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Σύνοψη 

 

Από το 2009 και έπειτα η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη 

οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης αυτής, υιοθέτησε 

σειρά μέτρων, τα οποία άπτονταν -εκ πρώτης τουλάχιστον- του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. 

Αναπόφευκτο ερώτημα αποτέλεσε το εάν τα μέτρα αυτά ήταν σύμφωνα με το εν λόγω 

δικαίωμα. Η απάντηση δεν μπορούσε να είναι αντανακλαστική. Αντιθέτως, απαιτούσε αφενός 

τον προσδιορισμό του θεωρητικού και του θετικού πλαισίου προστασίας του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία στην κυπριακή έννομη τάξη και αφετέρου την αξιολόγηση των μέτρων αυτών με 

αναφορά σε τούτο. Η παρούσα μελέτη ευελπιστεί να απαντήσει το ανωτέρω βασικό ερώτημα, 

εξετάζοντας τα περαιτέρω ζητήματα που το πλαισιώνουν. Σε αυτή λοιπόν, καταρχάς, 

προτείνεται μία θεωρία προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Στη συνέχεια, 

παρατίθεται το θετικό πλαίσιο προστασίας αυτού ως προκύπτει από το Άρθρο 1 Π1 και το 

Άρθρο 23 του Συντάγματος, αξιολογούμενων και ερμηνευμένων υπό τις παραδοχές της εν 

λόγω θεωρίας. Τέλος, αξιολογείται η συμφωνία συγκεκριμένων μέτρων που υιοθέτησε η 

Κυπριακή Δημοκρατία τόσο με την προτεινόμενη θεωρία όσο και με το ανωτέρω αναφερθέν 

θετικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η συμβατότητα με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία της 

επιβολής έκτακτης εισφοράς και μείωσης στους μισθούς και στις συντάξεις των 

εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα, της απομείωσης και/ή της 

μετατροπής σε μετοχές μέρους των καταθέσεων των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας και της 

Τράπεζας Κύπρου (κούρεμα καταθέσεων) και της απαλλαγής των πρωτοφειλετών και/ή των 

εγγυητών από τις υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών. Στόχο της αποτελεί η προσφορά 

κάτι νέου στον νομικό και μη, στον ερευνητικό και μη κόσμο∙ η προσφορά εναύσματος για 

περαιτέρω συζήτηση, αναζήτηση και σκέψη. 

 

 

 

 



- ii - 
 

Abstract 

 

From 2009 onwards, the Republic of Cyprus faced the greatest economic crisis of its modern 

history. In the context of confronting this crisis, it adopted a series of measures, related -at 

least prima facie- to the right to property. An inevitable question was whether these measures 

were in line with the right at issue. The answer could not be a reflective one. On the contrary, 

on the one hand it was required to define the theoretical and positive framework of the 

protection of the right to property in the Cypriot legal order and, on the other, to assess these 

measures with reference to this right. The present study hopes to answer the above basic 

question by examining the additional issues that surround it. Initially, a theory for the protection 

of the right to property is proposed. Thereafter, the positive framework of its protection is set 

forth, as this results from Article 1 of the First Additional Protocol to the ECHR and Article 23 

of the Constitution, evaluated and interpreted under the assertions of the proposed theory. 

Lastly, the conformity of measures adopted by the Republic of Cyprus is examined, both with 

respect to the proposed theory as well as with the above-mentioned positive framework. In 

particular, under observation is the compatibility with the right to property of the imposition of 

special contribution and reduction on the salaries and pensions of the employees and 

pensioners of the public sector, the impairment and/or conversion into shares of the deposits 

of the Cyprus Popular (Laiki) Bank and the Bank of Cyprus account holders (deposits haircut) 

and the release of principle debtors and guarantors from their obligations against the banks. 

Its purpose is to offer something new to the legal and non-legal, research and non-research 

world∙ to provide stimulus for further debate, exploration and thought. 
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Λέξεις κλειδιά 

 

Δικαίωμα στην ιδιοκτησία, οικονομική κρίση, μέτρα αντιμετώπισης, επεμβάσεις στους μισθούς 

και στις συντάξεις, κούρεμα καταθέσεων, αφερεγγυότητα και απαλλαγή πρωτοφειλετών και 

εγγυητών, συνταγματικό δίκαιο, δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έλεγχος 

συνταγματικότητας, έλεγχος συμβατότητας, Σύνταγμα, κυπριακά δικαστήρια, Ανώτατο 

Δικαστήριο, Διοικητικό Δικαστήριο, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(ΕΣΔΑ), Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης, Μνημόνιο 

Συναντίληψης, Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ), 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). 

