα άδεηα αλέγεξζε νηθνδνκήο. Όηαλ ηα δχν κέξε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ελνπνηήζεθαλ θαη ηεξκαηίζηεθαλ ζηηο 31 Μαΐνπ 1975, φηαλ ην 

δηθαζηήξην απέξξηςε ηελ αίηεζε ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο γηα δηθαζηηθή 

αλαζεψξεζε ηεο απφθαζεο επί ηεο απαιινηξίσζεο ηεο  επίδηθεο ηδηνθηεζίαο θαη 

ππεξακχλζεθε ηεο αίηεζή ηεο, ακθηζβεηψληαο ηελ άξλεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο 

αλέγεξζεο νηθνδνκήο. Καηφπηλ αθνινχζεζαλ δηαπξαγκαηεχζεηο  γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ εχινγεο απνδεκίσζεο πξνο ηελ αλαγθαζηηθή 

απαιινηξίσζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο, ρσξίο φκσο επηηπρία 

46.  ηηο 8 Μαΐνπ 1985 ε αηηήηξηα εηαηξεία δήηεζε δήισζε απφ ην Αλψηαην 

Γηθαζηήξην ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην δηάηαγκα απαιινηξίσζεο ήηαλ άθπξν, 

θαζψο  ν Γήκνο δελ είρε πξνβεί ζε πξνζθνξά απνδεκίσζεο γηα ηελ ζθνπνχκελε 

απαιινηξίσζε. ηηο 28 Ννεκβξίνπ 1987 ην Αλψηαην Γηθαζηήξην απφξξηςε ηελ 

αίηεζε. 

47.  ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 1988 ε αηηήηξηα εηαηξεία ππέβαιε εθ λένπ αίηεζε γηα 

άδεηα αλέγεξζεο νηθνδνκήο, γηα ηελ νπνία δελ έιαβε απάληεζε. ηηο 30 Μαξηίνπ 

1989 ππέβαιε άιιε αίηεζε γηα δηθαζηηθή αλαζεψξεζε ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηελ παξάιεηςε ηνπ Γήκνπ λα δψζεη απάληεζε ζην 



αίηεκά ηεο. ηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 1990 ν Γήκνο απέξξηςε ην αίηεκα γηα άδεηα 

αλέγεξζεο νηθνδνκήο θαη ε αηηήηξηα εηαηξεία απέζπξε ηελ αίηεζή ηεο γηα 

δηθαζηηθή αλαζεψξεζε. 

48.  ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 1990, ε αηηήηξηα εηαηξεία ππέβαιε εθ λένπ αίηεζε γηα  

δηθαζηηθή αλαζεψξεζε, ακθηζβεηψληαο ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηφο ηεο θαη 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε ηξνπνπνίεζε πνπ ζεζπίζηεθε ην 1988 γηα ηνλ Πεξί 

Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξίσζεο Νφκν θαζηζηνχζε ην δηάηαγκα απαιινηξίσζεο 

άθπξν. Η ελ ιφγσ δηαδηθαζία απνξξίθζεθε απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ζηηο 18 

Φεβξνπαξίνπ 1993. 

49.  ηηο 4 Ιαλνπαξίνπ 1994 ε αηηήηξηα εηαηξεία θαηέζεζε  αίηεζε ελψπηνλ ηνπ  

Πεξηθεξεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ, δεηψληαο θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα ηελ 

απαιινηξίσζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο. ηηο 25 Ννεκβξίνπ 1994 εθδφζεθε δηάηαγκα  

επηηάμεσο. ηηο 29 Γεθεκβξίνπ 1994 ν Γήκνο ππέβαιε πξνζθνξά απνδεκίσζεο 

ηελ νπνία απνδέρζεθε ε αηηήηξηα εηαηξεία ρσξίο επηθχιαμε. ηηο 15 

Φεβξνπαξίνπ 1995 ε αηηήηξηα εηαηξεία θαηάζεζε αγσγή ελψπηνλ ηνπ  

Πεξηθεξεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ επηδηψθνληαο ηνλ θαζνξηζκφ δίθαηεο θαη εχινγεο 

απνδεκίσζεο γηα ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο. Σν  

Πεξηθεξεηαθφ Γηθαζηήξην πξνέβε ζε αθξφαζε ηεο αίηεζεο ζηηο 27 Μαξηίνπ 

2000. Δπηθπιάρζεθε λα απνθαλζεί ζηηο 12 Απξηιίνπ 2001 θαη εμέδσζε ηελ 

απφθαζή ηνπ ζηηο 11 Μαξηίνπ 2002. ηηο 17 Απξηιίνπ 2002 ε αηηήηξηα εηαηξεία 

ππέβαιε έθεζε ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηεο νπνίαο ε αθξφαζε 

έιαβε ρψξα ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2004 θαη απνξξίθζεθε ζηηο 19 Μαξηίνπ 2004. 

Η αηηήηξηα εηαηξεία  εηζέπξαμε ην πνζφ πνπ ηεο ρνξεγήζεθε απφ ην 

Πεξηθεξεηαθφ Γηθαζηήξην ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2006. 

50.  Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί φηη ελψ ην πεξηερφκελν φιεο απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ήηαλ ε ηδηνθηεζία ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο, ε δηαθσλία δελ ήηαλ ε 

ίδηα ζε θάζε ζεηξά ηεο δηαδηθαζίαο: ε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πνπ αζθήζεθε 



ελψπηνλ ηνπ Αλψηαηνπ δηθαζηεξίνπ έζεζε ελ ακθηβφισ ηηο πνηθίιεο δηνηθεηηθέο 

απνθάζεηο  πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ηδηνθηεζία ή ηελ αλάπηπμή ηεο θαη ηηο 

ππνβιεζείζεο αζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είραλ ζθνπφ λα θαζνξίζνπλ ην πνζφ κηαο 

δίθαηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ ζθνπνχκελε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε. 

Δπηπιένλ, ππήξμαλ ζεκαληηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηα νπνία δελ πξνέθπςε 

θακία δηθαζηηθή δηαδηθαζία  θαη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο παξέκεηλαλ αλελεξγά. Τπφ ηηο παξνχζεο πεξηζηάζεηο, νη 

δηάθνξεο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ απαιινηξίσζε ηεο ελ 

ιφγσ ηδηνθηεζίαο δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ ζπλνιηθά, ππφ ην θσο ηνπ  

Άξζξνπ 6 § 1 ηεο χκβαζεο, δνζέληνο φηη δηαθέξνπλ σο πξνο ηε θχζε θαη ηνλ 

ζθνπφ ηνπο. 

51.  Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ε κφλε ζεηξά δηαδηθαζίαο πνπ εκπίπηεη ζηελ 

εμάκελε ρξνληθή δηθαηνδνζία ηνπ είλαη ε αζηηθή δηαδηθαζία πνπ εηζήρζε ελψπηνλ 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ Λεκεζνχ  θαη πνπ νδήγεζε ζηελ  απφθαζε ηεο 

19 Μαξηίνπ 2004 ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. Όιεο νη πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο 

είλαη εθπξφζεζκεο δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 35 § 1 ηεο χκβαζεο. 

52.  Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ην παξάπνλν, πνπ αθνξά ζηελ ηειεπηαία ζεηξά 

δηαδηθαζηψλ, δελ είλαη έθδεια αβάζηκν θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 35 § 3 ηεο 

χκβαζεο. Πεξαηηέξσ ζεκεηψλεη φηη δελ ζεσξείηαη απαξάδεθην γηα 

νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο. Δπνκέλσο θεξχζζεηαη απνδεθηφ. 

Β. Δπί ηες οσζίας  

53.  Σν Γηθαζηήξην επαλαιακβάλεη φηη ε ηειεπηαία ζεηξά δηαδηθαζηψλ άξρηζε 

ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1995 θαη νινθιεξψζεθε κε ηελ απφθαζε ηεο 19εο 

Μαξηίνπ 2004 ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. Σν Γηθαζηήξην ελ πξνθεηκέλσ 

ζεκεηψλεη φηη ε πεξίνδνο πνπ ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο 

ηεξκαηίδεηαη  απφ ηε ζηηγκή πνπ ην αζηηθφ δηθαίσκα ηνπ αηηεηή /ηεο αηηήηξηαο  



θαζίζηαηαη έκπξαθηα απνηειεζκαηηθφ (βι. Di Pede, πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ, § 

22). πλεπψο, ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ε δηαθσλία κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ επηιχζεθε ζε  εζσηεξηθφ επίπεδν κφλνλ  κε ην πνζφ 

απνδεκίσζεο πνπ θαζνξίζζεθε απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Γηθαζηήξην θαη 

θαηαβιήζεθε ζηελ αηηήηξηα εηαηξεία ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2006. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

πεξίνδνο πνπ ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ελ πξνθεηκέλσ δηήξθεζε  πεξίπνπ 11 έηε θαη 7 

κήλεο γηα δχν επίπεδα δηθαηνδνζίαο.  