 

Key words 

 

Right to property, economic crisis, financial crisis, measures to confront the crisis, reduction 

of salaries and pensions, haircut of deposits, insolvency and exemption of debtors and 

guarantors, constitutional law, human rights law, constitutional review, review of compliance 

with international treaties, Constitution, courts of the Republic of Cyprus, Supreme Court, 

Administrative Court, European Convention of Human Right (ECHR), First Additional Protocol 

to the ECHR, European Court of Human Rights (ECtHR), Financial Assistance Facility 

Agreement, Memorandum of Understanding, European Union (EU), European Stability 

Mechanism (ESM), International Monetary Fund  (IMF), Court of Justice of the EU (CJEU). 
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Κεφάλαιο 1:  

Το πλαίσιο της παρούσας έρευνας  

 

1.1. Το πλαίσιο γεγονότων 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία μετά το 2009 βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικονομική 

κρίση που έλαβε χώρα στη σύγχρονη ιστορία της και με τις συνέπειες αυτής. Από το 1974 και 

για τριάντα πέντε χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσίαζε θετική ανάπτυξη. Το 2008 το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της (κατωτέρω «ΑΕΠ») είχε πλεόνασμα της τάξης του 0.9%. 

Παρόλα αυτά, το 2009 η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσίασε αρνητική ανάπτυξη και έλλειμμα 

στο ΑΕΠ της τάξης του 6.1%. Η αρνητική αυτή πορεία συνεχίστηκε και εντάθηκε μέχρι και το 

20131. 

 

Προς αντιμετώπιση της κρίσης αυτής, κινητοποιήθηκαν φορείς και λήφθηκαν αποφάσεις σε 

δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το εθνικό. Το δεύτερο είναι το ευρωπαϊκό - διεθνές. Η εμπλοκή 

του δεύτερου αυτού επιπέδου είναι μάλλον αναμενόμενη δεδομένης της θέσης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας κατά τον κρίσιμο χρόνο. Από την 1/5/2004 η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατωτέρω «ΕΕ»). Συνεπώς, ήδη από το 2004, δεσμεύεται 

από την πολιτική της ΕΕ αναφορικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και σταθερότητα των 

Κρατών-Μελών, ως εκφράστηκε τόσο σε πρωτογενές όσο και σε δευτερογενές δίκαιο, και δη 

αρχικά στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και σήμερα (και) στη Συνθήκη για τη 

Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση, τα οποία στοχεύουν στην ύπαρξη 

επαρκούς εποπτείας και στη διασφάλιση δημοσιονομικής πειθαρχίας όλων των Κρατών-

Μελών. Επιπλέον, από την 1/1/2008 η Κυπριακή Δημοκρατία ανήκει στη ζώνη του ευρώ, 

αναλαμβάνοντας επιπρόσθετες υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τη σταθερότητα στη ζώνη 

 
1 Σχετικά, στατιστικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου 
Οικονομικών http://www.mof.gov.cy/mof/pdmo/pdmo.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument, [1/11/2018], καθώς 
και στην ιστοσελίδα του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών http://mof.gov.cy/gr/, [1/11/2018].  

http://www.mof.gov.cy/mof/pdmo/pdmo.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
http://mof.gov.cy/gr/
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αυτή2. Δεδομένων τούτων, στις 13/7/2010 το Συμβούλιο της ΕΕ για Οικονομικά και 

Δημοσιονομικά Θέματα, γνωστό ως ECOFIN (κατωτέρω «Συμβούλιο»), εξέδωσε Απόφαση με 

την οποία διαπιστωνόταν επίσημα η ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο3. 

 

Η πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας υποβαθμιζόταν διαρκώς από τους 

διεθνείς οίκους αξιολόγησης και τον Μάιο του 2011 αποκλείστηκε για σκοπούς δανειοδότησης 

από τις διεθνείς αγορές. Ως εκ τούτου, κατέστη αδύνατο γι’ αυτή να δανειστεί χρήματα από τις 

αγορές, ενώ την ίδια στιγμή και ο εσωτερικός δανεισμός κατέστη ιδιαίτερα δυσχερής. Τον 

Ιούνιο του 2012 η οικονομική κατάσταση που αντιμετώπιζε η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν 

τέτοια, ώστε η τελευταία να μην μπορεί να καλύψει ούτε τις δικές της ανάγκες ούτε και τις 

ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των δύο μεγάλων τραπεζών, ήτοι της Cyprus Popular Bank 

Public Co Ltd (κατωτέρω «Λαϊκή Τράπεζα») και της Bank of Cyprus Public Co Ltd (κατωτέρω 

«Τράπεζα Κύπρου»). Υπό αυτές τις συνθήκες, στις 25/6/2012 η Κυπριακή Δημοκρατία 

υπέβαλε αίτημα για οικονομική βοήθεια στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (κατωτέρω 

«ΕΜΣ») και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (κατωτέρω «ΔΝΤ»). 

 

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις κατέστη δυνατή η σύναψη σχετικής Συμφωνίας 

Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης, συνοδευόμενης από Μνημόνιο Συναντίληψης 

(κατωτέρω «Μνημόνιο»), αποτελόν, ως εκάστοτε ίσχυε, αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Συγκεκριμένα, στις 26/4/2013 επιτεύχθηκε συμφωνία επί του Μνημονίου, το οποίο 

υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρους του ΕΜΣ και την Κυπριακή 

Δημοκρατία, ενώ υπογράφον μέρος αποτελούσε και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

(κατωτέρω «ΚΤΚ»). Αμέσως μετά, επιτεύχθηκε συμφωνία και επί της Συμφωνίας 

Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης, η οποία υπογράφηκε από τον ΕΜΣ, την Κυπριακή 

 
2 Σχετικά, Άρθρο 126 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατωτέρω «ΣΛΕΕ») και 
Πρωτόκολλο Αρ.12 σχετικά με τη διαχείριση υπερβολικού ελλείματος. 
3 Council Decision on the existence of an excessive deficit in Cyprus, 13/7/2010, 2010/401/EU. Σχετικά, 
Commission Proposal for a Council Decision on the existence of an excessive deficit in Cyprus, 15/6/2010, 
SEC(2010) 740 final, Commission Opinion on the existence of excessive deficit in Cyprus, 15/6/2010, SEC (2010) 
739 final. 
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Δημοκρατία και την ΚΤΚ. Και τα δύο, ήτοι η Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης 

και το συνοδεύον αυτή Μνημόνιο, κυρώθηκαν δια του Περί της Συμφωνίας Διευκόλυνσης 

Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικός) Ν.1(III)/2013, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (κατωτέρω «Επίσημη Εφημερίδα») στις 30/4/20134. 

 

Ο ΕΜΣ αναλάμβανε να παράσχει στην Κυπριακή Δημοκρατία οικονομική στήριξη ύψους €9 

δισεκατομμυρίων, ενώ το ΔΝΤ αναλάμβανε να παράσχει οικονομική στήριξη ύψους €1 

δισεκατομμυρίου5. Τα χρήματα αυτά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μονάχα για τη 

διόρθωση των δημόσιων οικονομικών της χώρας και όχι για την ανακεφαλαιοποίηση των 

τραπεζών, συγκεκριμένα της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου. Για την 

ανακεφαλαιοποίηση αυτήν υπολογιζόταν ότι χρειάζονταν €5.8 δισεκατομμύρια, τα οποία η 

Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εξασφαλίσει δια της χρήσης ιδίων μέσων των δύο αυτών 

τραπεζών (bail-in) και όχι χρημάτων εκ δανεισμού ή άλλων μέτρων6. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο πριν όσο και μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Διευκόλυνσης 

Χρηματοδοτικής Στήριξης και του συνοδεύοντος αυτή Μνημονίου, η Κυπριακή Δημοκρατία 

υιοθέτησε πληθώρα μέτρων προς αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής της κατάστασης. 

Τέτοια μέτρα ήταν η επιβολή έκτακτης εισφοράς και μείωσης στους μισθούς και στις συντάξεις 

των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα με την ευρεία του όρου 

έννοια (κατωτέρω «δημόσιος τομέας»), η απομείωση και/ή η μετατροπή σε μετοχές μέρους 

των καταθέσεων των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, η υιοθέτηση 

πλαισίου αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας οφειλετών, μέρος του οποίου είναι και η 

υιοθέτηση μέτρων επιτρεπόντων την απαλλαγή των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών από 

τις υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών κ.ά. 

 
4 Δέον να σημειωθεί πως η συμφωνία επί του Μνημονίου προηγείται και λειτουργεί ως προϋπόθεση σύναψης της 
Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης.  
5 Όσον αφορά τον ΕΜΣ, Press Release: ESM Board of Governors grants stability support to Cyprus, 24/4/2013. 
Όσον αφορά το ΔΝΤ, Press Release: IMF Executive Board Approves €1 Billion Arrangement Under Extended Fund 
Facility for Cyprus, Press Release No.13/175, 16/5/2013. 
6 Eurogroup Statement on Cyprus, 25/3/2013.  
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Τον Μάρτιο του 2016 η Κυπριακή Δημοκρατία ολοκλήρωσε το τριετές πρόγραμμα οικονομικής 

προσαρμογής της. Συγκεκριμένα, η Κυπριακή Δημοκρατία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα στις 

7/3/2016, δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση του από το ΔΝΤ και 

μερικές εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη λήξη του από την ΕΕ, έχοντας 

χρησιμοποιήσει μόνο τα €7.3 δισεκατομμύρια από τα συνολικά €10 δισεκατομμύρια που ήταν 

διαθέσιμα. Τόσο ο ΕΜΣ όσο και το ΔΝΤ χαιρέτησαν την ολοκλήρωση του προγράμματος από 

την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία χαρακτηρίστηκε από αυτούς ως επιτυχής7.  

 

Στις 17/6/2016 το Συμβούλιο έλαβε Απόφαση ανακαλούσα την προηγούμενη Απόφασή του 

ημερομηνίας 13/7/2010 για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο8. Σήμερα, 

λοιπόν, η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρείται ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση υπερβολικού 

ελλείμματος και δεν τελεί σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Παρόλα αυτά, φέρει τις 

συνέπειες όλων των μέτρων που υιοθέτησε προς αντιμετώπιση της κρίσης, οφείλει στους 

δανειστές της ένα σημαντικό ποσό και παραμένει υπό την επιτήρηση τόσο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής όσο και του ΔΝΤ, οι οποίοι συνεχίζουν να επισκέπτονται και να επιτηρούν τα 

οικονομικά της, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι η τελευταία ακολουθεί ορθή οικονομική 

πορεία και είναι σε θέση να αποπληρώσει τους δανειστές της.  

 

1.2. Το πλαίσιο έρευνας 

 

Πολλά από τα μέτρα που υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία προς αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης άπτονταν, εκ πρώτης τουλάχιστον, του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. 