54.  Σν Γηθαζηήξην επαλαιακβάλεη φηη ε ινγηθή ηεο δηάξθεηαο ηεο δηαδηθαζηαο 

πξέπεη λα αμηνινγείηαη ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο ππφζεζεο 

θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: πνιππινθφηεηα ηεο πεξίπησζεο,  

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηηεηή θαη ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη ηη δηαθπβεχεηαη γηα ηνλ 

αηηεηή ζην πιαίζην ηεο δηαθσλίαο (βι., κεηαμχ πνιιψλ άιισλ ππνζέζεσλ, 

Frydlender v. France [GC], αξηζ. 30979/96, § 43, ΔΓΑΓ 2000-VII). 

55.  Καηφπηλ εμέηαζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιηθνχ πνπ ηνχ ππνβιήζεθε, ην 

Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε Κπβέξλεζε δελ έρεη πξνβάιεη νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ  

ή επηρείξεκα πνπ λα κπνξεί λα δηθαηνινγεί ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ 

παξνχζα ππφζεζε. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηε λνκνινγία ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο, ην 

Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ζηελ ηξέρνπζα ππφζεζε ε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

θξίλεηαη ππεξβνιηθή θαη έρεη απνηχρεη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε «ηεο 

ινγηθήο πξνζεζκίαο». 

 

56.  Ωο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη φηη  έρεη ζεκεησζεί παξαβίαζε ηνπ Άξζξνπ 6 § 1. 

 

 



ΙΙ. ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΔΩ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 1 

ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 1 ΣΗ ΎΜΒΑΗ 

 

57.  Η αηηήηξηα εηαηξεία παξαπνλέζεθε πεξαηηέξσ φηη ππέζηε δπζαλάινγε 

παξέκβαζε ζηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ηεο, ζπλεπεία ηεο δηαδηθαζίαο 

απαιινηξίσζεο θαη ηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο πνπ ηήο θαηαβιήζεθε ελ ηέιεη απφ 

ηηο αξρέο, θαηά παξάβαζε ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξηζ. 1, ην νπνίν 

πξνλνεί ηα εμήο: 

Παv θπζηθφv ή voµηθφv πξφζσπov δηθαηoχηαη ζεβαζµoχ ηεο 

πεξηoπζίαο ηoπ. Οπδείο δχvαηαη vα ζηεξεζή ηεο ηδηoθηεζίαο απηoχ 

εηµή δηα ιφγoπο δεµoζίαο σnειείαο θαη ππφ ηoπο πξoβιεπoµέvoπο, 

ππφ ηoπ vφµoπ θαη ησv γεvηθψv αξρψv ηoπ δηεζvoχο δηθαίoπ 

φξoπο.  

Αη πξoαvαθεξφµεvαη δηαηάμεηο δεv ζίγoπζη ηo δηθαίσµα παvηφο 

Κξάηoπο φπσο ζέζε εv ηζρχτ Νφµoπο oχο ήζειε θξίvεη αvαγθαίov 

πξoο ξχζµηζηv ηεο ρξήζεσο αγαζψv ζπµθψvσο πξoο ηo δεµφζηov 

ζπµθέξov ή πξoο εμαζθάιηζηv ηεο θαηαβoιήο θφξσv ή άιισv 

εηζθoξψv ή πξoζηίµσv. 

58.  Η Κπβέξλεζε ακθηζβήηεζε εθείλν ην επηρείξεκα. 

Α. Περί  ηοσ παραδεθηού 

1.  Περί ηωλ  ηζτσρηζκώλ ηωλ ζσκβαιιόκελωλ κερώλ 

(α) Η Κπβέξλεζε 



59.  Η Κπβέξλεζε ζρεηηθά κε ην παξάπνλν ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο ππνζηήξημε 

φηη δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξηζ. 1 ε αηηήηξηα εηαηξεία 

παξέιεηςε λα εμαληιήζεη ηα δηαζέζηκα εζσηεξηθά έλδηθα κέζα. ηεξηδφκελε 

ζηελ  ππφζεζε Azinas v. Cyprus ([GC], (αξηζ. 56679/00, ΔΓΑΓ 2004 ΙΙΙ), 

ππνζηήξημε φηη ε χκβαζε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ λνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Κχπξνπ θαη ην Άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξηζ. 1 είλαη 

άκεζα εθαξκφζηκν ζηελ Κχπξν. Η αηηήηξηα εηαηξεία ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί 

ζηελ νηθεία δηάηαμε, ή ζην Άξζξν 23 ηνπ πληάγκαηνο ην νπνίν εγγπάηαη ην 

δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία, ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, αιιά απέηπρε λα 

πξάμεη νκνίσο. Δπηπιένλ, ε αηηήηξηα εηαηξεία φθεηιε λα ζίμεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

πνζνχ απνδεκίσζεο ελψπηνλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ λσξίηεξα. 

 

(β) Η αηηήηρηα εηαηρεία 

60.  Η αηηήηξηα εηαηξεία απάληεζε φηη δελ ήηαλ ππνρξεσκέλε λα αηηεζεί ελψπηνλ 

ησλ  δηθαζηεξίσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο λσξίηεξα θαη δελ  

κπνξεί λα εηπσζεί φηη απέηπρε λα εμαληιήζεη ηηο δηαζέζηκεο εζσηεξηθέο 

ζεξαπείεο, γηαηί δελ έπξαμε κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Η εηαηξεία μφδεςε ηα 32 

ηειεπηαία ρξφληα πξνζπαζψληαο κάηαηα λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο επί 

ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο κε ηε  ρξήζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ λνκηθψλ κέζσλ ελψπηνλ 

ησλ εζσηεξηθψλ δηθαζηεξίσλ. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο είρε 

πξνβάιεη φια ηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνβιήζεθαλ ελψπηνλ ηνπ παξφληνο 

Γηθαζηεξίνπ είηε μεθάζαξα είηε επί ηεο νπζίαο ελψπηνλ ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθαζηεξίσλ. Η αηηήηξηα εηαηξεία αλαθέξζεθε θπξίσο ζην φηη πξνζέθπγε ζην 

Πεξηθεξεηαθφ Γηθαζηήξην, ζηνπο ιφγνπο ππνβνιήο έθεζεο ελψπηνλ ηνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είρε θάλεη ιφγν γηα ηε ζρεηηθή 

λνκνινγία  ηνπ παξφληνο Γηθαζηεξίνπ, θαη ηηο έγγξαθεο πξνηάζεηο ηνπ 

ζπλεγφξνπ ηεο πξνο εθείλν ην δηθαζηεξίνπ. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ζηελ 



απφθαζή ηνπ επεζήκαλε φηη δελ ζεκεηψζεθε παξαβίαζε ηεο χκβαζεο, αθνχ,  

θαηά ηε γλψκε ηνπ, ε αηηήηξηα εηαηξεία ήηαλ ππεχζπλε γηα ηε ιήςε κέηξσλ 

θαζνξηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο. 

(γ) Η  Δθηίκεζε ηοσ Γηθαζηερίοσ 

61.  Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο γξαπηέο πξνηάζεηο ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο θαη ηα 

ζηνηρεηψδε επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία 

θαη ππνβιήζεθαλ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ εηο απάληεζε πξνο ηελ έλζηαζε ηεο 

Κπβέξλεζεο, ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη ε αηηήηξηα εηαηξεία φλησο έγεηξε 

ζέκα δπζαλάινγεο παξέκβαζεο ζηα δηθαηψκαηά ηεο βάζεη ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ππ’ αξηζ. 1 ηεο χκβαζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζρεηηθή λνκνινγία 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ελψπηνλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ δηθαζηεξίνπ θαη ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ. Έρνληαο φια απηά ππ’ φςηλ, δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί φηη 

δφζεθε ζηα εζσηεξηθά δηθαζηήξηα πιήξεο επθαηξία λα εμεηάζνπλ ηα δεηήκαηα 

πνπ εγέξζεθαλ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δπηπιένλ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη 

ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ζηελ απφθαζε ηεο 19εο Μαξηίνπ 2004  ζεψξεζε φηη δελ 

ζεκεηψζεθε παξαβίαζε ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξηζ. 1 ηεο 

χκβαζε, φπσο έρεη ελζσκαησζεί ζην εζσηεξηθφ λνκηθφ πιαίζην. 

62.  Σειηθά, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε αηηήηξηα εηαηξεία έγεηξε ην δήηεκα 

ηνπ θαζνξηζκνχ δίθαηεο απνδεκίσζεο ζην Πεξηθεξεηαθφ Γηθαζηήξην θαη ελ 

ζπλερεία πξνζέβαιε ηα πνξίζκαηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ κε ηελ έθεζή 

ηεο ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε αηηήηξηα 

εηαηξεία εμάληιεζε  ηα εζσηεξηθά ζεξαπεπηηθά κέζα πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο. 

63.  Σν Γηθαζηήξην επνκέλσο απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο.  