Γεννήθηκε, έτσι, το ερώτημα εάν τα μέτρα αυτά ήταν σύμφωνα με το εν λόγω δικαίωμα. Η 

προσπάθεια άμεσης, αντανακλαστικής απάντησής του κατέστη ανέφικτη. Αντίθετα, 

 
7 Press Release: Eurogroup Statement on Cyprus, Statement and Remarks Νο.105/16, 7/3/2017. 
Press Release: Statement by IMF Managing Director Christine Lagarde on Cyprus, Press Release No.16/94, 
7/3/2016. 
8 Council Decision Abrogating Decision 2010/401/EU on the existence of an excessive deficit in Cyprus, 17/6/2016. 
Σχετικά, Council Decision (EU) 2016/1022, Commission Recommendation for a Council Decision Abrogating 
Decision 2010/401/EU on the existence of an excessive deficit in Cyprus, 18/5/2016, COM(2016) 295 final. 
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δημιούργησε μία σειρά περαιτέρω ερωτημάτων, η απόκριση στα οποία αποτελούσε 

προϋπόθεση απάντησής του. Τούτα αποτέλεσαν το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

 

Έτσι, βασικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης αποτελεί το εξής: 

 

Η μεταχείριση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία από την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης υπήρξε σύμφωνη: 

(α) Με την (προτεινόμενη) θεωρία προστασίας αυτού; 

(β) Με το θετικό πλαίσιο προστασίας αυτού, ως προκύπτει από το Άρθρο 1 του Πρώτου 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (κατωτέρω 

«Άρθρο 1 Π1» και «ΕΣΔΑ ή Σύμβαση») και το Άρθρο 23 του Συντάγματος, αξιολογούμενων 

και ερμηνευμένων δυνάμει της (προτεινόμενης) θεωρίας9; 

 

Η απάντηση αυτού επιχειρείται -και προϋποθέτει- την απόκριση και στα εξής περαιτέρω 

ερωτήματα: 

 

(α) Ποια η (προτεινόμενη) θεωρία προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία;  

 

(β) Ποιο το θετικό πλαίσιο προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία στην κυπριακή 

έννομη τάξη, ως προκύπτει από το Άρθρο 1 Π1 και το Άρθρο 23 του Συντάγματος, 

αξιολογούμενων και ερμηνευμένων δυνάμει της εν λόγω θεωρίας; 

 

(γ) Συγκεκριμένα μέτρα που υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αντιμετώπισης 

της οικονομικής κρίσης, ήτοι η επιβολή έκτακτης εισφοράς και μείωσης στους μισθούς και 

 
9 Αποτελεί γεγονός πως σημαντική πηγή προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία στην κυπριακή έννομη τάξη 
αποτελεί και το Άρθρο 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (κατωτέρω «Χάρτης»). Η μη ένταξη του 
άρθρου αυτού στο ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης δεν υποδηλώνει, σε καμία περίπτωση, 
υποβάθμιση της σημασίας του, αλλά οφείλεται στο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του -ιδίως με αναφορά στα 
Κράτη-Μέλη, ως τούτο προκύπτει από το Άρθρο 51 του Χάρτη, στην ελάχιστη επίκληση και χρήση αυτού στην 
κυπριακή έννομη τάξη και στον, εκ των πραγμάτων, περιορισμένο από άποψη έκτασης χώρο διενέργειας της 
παρούσας μελέτης. 
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στις συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα, η 

απομείωση και/ή η μετατροπή σε μετοχές μέρους των καταθέσεων των καταθετών της 

Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου και τέλος, η υιοθέτηση πλαισίου που 

επιτρέπει την απαλλαγή των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών από τις υποχρεώσεις 

τους έναντι των τραπεζών είναι σύμφωνα με την προτεινόμενη θεωρία δικαιολόγησης του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία και με το θετικό πλαίσιο προστασίας αυτού στην κυπριακή 

έννομη τάξη, ως προκύπτει από το Άρθρο 1 Π1 και το Άρθρο 23 του Συντάγματος, 

αξιολογούμενων και ερμηνευμένων δυνάμει της εν λόγω θεωρίας; 

 

Η λογική πορεία εξέτασης των ερωτημάτων αυτών έδωσε και τη δομή της παρούσας μελέτης. 

Στο κεφάλαιο που έπεται της παρούσας εισαγωγής παρατίθεται η προτεινόμενη θεωρία 

προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθεται το θετικό πλαίσιο 

προστασίας αυτού, ως προκύπτει από το Άρθρο 1 Π1 και το Άρθρο 23 του Συντάγματος, 

ερμηνευμένων και αξιολογούμενων υπό το φως της εν λόγω θεωρίας. Στα Κεφάλαια 4, 5 και 

6 εξετάζεται η συμβατότητα συγκεκριμένων μέτρων που υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, τόσο με την προτεινόμενη θεωρία 

καθαυτήν όσο και με το ανωτέρω αναφερόμενο θετικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 

4 εξετάζεται η επιβολή έκτακτης εισφοράς και μείωσης στους μισθούς και στις συντάξεις των 

εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα, στο Κεφάλαιο 5 εξετάζεται η 

απομείωση και/ή η μετατροπή σε μετοχές μέρους των καταθέσεων των καταθετών της Λαϊκής 

Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, ήτοι το ούτω καλούμενο κούρεμα καταθέσεων, ενώ στο 

Κεφάλαιο 6 εξετάζονται μέτρα που επιτρέπουν την απαλλαγή πρωτοφειλετών και/ή εγγυητών 

από τις υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών. Στο τελευταίο κεφάλαιο, ως επίμετρο, 

παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, ήτοι οι προκύψασες απαντήσεις των 

ανωτέρω ερευνητικών ερωτημάτων, καθώς και η συνεισφορά που αυτή ευελπιστεί να έχει.  