Γηαπηζηψλεη επίζεο φηη δελ έρνπλ νξηζζεί άιινη ιφγνη, ψζηε λα θεξπρζεί ην ελ 

ιφγσ κέξνο ηεο αίηεζεο απαξάδεθην  θαη σο εθ ηνχηνπ θεξχζζεηαη απνδεθηφ. 



Β. Δπί ηες Οσζίας  

1.  Περί ηων ιζτσριζμών ηων ζσμβαλλόμενων μερών 

(α) Η Κσβέρλεζε 

64.  Η Κπβέξλεζε ππέβαιε φηη ην πξσηεχνλ ζέκα ζηελ παξνχζα ππφζεζε 

έγθεηηαη ζην θαηά πφζνλ ε πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο πνπ έγηλε θαηά ην έηνο 

1994 βάζεη ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο απαιινηξίσζεο ην 1972 ζπλ ηνλ λφκηκν ηφθν 

νδήγεζε ηελ αηηήηξηα εηαηξεία ζε δπζαλάινγε ζέζε. Τπνζηήξημε φηη ε επζχλε 

γηα ηελ θαζπζηέξεζε κεηαμχ ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο απαιινηξίσζεο θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο θαηαβνιήο  ηεο απνδεκίσζεο απνδφζεθε ζηελ αηηήηξηα εηαηξεία, 

θαζψο, παξά ηα δηθαηψκαηά πνπ δηαηεξνχζε  ππφ ην θσο ηεο ζρεηηθήο 

εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο λα εγείξεη ην δήηεκα ηεο απνδεκίσζεο ζην Πεξηθεξεηαθφ 

Γηθαζηήξην  ψζηε λα θαζνξηζηεί, χζηεξα απφ εκθαλή απνηπρία λα επηηεπρζεί 

ζπκθσλία ζε απηφ ην ζέκα, ή λα ακθηζβεηήζεη ηελ πξψηε πξνζθνξά ηνπ Γήκνπ 

γηα απνδεκίσζε πνπ έγηλε ηελ 1ε Μαξηίνπ 1984, ε αηηήηξηα εηαηξεία επέιεμε λα 

πξνζθχγεη ζηα δηθαζηήξηα κφλν ην 1995 κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζθνξάο 

πνπ ππνβιήζεθε ην 1984.  Ο θαζνξηζκφο ηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο ζα είρε 

νδεγήζεη ζηελ άκεζε πιεξσκή θαη κεηαβίβαζε ηεο ηδηνθηεζίαο ζην Γήκν. Αληί 

λα πξνζθχγεη ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ 

απνδεκίσζεο έλαληη απαιινηξίσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο, ε αηηήηξηα εηαηξεία 

αθνινχζεζε δηάθνξεο άιιεο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, κε ζθνπφ ηελ πξνζβνιή ηεο 

απαιινηξίσζεο. 

66. Μνινλφηη ε απαιινηξηνχζα αξρή δηαηεξνχζε εμ ίζνπ ην δηθαίσκα λα 

πξνζθχγεη ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο,  

ε αηηήηξηα εηαηξεία ήηαλ απηή πνπ ππνζηήξηδε φηη ε αμία ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο 

ήηαλ νπζηαζηηθά κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ πνπ είρε πξνζθέξεη ν Γήκνο θαη 



επνκέλσο  ε αηηήηξηα εηαηξεία έπξεπε λα ππνβάιεη ηέηνηα αίηεζε θαη φρη λα  

πεξηκέλεη έσο ην 1995 γηα λα πξνβεί ζηε ζρεηηθή δηθαζηηθή δηαδηθαζία. Δάλ ε 

αηηήηξηα εηαηξεία είρε πξάμεη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν λσξίηεξα, δελ ζα πξνέθππηε 

θαλέλα ζέκα απψιεηαο θεθαιαηαθνχ θέξδνπο ή δηαθνξάο κεηαμχ ηεο 

αγνξαζηηθήο αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ ζα ιακβαλφηαλ ππ’ φςηλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο αγνξαζηηθήο αμίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πιεξσκήο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε αηηήηξηα εηαηξεία ζα κπνξνχζε λα  

απνθχγεη νπνηνδήπνηε θνξηίν πνπ πεξηγξάθεθε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ σο 

δπζαλάινγν, θαη ε εχξεζε παξαβίαζεο ππφ ηέηνηεο ζπλζήθεο ζα ζήκαηλε φηη νη 

ηδηνθηήηεο ζα κπνξνχζαλ λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ άζθεζε λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ 

βάζεη ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, έρνληαο ππ’ φςηλ φηη ζην ηέινο ηέηνηα 

θαζπζηέξεζε ζα έβαηλε πξνο φθειφο ηνπο. 

67.  Η ζρεηηθή εζσηεξηθή λνκνζεζία φξηδε φηη ζε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο 

απαιινηξίσζεο ε απαιινηξηνχζα αξρή φθεηιε λα παξάζρεη απνδεκίσζε πνπ λα 

ζπλδέεηαη εχινγα κε ηελ αμία ηεο απαιινηξησζείζαο ηδηνθηεζίαο. Ωζηφζν ε 

αηηήηξηα εηαηξεία δελ παξέιεηςε επ’ απηνχ λα απνδείμεη φηη απηφ δελ είρε ζπκβεί. 

Σα ζηνηρεία ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ  ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο σο πξνο ηελ εθηίκεζε 

ηεο ηδηνθηεζίαο  έηπραλ έληνλεο θξηηηθήο απφ ην Πξσηφδηθν Γηθαζηήξην, ην 

νπνίν είρε επηζεκάλεη αλεπάξθεηεο θαζψο θαη αληηθάζεηο ηνπ θχξηνπ 

εκπεηξνγλψκνλα κάξηπξά ζηελ θαηάζεζή ηνπ ζην δηθαζηήξην. Δπηπιένλ, ε 

Κπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη ηα εζσηεξηθά δηθαζηήξηα απέξξηςαλ ηελ εηζήγεζε 

ηεο αηηήηξηα εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απνδεκίσζε έπξεπε λα 

αμηνινγεζεί βάζεη ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο ην 1994, φηαλ δειαδή, 

θαηά ηα ιεγφκελα ηεο εηαηξείαο, έγηλε πξνζθνξά  απνδεκίσζεο γηα πξψηε θνξά. 

Έγηλαλ πξνεγνχκελεο πξνζθνξέο θαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ήηαλ ζαθέο φηη ν 

νπζηψδεο ρξφλνο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδεκίσζεο ήηαλ ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

δεκνζίεπζεο γλσζηνπνίεζεο ηεο απαιινηξίσζεο. 



68.  Ωο πξνο ην επηρείξεκα ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο φηη ελψ κφλν κέξνο ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηνπ ππφθεηην ζην δηάηαγκα ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο ην 

1972, νιφθιεξε ε ηδηνθηεζία ππνβιήζεθε ζε δηάηαγκα επηηάμεσο, ε Κπβέξλεζε 

ζεκείσζε φηη ηα ζρέδηα πνπ ππήξραλ ζηε γλσζηνπνίεζε απαιινηξίσζεο έδεηρλαλ 

μεθάζαξα φηη θάιππηε νιφθιεξε ηελ ηδηνθηεζία ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο. 

Δπηπιένλ, ην επηρείξεκα ήηαλ πεξηηηφ, θαζψο νη εθζέζεηο ησλ 

πξαγκαηνγλσκφλσλ  είραλ ζπληαρζεί κε βάζε ην ελδερφκελν αλαγθαζηηθήο 

απαιινηξίσζεο νιφθιεξεο ηεο ηδηνθηεζίαο ην 1972 θαη έηζη απηφ δελ 

δηαθνξνπνίεζε ην πξαγκαηηθφ πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ 

αηηήηξηα εηαηξεία. Σν δηάηαγκα επηηάμεσο ηνπ 1994 παξείρε ζηελ επηηάζζνπζα 

αξρή κφλν ην δηθαίσκα πξνζσξηλήο θαηνρήο νιφθιεξεο ηεο ηδηνθηεζίαο γηα δχν 

έηε.  Απηφ εθδφζεθε ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε έλαξμε ησλ δεκφζησλ έξγσλ, 

γηα ηα νπνία ε ηδηνθηεζία απαιινηξηψζεθε αλαγθαζηηθά πξνηνχ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί επίζεκα ε κεηαβίβαζε ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο. 

 

(β) Η αηηήηρηα εηαηρεία 

69.  Η αηηήηξηα εηαηξεία ππνζηήξημε φηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ πιεξσκή ηεο 

απνδεκίσζεο γηα δεθαεηίεο θαηφπηλ εθδφζεσο ηνπ δηαηάγκαηνο απαιινηξίσζεο 

ήηαλ δπζαλάινγε, θπξίσο γηαηί ην πνζφ απνδεκίσζεο πνπ θαηαβιήζεθε ηειηθά 

βαζίζηεθε ζηελ αγνξαζηηθή αμία ηεο ηδηνθηεζίαο θαηά ην έηνο 1972, πνπ είρε 

πνιιαπιαζηάζεη ζην κεηαμχ, ζηεξψληαο απφ ηελ αηηήηξηα εηαηξεία ηε δπλαηφηεηα 

λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ηδηνθηεζία ηεο κε άιιε ηζνδχλακεο αμίαο. 