 

Η προσέγγιση του αντικειμένου της παρούσας μελέτης επιδιώχθηκε να γίνει αποκλειστικά και 

μόνο μέσα από τη μελέτη ποιοτικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε να γίνει μέσα 
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από τη μελέτη βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας, νομοθεσίας και νομολογίας σχετικής, κυρίως, 

με τα εξής ζητήματα: (α) θεωρία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, (β) θεωρία του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία, (γ) προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία από την ΕΣΔΑ, ήτοι από το 

Άρθρο 1 Π1, (δ) προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία από το Σύνταγμα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, ήτοι από το Άρθρο 23 αυτού, (ε) οικονομική κρίση γενικότερα και οικονομική 

κρίση στην Κύπρο ειδικότερα. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της παρούσας μελέτης, δεν 

χρησιμοποιήθηκαν οποιαδήποτε άλλα δεδομένα, που να συλλέχθηκαν δια συνεντεύξεων, 

ερωτηματολογίων ή άλλως πως. 

 

Στόχο της παρούσας μελέτης αποτελεί  η απάντηση των ανωτέρω παρατεθέντων ερωτημάτων 

και η δια αυτής συνεισφορά κατά τι στον νομικό και μη, στον ερευνητικό και μη κόσμο∙ η 

προσφορά κάτι νέου στον διάλογο για τα ζητήματα που αποτελούν το αντικείμενό της και 

υλικού για περαιτέρω συζήτηση, έρευνα και σκέψη. Ευελπιστούμε πως όσα ακολουθούν 

ανταποκρίνονται και νοηματοδοτούν όσα εδώ αναφέρθηκαν. 
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Κεφάλαιο 2:  

Η προτεινόμενη θεωρία προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Η παρούσα μελέτη λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης έννομης τάξης, ήτοι της 

κυπριακής, και συνεπώς, ενός συγκεκριμένου θετικού πλαισίου, που αποδέχεται και 

προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως θεμελιώδες δικαίωμα. Μάλιστα, η προστασία 

αυτή δεν προκύπτει μόνο από το ίδιο το Σύνταγμά της, αλλά και από την ΕΣΔΑ, γεγονός που 

υποδεικνύει πως και το ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

αποδέχεται τούτο. Το εν λόγω θετικό πλαίσιο, λοιπόν, δημιούργησε την ανάγκη και επηρέασε 

τη διαμόρφωση της προτεινόμενης θεωρίας, καθορίζοντας τον σκοπό της. Σκοπός δεν ήταν η 

απάντηση του ερωτήματος κατά πόσο απαιτείται ή όχι η προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας 

και η πρόταση συγκεκριμένου πολιτικοοικονομικού μοντέλου10. Τούτα λήφθηκαν ως δεδομένα 

 
10 Δέον να σημειωθεί πως επί των ζητημάτων αυτών και γενικότερα επί του δικαιώματος στην ιδιοκτησία πάμπολλα 
λέχθηκαν, τα οποία αν και λόγω περιορισμένου χώρου δεν αποτελούν αντικείμενο εκτενούς συζήτησης στην 
παρούσα μελέτη, σαφώς λήφθηκαν υπόψη για τη διαμόρφωση της προτεινόμενης θεωρίας. 
Σχετικά όσον αφορά θεωρίες προκρίνουσες την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ιδιοκτησία, Adam S., An 
inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, (London: W. Strahan and T. Cadell, 1776), Arendt H., 
The human condition, 2nd edition, (Chicago: University of Chicago Press, 1998), Aristotle, The complete works of 
Aristotle, edited by Barnes J., (Princeton: Princeton University Press, 1991), Hegel G., Elements of the philosophy 
of rights, edited by Wood A., translated by Nisbet B., (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), Kant I., The 
philosophy of law, translated by Hastie D., (Edinburgh, 1887), Locke J., Two treatises of government, edited with 
an introduction and notes by Laslett P., (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), Munzer S., A theory of 
property, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), Nozick R., Anarchy, state and utopia, 15th edition, 
(Oxford: Blackwell, 2001), Rawls J., A theory of justice, revised edition, (Harvard: Harvard University Press, 1999). 
Σχετικά όσον αφορά θεωρίες μη προκρίνουσες την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ιδιοκτησία, Πλάτων, 
Πολιτεία, εισαγωγικό σημείωμα, μετάφραση, ερμηνευτικά σημειώματα Σκουτερόπουλος M., 5η έκδοση, (Αθήνα: 
Εκδόσεις Πόλις, 2003), Πλάτωνας, Νόμοι, απόδοση Μοσκοβής B., (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1988), Frederick 
E., The origin of the family, private property and the state, (Moscow: Foreign Language Publishing House, 1948), 
Marx K., Capital, edited by McLellan D., (Oxford: Oxford University Press, 1995), Marx K. and Engels F., Manifesto 
of the Communist Party, (New York: International Publishers, 1948), Proudhon P., What is property?, edited and 
translated by Kelly D. and Smith B., (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1994). 
Επιπλέον, σχετικά όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιοκτησία γενικότερα και πέραν των ανωτέρω, Anderson D., 
Compensation for interference with property, (1999) European Human Rights Law Review 6, σελ.543-558, Bardon 
A., From Nozick to welfare rights: self-ownership, property and moral desert, (2000) Critical Review 14(4), σελ.481-
501, Becker L., Property rights: Philosophic foundations, (London: Routledge & Kegan Paul, 1980), Christman J., 
The myth of ownership: Towards an egalitarian theory of ownership, (Oxford: Oxford University Press, 1994), 
Cohen A., Self-ownership, freedom and equality, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), Dorfman A., 
Private ownership, (2010) Legal Theory 16(1), σελ.1-35, Epstein R., Takings: Private property and the power of 
eminent domain, (USA: Harvard University Press, 1985), George A., The difficulty of defining ‘property’, (2005) 
Oxford Journal of Legal Studies 25(4), σελ.793-813, Glackin N., Back to bundles: Deflating property rights, again, 
(2014) Legal Theory 20(1), σελ.1-24, Gordlay J., Foundations of private law: Property, tort, contract, unjust 
enrichment, (Oxford-New York: Oxford University Press, 2007), Harris W., Property and justice, (Oxford-New York: 
Clarendon Press, 1996), Harris W., Private and non-private property: What is the difference?, (July 1995) Law 

http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/77510/showfull.egw/1+0+3+full
http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/77529/showfull.egw/1+0+1+full
http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/77529/showfull.egw/1+0+1+full
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στη βάση της αποδιδόμενης στον Μύσωνα τοn Χηνέα φράσης «μὴ ἐκ τῶν λόγων τὰ πράγματα, 

ἀλλ' ἐκ τῶν πραγμάτων τοὺς λόγους ζητεῖν»11. Στόχος ήταν η διαμόρφωση μίας θεωρίας 

προστασίας της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, η οποία να δύναται με τη σειρά της να φωτίσει, να 

επηρεάσει, το υπάρχον θετικό πλαίσιο προστασίας αυτής και να χρησιμοποιηθεί για την 

αξιολόγηση συγκεκριμένων μέτρων που υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία προς 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης12.  

 

Η προτεινόμενη αυτή θεωρία αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου. Διακρίνεται δε 

σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, καθορίζονται οι δικαιολογητικές του δικαιώματος στην 