70.  Η ελ ιφγσ θαζπζηέξεζε δελ ζα κπνξνχζε ινγηθά λα θαηαινγηζζεί ζηελ 

αηηήηξηα εηαηξεία, δνζέληνο φηη ν Γήκνο δελ επηδίσμε λα θαζνξηζηεί ην πνζφ 

απνδεκίσζεο απφ ηα δηθαζηήξηα, ήηνη φπσο ήηαλ ην δηθαίσκά ηνπ ζχκθσλα κε ηε 

ζρεηηθή εζσηεξηθή λνκνζεζία, ψζηε λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία 



αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο. Γνζέληνο φηη ε αηηήηξηα εηαηξεία πξνζπάζεζε 

επαλεηιεκκέλσο  λα ακθηζβεηήζεη ηελ πξάμε απαιινηξίσζεο πνπ δελ ήηαλ δηθή 

ηεο εζεινχζηα επηινγή αιιά δηαδηθαζία πνπ ηήο επηβιήζεθε απφ ην Γήκν, ηνπ 

νπνίνπ επηζπκία ήηαλ ε απαιινηξίσζε ηεο ηδηνθηεζίαο, ν ίδηνο ν Γήκνο φθεηιε λα 

ππνβάιεη αίηεζε πξνο ηα δηθαζηήξηα κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ 

απνδεκίσζεο. Σν γεγνλφο φηη ε αηηήηξηα εηαηξεία δελ άζθεζε ην δηθαίσκά ηεο 

βάζεη ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο γηα ιήςε κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο 

απνδεκίσζεο, φηαλ απηφ θαηέζηε δπλαηφ, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηνηρείν  

ελαληίνλ ηεο. Η απαιινηξίσζε ήηαλ αλαγθαζηηθή, θαη ήηαλ πνιχ θπζηθφ γηα ηελ 

αηηήηξηα εηαηξεία σο ηδηνθηήηξηα  λα ζέιεη λα δηαηεξήζεη ππφ ηελ θαηνρή ηεο ηελ 

πεξηνπζία ηεο θαη φρη λα ηελ παξαρσξήζεη έλαληη  νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πνπ ζα 

κπνξνχζε ίζσο λα απνδερηεί. Η άζθεζε ηνπ λφκηκνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα δεηήζεη 

απφ ηα δηθαζηήξηα λα θαζνξίζνπλ ην πνζφ απνδεκίσζεο ζα νδεγνχζε ζηελ 

αθαίξεζε ηεο πεξηνχζηαο ηεο απφ ηελ απαιινηξηνχζα αξρή, ελψ δελ ζα κπνξνχζε  

λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ηνπ παξακεξηζκνχ ηνπ δηαηάγκαηνο 

απαιινηξίσζεο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην είηε επεηδή ε απαιινηξηνχζα αξρή ζα 

απνθάζηδε λα κελ πξνρσξήζεη πεξαηηέξσ, ή επεηδή, σο απνηέιεζκα ηεο 

αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο,  ην ελ ιφγσ ζρέδην ζα ινγηδφηαλ σο 

εγθαηαιεηθζέλ. 

71.  Η αηηήηξηα εηαηξεία επηζήκαλε επίζεο ηελ παξέιεπζε 31 ρξφλσλ  κεηαμχ  ηεο 

γλσζηνπνίεζεο ηεο απαιινηξίσζεο δεκνζηεπζείζαο ηελ 1
ε
  Γεθεκβξίνπ 1972 θαη 

ηεο ηειηθήο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ιεθζείζαο ζηηο 19 

Φεβξνπαξίνπ 2004, ελψ ν Γήκνο παξέκεηλε γηα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα εληειψο 

άπξαθηνο. Ο Γήκνο απεχζπλε επηζηνιή πξνο ην Κηεκαηνινγηθφ θαη 

Υσξνκεηξηθφ Σκήκα ηεο Γεκνθξαηίαο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1977 – ήηνη ηέζζεξα 

ρξφληα κεηά ηε δεκνζίεπζε  γλσζηνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ απαιινηξίσζεο – κε 

ζθνπφ λα δεηήζεη εθηίκεζε ηεο ηδηνθηεζίαο. Πξνρψξεζε ζε δηαπξαγκαηεχζεηο 

κφλνλ φηαλ έιαβε επηζηνιή απφ ηελ αηηήηξηα εηαηξεία ζηηο 19 Ινπλίνπ 1980. 



πλαληήζεθε κε ηελ αηηήηξηα εηαηξεία ηελ 1ε Μαξηίνπ 1984 θαη ππέβαιε 

πξνζθνξά απνδεκίσζεο. Η κεηέπεηηα επηζηνιή ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο ηεο 23εο 

Φεβξνπαξίνπ 1985  δελ έιαβε απάληεζε θαη ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 1994, δει. 

χζηεξα απφ ελλέα ρξφληα δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηνπ Κξάηνπο 

γλσζηνπνίεζε  επηηάμεσο.  

Όια απηά ηα ρξφληα ειάρηζηεο δξάζεο  ελφςεη ηεο απαιινηξίσζεο, ε ηδηνθηεζία 

ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο βξηζθφηαλ ππφ θξάηεζε έσο φηνπ δεηεζεί γηα ρξήζε, ελψ 

ζεκεηψζεθε αηζζεηή αχμεζε ηεο  αμίαο ηεο. Η αηηήηξηα εηαηξεία επνκέλσο 

ζηεξήζεθε αδίθσο ηνπ θεθαιαηαθνχ θέξδνπο πνπ ζα παξαγφηαλ απφ ηελ 

ηδηνθηεζία. Η πξαγκαηηθή απνδεκίσζε πνπ θαηαβιήζεθε ην 1995, δειαδή ην 

πνζφ ησλ ΛΚ 277,944.51 ζπλίζηαην κφιηο ζην 12.92% ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο 

ηεο ηδηνθηεζίαο θαηά ην έηνο 1994, φπσο είρε ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Ο επηβιεζείο απφ ηελ θππξηαθή λνκνζεζία ηφθνο 

αδπλαηνχζε ζαθψο λα παξάζρεη απνδεκίσζε επιφγσο αλάινγε ηεο αγνξαζηηθήο 

αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο. Δπηπιένλ, ε γλσζηνπνίεζε απαιινηξίσζεο θαη ηα 

εθδνζέληα δηαηάγκαηα θαηά ηα έηε 1972 θαη 1973 αληίζηνηρα αθνξνχζαλ ζε 

κέξνο ηεο ηδηνθηεζίαο, ελψ ην δηάηαγκα επηηάμεσο εθδνζέλ ην 1994 αθνξνχζε ζε 

νιφθιεξε ηελ ηδηνθηεζία, θαη ην θαηαβιεζέλ πνζφ απνδεκίσζεο αληηζηνηρνχζε 

ζηελ αμία κφλν κέξνπο ηεο ηδηνθηεζίαο φπσο είρε ππνινγηζζεί ην 1972. 

72.  Η αηηήηξηα εηαηξεία πεξαηηέξσ παξαηήξεζε φηη δελ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί ππεχζπλε γηα ηελ θαζπζηέξεζε, επεηδή θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ πνπ ν Γήκνο παξέκεηλε άπξαθηνο, ε αηηήηξηα εηαηξεία πξνέβε ζε  

δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, επηδηψθνληαο λα αθπξψζεη ηελ απαιινηξίσζε ή λα ηήο 

ρνξεγεζεί άδεηα αλέγεξζεο νηθνδνκήο, θαζψο απηή εμαθνινπζνχζε λα είλαη ε 

θάηνρνο ηεο ηδηνθηεζίαο έσο φηνπ θαηαβιεζεί ε απνδεκίσζε απφ ην Γήκν θαη  

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο. Αλακθηζβήηεηα είρε ην δηθαίσκα λα 

πξνζηαηεχζεη ηελ ηδηνθηεζία ηεο, πξνζθεχγνληαο ζε φια ηα δηαζέζηκα έλδηθα  



κέζα, ρσξίο λα είλαη δπλαηφλ λα θαηεγνξεζεί ή λα ηηκσξεζεί, πξάηηνληαο θαηά  

απηφλ ηνλ ηξφπν. Σν λφκηκν δηθαίσκα πνπ πξνλνεί ε ζρεηηθή λνκνζεζία δελ 

ζπλεπαγφηαλ ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο λα πξνζθχγεη ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο. 

73.  Σα θππξηαθά δηθαζηήξηα αξλήζεθαλ ζεξαπεία ηεο ελ ιφγσ θαηάζηαζεο, κε 

ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ν νπζηψδεο ρξφλνο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηδηνθηεζίαο 

αληηζηνηρνχζε ζηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο  γλσζηνπνίεζεο γηα κεξηθή απαιινηξίσζε 

πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1972 θαη φρη ζηελ πξαγκαηηθή  εκεξνκελία απαιινηξίσζεο 

νιφθιεξεο ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ έιαβε ρψξα ην 1995, θαη φηη ην επηηφθην πξνο 

ελλέα ηνηο εθαηφ είρε επαξθψο απνδεκηψζεη ηελ αηηήηξηα εηαηξεία γηα ηε δηαθνξά 

ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο  κεηαμχ ησλ δχν εκεξνκεληψλ. 

74.  Η αηηήηξηα εηαηξεία ππνζηήξημε φηη δηθαηνχην λα ιάβεη απνδεκίσζε 

αληίζηνηρε κε ηελ αμία πνπ ζα είρε ε ηδηνθηεζία ηεο ζην ηέινο ηνπ έηνπο 1994, 

φηαλ δειαδή έιαβαλ ρψξα ε επίηαμε, ε επίζεκε πξνζθνξά απφ ην Γήκν, ε 

θαηαβνιή θαη  ε κεηαβίβαζε ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο. Τπελζχκηζε φηη ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε είραλ ζπκθσλήζεη ελψπηνλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ 

φπσο ε αμία ηεο ηδηνθηεζίαο αλεξρφηαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζην πνζφ ησλ 

ΛΚ 2.150.000, πνζφ βαζηζκέλν ζηελ εθηίκεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 

Κηεκαηνινγηθφ θαη Υσξνκεηξηθφ Σκήκα ηεο Γεκνθξαηίαο. Η θαηαβιεζείζα 

απνδεκίσζε ζπλίζηαην κφλν ζε έλα κηθξφ κέξνο ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηεο 

ηδηνθηεζίαο θαη επίζεο ε αηηήηξηα εηαηξεία ζηεξήζεθε αδίθσο ηνπ θεθαιαηαθνχ  

θέξδνπο γηα φια ηα ρξφληα πνπ δελ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηδηνθηεζία 

ηεο θαη λα εθκεηαιιεπζεί πιήξσο ηελ νηθνλνκηθή δπλεηηθφηεηα ηεο. 

(γ) Η εθηίκεζε ηοσ Γηθαζηερίοσ 

75.  Σν Γηθαζηήξην επαλαιακβάλεη φηη ην Άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξηζ. 1, 

ην νπνίν δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο, πεξηέρεη ηξεηο 



επδηάθξηηνπο θαλφλεο: «ν πξψηνο θαλφλαο, ν νπνίνο δηαηππψλεηαη ζηελ πξψηε 

πξφηαζε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ είλαη γεληθήο θχζεο θαη ππνγξακκίδεη ηελ αξρή 

ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ηδηνθηεζίαο∙ ν δεχηεξνο θαλφλαο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε 

δεχηεξε πξφηαζε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ, αθνξά ζηε ζηέξεζε αγαζψλ, 

ζέηνληάο ηελ ππφ νξηζκέλνπο φξνπο, θαη  ν ηξίηνο θαλφλαο, πνπ εθθξάδεηαη ζηε 

δεχηεξε παξάγξαθν, αλαγλσξίδεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε δηθαηνχληαη  

δηθαίσκα, κεηαμχ άιισλ, λα ειέγρνπλ ηε ρξήζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο ζπκθψλσο 

πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ… Δληνχηνηο, νη ηξεηο θαλφλεο δελ είλαη «επδηάθξηηνη» 

κε ηελ έλλνηα φηη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Ο δεχηεξνο θαη ηξίηνο θαλφλαο 

αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο παξέκβαζεο ζην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο 

ηδηνθηεζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ε εξκελεία ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ππφ ην θσο ηεο 

γεληθήο αξρήο ηνπ πξψηνπ θαλφλα» (βι., πξφζθαηε ππφζεζε κε πεξαηηέξσ 

αλαθνξέο, J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. the United 

Kingdom [GC], αξηζ. 44302/02, § 52, ΔΓΑΓ 2007…). 

76.  Η παξέκβαζε ζην δηθαίσκα ζεβαζκνχ αγαζψλ, γηα λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ 

γεληθφ θαλφλα φπσο εθθξάδεηαη ζηελ πξψηε πξφηαζε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ 

ηνπ Άξζξνπ 1, πξέπεη λα απαληά ζε κηα «δίθαηε κέζε ιχζε» κεηαμχ ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αηφκνπ (βι. Beyeler v. Italy [GC], 

αξηζ. 33202/96, § 107, ΔΓΑΓ 2000-Ι). 

77.  Δλδερφκελε ζηέξεζε ηδηνθηεζίαο ππφ ην θσο ηεο δεχηεξεο πξφηαζεο ηεο 

πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ Άξζξνπ 1, ρσξίο θαηαβνιή νξηζκέλνπ πνζνχ πνπ λα 

αληηζηνηρεί εχινγα ζηελ αμία ηεο πεξηνπζίαο, απνηειεί δπζαλάινγε παξέκβαζε 

πνπ δελ δηθαηνινγείηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1. Η δηάηαμε, εληνχηνηο, δελ 

εγγπάηαη δηθαίσκα ζε πιήξε απνδεκίσζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, θαζψο νη 

ζεκηηνί ζθνπνί ηνπ « δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο » δχλαληαη λα επηθαιεζηνχλ 

ιηγφηεξε απνδεκίσζε απφ ην πνζφ ηεο πιήξνπο αγνξαζηηθήο αμίαο ηεο 



πεξηνπζίαο (βι. Papachelas v. Greece [GC], αξηζ. 31423/96, § 48, ΔΓΑΓ 1999-ΙΙ, 

πάιη κε πεξαηηέξσ αλαθνξέο). 

 

78.  Σν Γηθαζηήξην ζέβεηαη γεληθά ηηο  απνθάζεηο ησλ εζσηεξηθψλ αξρψλ  πνπ 

εμππεξεηνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, θαη δελ είλαη άλεπ εχινγεο βάζεο (βι. 

Immobiliare Saffi v. Italy [GC], αξηζ. 22774/93, § 49, ΔΓΑΓ 1999- V). Δληνχηνηο, 

ην Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα παξακέλεη παζεηηθφ, θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επξσπατθήο επίβιεςήο ηνπ γηα ηελ νπνία έρεη δεζκεπζεί, φηαλ  ε εξκελεία 

νπνηνπδήπνηε εζσηεξηθνχ δηθαζηεξίνπ νξηζκέλεο λνκηθήο πξάμεο θαίλεηαη 

«αλαηηηνιφγεηε, απζαίξεηε ή… αζπκθσλε… κε ηηο αξρέο ηεο χκβαζε» (βι. Pla 

and Puncernau v. Andorra, αξηζ. 69498/01, § 59, ΔΓΑΓ 2004-VIII). Σν Κξάηνο 

έρεη ππνρξέσζε ζπκθψλσο ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’αξηζ. 1 λα 

ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ηδηνθηεζίαο θαη ην Γηθαζηήξην ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ 

δεζκεχζεσλ πνπ επηθνξηίδεηαη ην θάζε ζπκβαιιφκελν  κέξνο πξνο ηε χκβαζε, 

θαη λα κελ πξαγκαηεχεηαη ιάζε πεξηζηαηηθψλ ή ηνπ δηθαίνπ πνπ θαη’ ηζρπξηζκφ 

δηαπξάηηνληαη απφ εζληθφ δηθαζηήξην, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ 

παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ηεο χκβαζεο π(βι. Anheuser-

Busch Inc. v. Portugal, πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ, § 83). 

 

Ι).  Περιετόμενο ηης παρέμβαζης 

79.  Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη αλακθηζβήηεηα ε αηηήηξηα εηαηξεία 

εμαθνινπζνχζε λα είλαη ηδηνθηήηξηα ηεο νηθείαο πεξηνπζίαο έσο ην 1995 φηαλ 

κεηαβηβάζηεθε ζηελ απαιινηξηνχζα αξρή, δει. ζην Γήκν Λεκεζνχ, βάζεη ηνπ 

δηαηάγκαηνο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο θαη ππφ ην θσο ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Πεξί Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξίσζεο Νφκνπ (βι. παξ. 26 θε. ). Η 



παξέκβαζε ζηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο άξρηζε κε ηε 

δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο ην 1972 θαη ην 

αθφινπζν δηάηαγκα απαιινηξίσζεο πνπ εθδφζεθε ην 1973 θαη ζπλέρηζε θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε κε ηελ ηειηθή κεηαβίβαζε ηνπ ηίηινπ 

ηδηνθηεζίαο ζην Γήκν. Δθείλε ηελ πεξίνδν, ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο ηδηνθηεζίαο  

απφ ηελ αηηήηξηα εηαηξεία πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά έσο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ηειηθήο απαιινηξίσζεο. ην πιαίζην ηεο  εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ε αλαγθαζηηθή 

απαιινηξίσζε απνηειεί κφληκν κέηξν ηεο ζηέξεζεο ηεο ηδηνθηεζίαο (βι. Κολώνα 

ενανηίον Κύπροσ, αξηζ. 28025/03, § 73, 27 επηεκβξίνπ 2007). Οη λνκηθέο 

δηαηάμεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απψιεηα ηεο ηδηνθηεζίαο είραλ σο ζηφρν ηε κφληκε 

κεηαβίβαζε ηεο ηδηνθηεζίαο ζην Κξάηνο πξνο ην δεκφζην φθεινο. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη θαηφπηλ εθηελνχο πεξηφδνπ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 

ηεο πεξηνπζίαο ηεο αηηήηξηα εηαηξείαο, ζεκεηψζεθε ζηέξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο δεχηεξεο πξφηαζεο ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξηζ. 1 

ηεο χκβαζεο. 