 
Quarterly Review 111, σελ.421-444, Honoré Μ., Ownership, in Oxford Essays in Jurisprudence, edited by Guest 
G., (Oxford: Oxford University Press, 1968), MacLeod A., Bridging the gaps in property theory, (2014) Modern Law 
Review 77(6), σελ.1009-1029, Michelman F., Antipoverty in constitutional law: Some recent developments, (2014) 
Arkansas Law Review 67, σελ.213-224, Michelman F., Constitutional protection for property rights and the reason 
why: Distrust revisited, (2012) Brigham-Kanner Property Rights Conference Journal 1, σελ.217-237, Michelman F., 
The property clause question, (2012) Constellations 19(2) σελ.152-163, Michelman F., Poverty in liberalism: A 
comment on the constitutional essentials, (2012) Drake Law Review 60, σελ.1001-1021, Munzer S. (editor), New 
essays in the legal and political theory of property, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001),  Murhy L. and 
Negel T., The myth of ownership: Taxes and justice, (Oxford: Oxford University Press, 2002), Olivecrona K., 
Locke’s theory of appropriation, (July 1974) Philosophical Quarterly 24(96), σελ.220-234, Penner J. and Smith H. 
(editors), The philosophic foundations of property law, (Oxford: Oxford University Press, 2013), Penner J., The idea 
of property in law, (Oxford: Oxford University Press, 1997), Riha T., Right to property, (2015) International Journal 
of Social Economic 27(12), σελ.1148-1179, Ryan A., Property, (Milton Keynes: Open University Press, 1987), 
Shavell S., Economic analysis of property law, NBER Working Paper No.9696, (National Bureau of Economic 
Research: Cambridge, May 2003), διαθέσιμο  στην ιστοσελίδα http://www.nber.org/papers/w9695.pdf, [1/11/2018], 
Sullivan J., Rogers J. and Bettcher K., The importance of property rights to development, (Summer-Fall 2007) SAIS 
Review 27(2), σελ.31-43, σελ.793-813, Udi J., Locke and the fundamental rights to preservation: On the 
convergence of charity and property rights, (2015) The Review of Politics 77, σελ.191-215, Waldron J., The right 
to private property, (Oxford: Clarendon Press, 1990), Witztum A., Property rights and the rights to the fruits of one’s 
labor: A note on Adam Smith’s jurisprudence, (2005) Economics and Philosophy 21, σελ.279-289, Αλιβιζάτος Ν., 
Η δημόσια ωφέλεια στην αναγκαστική απαλλοτρίωση, (1993) Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, σελ.8 
επ., Βλαχόπουλος Σ. (επιμέλεια), Θεμελιώδη δικαιώματα, (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017), Γέροντας Α., Δημόσιο 
οικονομικό δίκαιο, 2η έκδοση, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011), Γέροντας Α., Η συνταγματική 
προστασία της ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση, (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003), 
Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, 4η αναθεωρημένη έκδοση, (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις 
Σάκκουλα, 2012), Δρόσος Γ., Συνταγματικοί περιορισμοί της ιδιοκτησίας και αποζημίωση, (Αθήνα: Νομική 
Βιβλιοθήκη, 1997), Ηλιοπούλου Τζ., Γενική θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων: Όψεις της πολυεπίπεδης προστασίας 
στον ευρωπαϊκό χώρο, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα και Nomos, 2018), Σπηλιωτόπουλος Ε., Η 
συνταγματική προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων, (2001) Δικαιώματα του Ανθρώπου, σελ.135 επ., 
Σπυρόπουλος Φ., Κοντιάδης Ξ., Ανθόπουλος Χ., Γεραπετρίτης Γ. (επιστημονική διεύθυνση), Σύνταγμα: Κατ’ άρθρο 
ερμηνεία, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017), Στρατηλάτης Κ., Ο πολιτικός Καντ σήμερα: Τα θεμέλια 
του δικαίου, της ιδιοκτησίας και της συνταγματικής πολιτείας, (Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 2011), Στρατηλάτης Κ., Οι 
συνθήκες ερμηνείας του Άρθρου 17 του Συντάγματος, (2001) Αρμενόπουλος 6, σελ.856-862, Τσάτσος Δ., 
Συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα, (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1988), Χρυσόγονος 
Κ. και Βλαχόπουλος Στ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 4η αναθεωρημένη έκδοση, (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 
2017), Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, (Αθήνα: Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2015). 
11 Λαέρτιος Δ., Εν ‘Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων, 3ος αιώνας, παρ.108. 
12 Ενδιαφέρουσα επί τούτου είναι η σκέψη του Michelman πως δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν συνταγματικά 
ζητήματα χωρίς αναφορά στη δικαιολογητική βάση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία (Michelman  F., Property, utility 
and fairness: Comments on the ethical foundations of ‘just compensation’ law, (April 1967) Harvard Law Review 
80(6), σελ.1219-1224). 

http://www.nber.org/papers/w9695.pdf
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ιδιοκτησία αρχές, ήτοι οι αρχές αυτές που δικαιολογούν την προστασία του δικαιώματος στην 

ιδιωτική ιδιοκτησία. Στο δεύτερο μέρος, συζητούνται η φύση, οι φορείς και οι αποδέκτες αυτού. 

Στο τρίτο μέρος, εξετάζονται τα τρία κομβικά για την αξιολόγηση των πιθανών επεμβάσεων 

στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία ερωτήματα, ήτοι: (α) τι αποτελεί ιδιοκτησία, (β) ποιες οι μορφές 

επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία και (γ) ποιες οι προϋποθέσεις δικαιολογημένης 

επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία13. 

 

Η προτεινόμενη θεωρία είναι πλουραλιστική. Αποδέχεται, δηλαδή, ως προκύπτει και από τα 

αμέσως ανωτέρω, πως περισσότερες της μίας αρχές δικαιολογούν την προστασία του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Η πρόταση μίας τέτοιας πλουραλιστικής θεωρίας οφείλεται σε 

τρεις λόγους. 

 

Ο πρώτος λόγος βρίσκεται στην ίδια τη φύση της πλουραλιστικής θεωρίας. Σύμφωνα με τον 

Becker, οι πλουραλιστικές ηθικές θεωρίες δεν αναφέρονται σε δεύτερης κατηγορίας πολίτες, 

προσωρινές ανακωχές ή ανιαρούς συμβιβασμούς, το ενδιαφέρον των οποίων απορρέει μόνο 

από τα συστατικά τους14. Αντίθετα, όπως σημειώνει ο Munzer, «πολλές φορές, [οι 

πλουραλιστικές θεωρίες] είναι ο μόνος τρόπος ειλικρινούς αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας 

και αβεβαιότητας της ηθικής και πολιτικής ζωής»15. Ο συλλογισμός αυτός μπορεί αντίστοιχα 

να εφαρμοστεί και σε επίπεδο συνταγματικού δικαίου ως επιχείρημα υπέρ της θεμελίωσης 

δικαιωμάτων σε περισσότερες της μίας δικαιολογητικές αρχές16. 