80.  Σν Γηθαζηήξην νθείιεη επνκέλσο λα απνθαλζεί θαηά πφζνλ ε ελ ιφγσ  

ζηέξεζε δηθαηνινγείηαη ζπκθψλσο ησλ απαηηήζεσλ ηεο νηθείαο δηάηαμεο θαη,  

θαηά πφζνλ  ζπκβαδίδεη κε ην δίθαην, ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη εάλ απαληά  ζε 

δίθαηε κέζε ιχζε κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ. 

ΙΙ.  Περί ηης νομιμόηηηας ηης παρέμβαζης 

81.  Δπ' απηνχ ην Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα λα 

θξηζεί νξηζκέλε παξέκβαζε ζπκβαηή κε ην Άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξηζ. 

1 είλαη λνκηκφηεηά ηεο. Σν θξάηνο δηθαίνπ, κηα εθ ησλ  ζεκειησδψλ αξρψλ κηαο 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, είλαη ζπκθπέο ζε φια ηα άξζξα ηεο χκβαζεο (βι. 

Iatridis v. Greece [GC], αξηζ. 31107/96, § 58, ΔΓΑΓ 1999-ΙΙ). Η αξρή ηεο 



λνκηκφηεηαο πξνυπνζέηεη επίζεο φηη νη ελ ηζρχτ δηαηάμεηο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ 

λα είλαη επαξθψο πξνζηηέο, αθξηβείο θαη πξνβιέςηκεο ζηελ εθαξκνγή  ηνπο (βι., 

κεηαμχ άιισλ αξρψλ, Hentrich v. France , 22 επηεκβξίνπ 1994, § 42, εηξά Α 

αξηζκ. 296-Α, θαη Lithgow and Others v. the United Kingdom, 8 Ινπιίνπ 1986, § 

110, εηξά Α αξηζ. 102). 

82.  Δπ' απηνχ ην Γηθαζηήξην επαλαιακβάλεη φηη επαθίεηαη πξψηηζηα ζηηο 

εζσηεξηθέο αξρέο θαη θπξίσο ηα δηθαζηήξηα ε εξκελεία εθαξκνγή ηνπ   

εζσηεξηθνχ δηθαίνπ (βι. Jahn and Others v. Germany [GC], αξηζ. 46720/99, 

72203/01 θαη 72552/01, § 86, ΔΓΑΓ 2005 -). Παξαηεξεί φηη ε παξέκβαζε ζηα 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο βαζίζηεθε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Πεξί Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξίσζεο Νφκνπ. Δπηπξφζζεηα, ζεκεηψλεη φηη ην 

Αλψηαην Γηθαζηήξην ζηελ απφθαζή ηνπ ην 2004, δηαπίζησζε φηη ε ελ ιφγσ 

απαιινηξίσζε ήηαλ ζχκθσλε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη φηη ήηαλ ζαθέο 

δπλάκεη ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο φηη ην ηειηθφ θαηαβιεζέλ πνζφ απνδεκίσζεο 

γηα ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ζπλίζηαην ζηελ αγνξαζηηθή αμία ηεο 

ηδηνθηεζίαο, φπσο δει. ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνζίεπζεο γλσζηνπνίεζεο 

ηεο απαιινηξίσζεο. 

83.  Σν Γηθαζηήξην επνκέλσο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηαγγειζείζα 

παξέκβαζε ηθαλνπνίεζε ηελ απαίηεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξηζ. 1. 

ΙΙΙ.  Ο ζηότος ηης παρέμβαζης 

84.  Οπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο δηθαηνινγείηαη κφλν φηαλ  

εμππεξεηεί ην λφκηκν δεκφζην ζπκθέξνλ. Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη, ιφγσ 

ηνπ φηη νη εζληθέο αξρέο γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηελ θνηλσλία θαη ηηο  αλάγθεο ηεο, 

είλαη ελ γέλεη πην αξκφδηεο απφ ην δηεζλέο δηθαζηήξην λα απνθαλζνχλ ηη είλαη 



«πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ». ην πιαίζην ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

έρεη θαζηεξσζεί απφ ηε χκβαζε, επαθίεηαη ζηηο εζληθέο αξρέο λα πξνβνχλ ζηελ 

αξρηθή εθηίκεζε πξνο ηελ χπαξμε δεκφζηνπ νθέινπο πνπ λα επηηξέπεη  κέηξα 

παξέκβαζεο ζην ζεβαζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο (βι. Terazzi S.r.l. v. Italy, 17 

Οθησβξίνπ 2002, § 85, θαη Elia S.r.l. v. Italy, αξηζ. 37710/97, § 77, ΔΓΑΓ 2001-

ΙΥ). 

85.  ηελ παξνχζα ππφζεζε ην Γηθαζηήξην είλαη έηνηκν λα απνδερηεί φηη ε 

αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθνινχζεζε ηνλ λφκηκν ζηφρν αλάπηπμεο ζρεδίνπ 

ηνπ Γήκνπ πνπ ζηφρεπε ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ παξαιία, ηε 

δηεχξπλζε  παξαθείκελεο νδνχ θαη ηελ παξνρή θαιχηεξεο ζαιάζζηαο ζέαο,  θαη ε 

νπνία  θξίζεθε ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο ηεο Λεκεζνχ. 

IV.  Η αναλογικόηηηα ηης παρέμβαζης 

86.  Η δεχηεξε πξφηαζε ηνπ Άξζξνπ 1 πξέπεη λα αλαιπζεί ππφ ην θσο ηεο 

γεληθήο αξρήο, φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ πξψηε πξφηαζε. Πξέπεη λα ππάξρεη  

ινγηθή ζρέζε αλαινγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πηνζεηνχκελσλ κέζσλ θαη ηνπ 

επηδησθφκελνπ  ζηφρνπ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί θαηά πφζνλ ππάξρεη δίθαηε 

ηζνξξνπία, ην Γηθαζηήξην αλαγλσξίδεη φηη ην Κξάηνο απνιαχεη ζεκαληηθνχ 

πεξηζσξίνπ εθηίκεζεο, ηφζν σο πξνο ηελ επηινγή ησλ κέζσλ επηβνιήο, φζν θαη 

σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ θαηά πφζνλ νη ζπλέπεηεο επηβνιήο αηηηνινγνχληαη απφ ην 

πλεχκα ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, πνπ ζηφρν έρεη ηελ  επίηεπμε λφκηκνπ 

ζθνπνχ (βι. Jahn and Others,  πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ, § 93). 

87.  Σν Γηθαζηήξην νθείιεη επίζεο λα εμεηάζεη θαηά πφζνλ ε παξέκβαζε ζην 

δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο απαληά ζε αλαγθαία 

δίθαηε κέζε ιχζε κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αηφκνπ, ή θαηά 

πφζνλ ε ελ ιφγσ παξέκβαζε επέβαιε δπζαλάινγν θαη ππεξβνιηθφ θνξηίν ζηελ 



αηηήηξηα εηαηξεία (βι., κεηαμχ άιισλ ππνζέζεσλ,  Jahn and Others v. Germany, 

πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ, § 93). 

88.  Σν Γηθαζηήξην επαλαιακβάλεη φηη, ζηνλ ηνκέα  ηνπ πνιενδνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε πξέπεη λα ραίξνπλ κεγαιχηεξνπ 

πεξηζσξίνπ εθηίκεζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο (βι. 

Terazzi S.r.l,  Elia S.r.l θαη Skibińscy v. Poland πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, § 59). 

Δληνχηνηο, θαηά ηελ άζθεζε ηεο αλαζεσξεηηθήο ηνπ εμνπζίαο, ην Γηθαζηήξην 

θαιείηαη λα απνθαζίζεη θαηά πφζνλ ε αλαγθαία ηζνξξνπία έρεη δηαηεξεζεί 

ζπκθψλσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αηηήηξηα εηαηξείαο ζην ζεβαζκφ ηεο  ηδηνθηεζίαο 

ηεο (βι., ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 23 

επηεκβξίνπ 1982, § 69, ζεηξά Α αξηζ. 52). 

 

89.  Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί φηη ν Πεξί Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξίσζεο  Νφκνο 

πξνλνεί ηε λφκηκε απαιινηξίσζε ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αλαγθαζηηθή 

απαιινηξίσζεο. Ωζηφζν, ελψ ηφζν ε αηηήηξηα εηαηξεία  φζν θαη νη αξρέο είραλ ην 

δηθαίσκα λα πξνζθχγνπλ ζηα δηθαζηήξηα κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ 

απνδεκίσζεο κεηά ηε δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ηεο απαιινηξίσζεο, ε 

απαιινηξίσζε δελ νινθιεξψζεθε επίζεκα έσο ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο. 

Ωο πξνο ην πιεξσηέν πνζφ απνδεκίσζεο, ε ζρεηηθή λνκνζεζία πξνλννχζε φηη 

απηφ έπξεπε λα αληηζηνηρεί ζηελ αγνξαζηηθή αμία πνπ ε απαιινηξησζείζα 

ηδηνθηεζία είρε ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο δεκνζίεπζεο γλσζηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 

αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο. 

90.  Δλψ ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, ν θαλφλαο ηεο  

εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο ηεο αγνξαζηηθήο 

αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο έλαληη   



αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο δελ πξνζθξνχεη ζηηο αξρέο ζεζκνζεηνχληαη απφ ηε 

λνκνινγία ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην Άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξηζ. 1, ε 

εθαξκνγή ηεο ζηελ παξνχζα ππφζεζε πξνθαιεί αλεζπρία, εμαηηίαο ηεο 

ζεκαληηθήο ρξνληθήο παξέιεπζεο κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο. Γηαπηζηψλεηαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξαγκαηηθήο κεηαβίβαζεο ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο, ε 

απνδεκίσζε πνπ παξαρσξήζεθε απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο απνδείρζεθε πεξίπνπ 

δέθα θνξέο θαηψηεξε ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο, φπσο 

ζπκθσλήζεθε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαηά ηηο εζσηεξηθέο θαη ηξέρνπζεο 

δηαδηθαζίεο. 

91. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ην Πεξηθεξεηαθφ Γηθαζηήξην δέρηεθε φηη ε αμία 

ηεο ηδηνθηεζίαο φπσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνζίεπζεο γλσζηνπνίεζεο ηεο 

ζρεηηθήο απαιινηξίσζεο ην 1972 αλεξρφηαλ ζηηο ΛΚ 103.056. Σν Γηθαζηήξην 

δέρεηαη φηη, βάζεη ησλ ππνβιεζέλησλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε εγγξάθσλ θαη 

ηδηαίηεξα ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο, ην ελ ιφγσ πνζφ αληηπξνζψπεπε ηελ 

αμία θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν ηεο έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο πνπ αθνξνχζε ζηελ 

απαιινηξίσζεο νιφθιεξεο ηεο πεξηνπζίαο. Δπηπξφζζεηα,  ζεκεηψλεη φηη ζην ελ 

ιφγσ πνζφ απνδεκίσζεο  πξνζηέζεθε εηήζην επηηφθην  βάζεη ηνπ ηφηε ηζρχνληνο 

λφκηκνπ  πνζνζηνχ πξνο επηά ηνηο εθαηφλ έσο ην 1983 θαη έπεηηα επί ελλέα ηνηο 

εθαηφ έσο ην 1995 θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο. πλεπψο, ην 1995  θαηά ηελ 

απψιεηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο, ρνξεγήζεθε ζηελ αηηήηξηα εηαηξεία  ην πνζφ ησλ 

ΛΚ 277. 994. 51. 

92.  Σν Γηθαζηήξην ππελζπκίδεη φηη ελψ ε απνδεκίσζε γηα ζηέξεζε ηεο 

ηδηνθηεζίαο δελ εηλαη απαξαίηεην λα αληηζηνηρεί ζηελ θαηαβνιή πνζνχ ίζνπ ηεο 

πιήξνπο αγνξαζηηθήο αμίαο ηεο απαιινηξησζείζαο ηδηνθηεζία, ην πνζφ 

απνδεκίσζεο πξέπεη λα ζπλδέεηαη εχινγα κε ηελ αγνξαζηηθή αμία ηε ρξνληθή 

ζηηγκή ηεο ζηέξεζεο. ηελ παξνχζα πεξίπησζε, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε είραλ 



ζαθψο ζπκθσλήζεη φηη ε αγνξαζηηθή αμία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηέξεζεο 

αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ ΛΚ 2.150.000. Σν Γηθαζηήξην θξνλεί φηη ην πνζφ 

απνδεκίσζεο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αηηήηξηα εηαηξεία ππφ ηηο παξνχζεο 

πεξηζηάζεηο δελ είρε ινγηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αμία ηεο ηδηνθηεζίαο. Πξάγκαηη, ην 

Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε Κπβέξλεζε δελ παξείρε θακία εμήγεζε πνπ λα 

δηθαηνινγεί ην θαηαβιεζέλ πνζφ πνπ ήηαλ ρακειφηεξν απφ ηελ πιήξε 

αγνξαζηηθή αμία ηεο ηδηνθηεζίαο, εμαηξνπκέλεο θάπνηαο δηάηαμεο ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο, ε νπνία δελ επέηξεπε νπνηαδήπνηε ππνρψξεζε ζε πεξίπησζε 

ππεξβνιηθήο θαζπζηέξεζεο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο 

απαιινηξίσζεο, φπσο ζπλέβε ζηελ παξνχζα πεξίπησζε. 

93.  Σν Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο Κπβέξλεζεο φηη δελ 

έθεξε επζχλε γηα ηελ θαζπζηέξεζε πεξάησζεο ηεο δηαδηθαζίαο απαιινηξίσζεο, 

θαζψο ε αηηήηξηα εηαηξεία ζα κπνξνχζε λα επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο, 

πξνζθεχγνληαο ζηα πεξηθεξεηαθά δηθαζηήξηα νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ κηαο δίθαηεο απνδεκίσζεο ή ηελ πξνζβνιή 

πξνεγνχκελεο ππνβιεζείζαο απφ ηελ απαιινηξηνχζα αξρή πξνζθνξάο. Δλψ ην 

Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη, ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο, 

θαη θαηά ζπλέπεηα ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απαιινηξίσζεο απνηειεί   

δηθιείδα αζθάιεηαο πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα  κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο ησλ ηδηνθηεηψλ απφ ηηο ππεξβνιηθά 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο απαιινηξίσζεο, ην Γηθαζηήξην δελ είλαη πεπεηζκέλν  φηη 

ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο απηήο, ε θαζπζηέξεζε αιιά θαη νη ζπλέπεηέο ηεο ζα πξέπεη 

λα θαηαινγηζζνχλ εμ νινθιήξνπ ζηελ αηηήηξηα εηαηξεία. 

94.  Αξρηθά, ζεκεηψλεη φηη ε αηηήηξηα εηαηξεία, αθνχ ήηαλ ε ηδηνθηήηξηα ηεο 

πεξηνπζίαο ππφ δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, δηαηεξνχζε θάζε 

δηθαίσκα λα πξνζβάιεη ηε λνκηκφηεηα νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο ζηα 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ηεο, πξνζθεχγνληαο  ζε φια ηα δηαζέζηκα λφκηκα κέζα. 



Η έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο ζα  

ζπλεπαγφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ απνδνρή ηεο παξέκβαζεο θαη ζα 

πξνζέθξνπε ή θαη ζα ππνλφκεπε άιιεο εθθξεκνχζεο δηαδηθαζίεο, πξνζβάιινληαο 

ηε λνκηκφηεηα θαη ηνλ ζθνπφ ηεο απαιινηξίσζεο. Δπ’ απηνχ ην Γηθαζηήξην 

ζεσξεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην φηη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

δηθαζηεξίνπ ε απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηεο εηαηξείαο γηα άδεηα αλέγεξζεο 

νηθνδνκήο ήηαλ παξάλνκε, αθνχ ε εηαηξεία παξέκεηλε ε θάηνρνο ηεο ζρεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, ε αηηήηξηα εηαηξεία είρε  ειπίδα φηη πηζαλφλ λα ηήο ρνξεγείην άδεηα 

αλέγεξζεο νηθνδνκήο έσο ην 1993, θαη ην φηη ε αίηεζε πξνζβνιήο ηεο δεχηεξεο 

απφξξηςε δελ έγηλε δεθηή. Δπίζεο είλαη ζαθέο φηη κεγάιεο ρξνληθέο πεξίνδνη 

αδξάλεηαο παξήιζαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε απαιινηξηνχζα αξρή 

απέηπρε λα ιάβεη νπνηαδήπνηε κέηξα ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε θαη γηα ηα νπνία ε 

Κπβέξλεζε δελ έζεζε νπνηαδήπνηε αηηηνιφγεζε ή ινγηθή εμήγεζε. Σειηθά, ε 

απαιινηξηνχζα αξρή είρε ηελ ίδηα δπλαηφηεηα λα επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο, 

πξνζθεχγνληαο  ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο ηεο 

απνδεκίσζεο αιιά παξέιεηςε λα πξάμεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. Σν Γηθαζηήξην 

ζεκεηψλεη φηη θακία εμήγεζε δελ δφζεθε απφ ηελ Κπβέξλεζε σο πξνο ην γηαηί ν 

Γήκνο δελ έιαβε θαλέλα ηέηνην κέηξν. Θεσξεί επίζεο ινγηθφηεξν ν Γήκνο λα 

είρε επηδηψμεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ 

ίδηα ηε θχζε ηνπ εθδνζέληνο δηαηάγκαηνο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο πνπ 

επέηξεςε ζηνλ Γήκν λα αθνινπζήζεη ηηο δηθέο ηνπ  πνιηηηθέο γξακκέο ηνπ. 

95.  Ωο εθ ηνχηνπ, ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ε θαζπζηέξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα 

ηελ νπνία ε επζχλε ζα πξέπεη κάιινλ λα επηξξηθζεί πεξηζζφηεξν ζηελ  

απαιινηξηνχζα αξρή απ ‘φηη ζηελ αηηήηξηα εηαηξεία θαη ε απφιπηε θχζε ηεο   

εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο αθνξνχζαο  ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο, πνπ δελ 

επέηξεπε ην ελδερφκελν ππεξβνιηθήο θαζπζηέξεζεο κεηαμχ γλσζηνπνίεζεο ηεο 



απαιινηξίσζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο, επέβαιαλ  

δπζαλάινγν βάξνο ζηελ αηηήηξηα εηαηξεία. 

96.  πλεπψο, ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη έρεη ππάξμεη παξαβίαζε ηνπ Άξζξνπ 

1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξηζ. 1 ηεο χκβαζεο. 

ΙΙΙ. ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 41 ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

97.  Σν Άξζξν 41 ηεο χκβαζεο πξνλνεί ηα εμήο : 

 

«Δάλ ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο χκβαζεο ή ησλ Πξσηνθφιισλ 

ηεο θαη εάλ ην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ Τςεινχ πκβαιινκέλνπ Μέξνπο, δελ  επηηξέπεη 

παξά κφλν αηειή εμάιεηςε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παξαβίαζεο απηήο, ην Γηθαζηήξην, 

ρνξεγεί, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, ζην παζφληα δίθαηε ηθαλνπνίεζε.» 

 

Α.  Δπί ηωλ  ηζτσρηζκώλ ηωλ δηαδίθωλ  

98.  Η αηηήηξηα εηαηξεία Pcompany ππνζηήξημε φηη δηθαηνχην ηελ αγνξαζηηθή 

αμία ηεο ελ ιφγσ πεξηνπζίαο πνπ ίζρπε θαηά ην έηνο 1995, φηαλ δειαδή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαβίβαζε ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ζην Γήκν. Βάζεη ησλ 

ζπκθσλεζέλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο 

ελψπηνλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ, ε αμία ηεο πεξηνπζίαο αλεξρφηαλ ζην 

πνζφ ησλ ΛΚ 2.150. 000. Γεδνκέλνπ φηη ζηηο αξρέο ηνπ 1995 θαηαβιήζεθε ζηελ 

αηηήηξηα εηαηξεία ην πνζφ ησλ ΛΚ 277.994.51, ππνζηήξημε φηη ζα έπξεπε λα ηήο 

ρνξεγεζεί ε δηαθνξά σο πιηθή δεκία, δειαδή ην πνζφ ησλ ΛΚ 1.872.005.49, ζπλ 

ηνλ εηήζην ηφθν πξνο επηά ηνηο εθαηφλ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην λφκηκν επηηφθην 



γηα πεξηπηψζεηο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, απφ ην 1994 έσο ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο. 

99.  Η αηηήηξηα εηαηξεία απαίηεζε επίζεο ην πνζφ ησλ ΛΚ 100.000 γηα εζηθή 

βιάβε γηα φιε ηελ αλαζηάησζε, ην άγρνο, ηελ απνγνήηεπζε, θαη ηε δπζπηζηία 

πξνο ηηο θξαηηθέο αξρέο, ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηε καθξνρξφληα 

θαζπζηέξεζε θαη απνηπρία ησλ πνιπάξηζκσλ θαη δαπαλεξψλ πξνζπαζεηψλ ηεο 

ελψπηνλ ησλ εζσηεξηθψλ δηθαζηεξίσλ. 

100.  Σειηθά, ε αηηήηξηα εηαηξεία αμίσζε ην πνζφ ησλ ΛΚ 22.341.65 γηα ηηο έμνδα 

θαη ηε δηθαζηηθή δαπάλε πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ  

ελψπηνλ ησλ εζσηεξηθψλ δηθαζηεξίσλ, ζπλ ηνλ εηήζην ηφθν πξνο νθηψ ηνηο 

εθαηφλ, ηζρχνλ πνζνζηφ βάζεη ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο. Τπέβαιε ιεπηνκεξή 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη  απνδείμεηο, ζηεξίδνληαο ηηο αμηψζεηο ηεο. Απαίηεζε 

πεξαηηέξσ ην πνζφ ησλ ΛΚ 15.000 γηα ηα έμνδα θαη ηε δηθαζηηθή δαπάλε πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

101.  Η Κπβέξλεζε ακθηζβήηεζε ηηο ελ ιφγσ αμηψζεηο. Μνινλφηη απνδέρζεθε 

φηη ε αγνξαζηηθή αμία ηεο ηδηνθηεζίαο ην 1994 ήηαλ ε ζπκθσλεζείζα κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαηά ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, ππέβαιε φηη ε 

δηαπίζησζε παξαβίαζεο δελ ζήκαηλε φηη ην Γηθαζηήξην ζα έπξεπε λα απνθαλζεί 

επί ηνπ έηνπο, ην νπνίν ζα έπξεπε λα ιεθζεί ππ’ φςηλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο 

ηεο ηδηνθηεζίαο, ή επί ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν ζα έπξεπε λα θαηαβιεζεί ε 

απνδεκίσζε. Δπίζεο δελ κπνξεί λα ιερζεί φηη ε αμίσζε ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο 

γηα ρξεκαηηθή απψιεηα πξνθιήζεθε απφ ηελ παξαβίαζε. Οχηε έιαβε ππ’ φςηλ ην 

γεγνλφο φηη απφ ην 1972 έσο ην 1995 ε εηαηξεία εμαθνινπζνχζε λα απνιαχεη  ηεο 

ρξήζεο ηεο ελ ιφγσ ηδηνθηεζίαο ηεο, ππφ κνξθή  απνζεθψλ. 

 



Β.  Η Απόθαζε ηοσ Γηθαζηερίοσ 

 

102.  Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ  ηα ζηνηρεία πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ, ην 

Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 41 δελ είλαη ψξηκν 

σο πξνο ηελ παξνχζα απφθαζε. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ην Γηθαζηήξην νθείιεη λα επηθπιαρζεί γηα ην ζέκα ζην 

ζχλνιφ ηνπ, θαη λα θαζνξίζεη ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ππφ ην θσο 

ελδερφκελεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο  ελαγφκελεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο 

αηηήηξηαο εηαηξείαο. 

. 

 

ΓΙΑ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.  Κηρύζζει ηελ αίηεζε απνδεθηή  

2.  Κρίνει φηη ζεκεηψζεθε παξαβίαζε ηνπ Άξζξνπ 6 § 1 ηεο χκβαζεο  

3.  Κρίνει φηη ζεκεηψζεθε παξαβίαζε ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ’ αξηζ. 

1 ηεο χκβαζεο  

4.  Κρίνει : 

 (α) φηη ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 41 δελ είλαη ψξηκν σο πξνο 

ηελ παξνχζα απφθαζε. 

 (β) επηθπιάζζεηαη γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ 



 (γ) θαιεί ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ αηηήηξηα εηαηξεία λα θαηαζέζνπλ 

γξαπηψο, εληφο ησλ πξνζερψλ ηξηψλ κελψλ,  ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο επί ηνπ 

ζέκαηνο, θαη θπξίσο λα γλσζηνπνηήζνπλ ζην Γηθαζηήξην ελδερφκελε θαηάιεμε 

ζε κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία 

 (δ) επηθπιάζζεηαη σο πξνο ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία θαη αλαζέηεη 

ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο λα ηελ θαζνξίζεη εάλ ρξεηαζηεί. 

Η απφθαζε ζπληάρζεθε ζηελ Αγγιηθή θαη θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο ζηηο 15 

Ιαλνπαξίνπ 2009, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ  77 παξ. 2 θαη 3 ησλ Καλνληζκψλ 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

. 

 Søren Nielsen                                                         Υξήζηνο Ρνδάθεο  

 Ο Γξακκαηέαο ηνπ Σκήκαηνο                                      Ο Πξφεδξνο  