 
13 Η χρήση του χαρακτηρισμού «πιθανών» με αναφορά στις επεμβάσεις οφείλεται στο γεγονός πως πριν την 
απάντηση του πρώτου εκ των τριών παρατιθέμενων ερωτημάτων δεν είναι καν γνωστό εάν υπήρξε επέμβαση στο 
δικαίωμα στην ιδιοκτησία ή όχι. Συνεπώς, η απάντησή του λαμβάνει χώρα με αναφορά σε μία ενέργεια που 
πιθανώς να συνιστά επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, πιθανώς, όμως, και όχι. 
14 Munzer S., A theory of property, όπ.π., σελ.293, n.1, παραπέμπει σε Becker L., Comments on Stephen’s 
Munzer’s ‘A pluralist theory of property’, unpublished paper presented at the American Philosophical Association, 
Central Division Meeting, Cincinnati, Ohio, 29/4/1988. 
15 Munzer S., A theory of property, όπ.π., σελ.293. 
16 Είναι ενδιαφέρον πως στη βιβλιογραφία απαντώνται τέτοιες προτάσεις για τη θεμελίωση διαφόρων δικαιωμάτων. 

Για παράδειγμα, ο Munzer προτείνει ως δικαιολογητικές αρχές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία (α) την αρχή του 

ωφελιμισμού και της αποδοτικότητας, (β) την αρχή της δικαιοσύνης και της ισότητας και (γ) την αρχή της ανταμοιβής 

του κόπου. (Munzer S., A theory of property, όπ.π., σελ.191-291). O Barendt προτείνει ως δικαιολογητικά θεμέλια 

του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης (α) τη σημασία της ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων και ιδεών για την 

ανακάλυψη της αλήθειας, (β) τη σημασία του ελεύθερου λόγου για την αυτοπραγμάτωση του ατόμου και την 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, (γ) τη σημασία του ελεύθερου λόγου και του δικαιώματος πληροφόρησης που 

απορρέουν από αυτήν για τη συμμετοχή των πολιτών σε μία δημοκρατία και (δ) τη συμβολή του ελεύθερου λόγου 
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Ο δεύτερος λόγος συνίσταται στη δυνατότητα αξιοποίησης των θετικών σημείων διαφόρων 

ενδιαφερουσών θεωριών και παραμέτρων δικαιολογητικών του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. 

Είναι γεγονός πως κάποιες από αυτές τις θεωρίες και παραμέτρους είναι πειστικές ακόμη και 

από μόνες τους. Ο συνδυασμός τους, όμως, δίδει, σε κάθε περίπτωση, μία πληρέστερη, πιο 

ευκρινή και περιγραφική εικόνα του θεωρητικού αυτού υποβάθρου του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία, η οποία αποτυπώνει όλες τις πτυχές αυτού και καθίσταται, συνεπώς, πειστικότερη.  

 

Ο τρίτος λόγος έγκειται στην όχι μόνο θεωρητική, αλλά και πρακτική διευκόλυνση στάθμισης 

που μία πλουραλιστική θεωρία προσφέρει σε περιπτώσεις σύγκρουσης. Μία πλουραλιστική 

θεωρία καθιστά ευκολότερο τον έλεγχο του δικαιολογημένου ή μη μίας επέμβασης στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ακριβώς γιατί καθιστά ευκολότερη τη στάθμιση μεταξύ του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία και του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Η εν 

λόγω στάθμιση δεν μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την επίδραση της υπό 

κρίση επέμβασης από τη μία, στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία αρχές και από την άλλη, στην υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού και/ή στις 

εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του άλλου, άμεσα ή έμμεσα, επηρεαζόμενου δικαιώματος 

αρχές.  Αυτό, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να γίνει πιο εύκολα όταν οι αρχές είναι διακριτές και 

άρα, συγκεκριμένες και ακριβείς. 

 

Δεδομένων, λοιπόν, τούτων, θα εξετασθούν αμέσως κατωτέρω, αρχικά, οι δικαιολογητικές του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, έπειτα, η φύση, οι φορείς και οι αποδέκτες αυτού και τέλος, 

τα τρία κομβικά για την αξιολόγηση των επεμβάσεων στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

ερωτήματα. 

 
στον έλεγχο της κυβέρνησης και των άλλων φορέων πολιτικής εξουσίας. (Barendt E., Freedom of speech, (Oxford: 

Oxford University Press, 2007), σελ.6-23). Αντίστοιχα, η Χρήστου προτείνει ως δικαιολογητικά θεμέλια του 

δικαιώματος  στην προστασία από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (α) την ιδιωτικότητα ως 

ελευθερία από την παρακολούθηση και την καταγραφή, (β) το δικαίωμα παρουσίασης του εαυτού, (γ) την 

ανθρώπινη υπόσταση και την απαγόρευση εργαλειοποίησης και (δ) το δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια σφαίρα. 

(Χρήστου Β., Το δικαίωμα στην προστασία από την επεξεργασία δεδομένων: Θεμελίωση, ερμηνεία, προοπτικές, 

(Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017), σελ.10-32). Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τις πληροφορίες αυτές 

στον Δρ.Κώστα Στρατηλάτη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
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2.2. Δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές 

 

Είναι η θέση μας ότι πέντε αρχές δικαιολογούν την προστασία του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία: 

 

1. Η αρχή της επιβίωσης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

2. Η αρχή της αυτονομίας. 

3. Η αρχή της προστασίας της προσωπικότητας. 

4. Η αρχή της ανταμοιβής του κόπου. 

5. Η αρχή της ανάπτυξης. 

 

In abstracto, κάθε μία από τις αρχές αυτές εξυπηρετείται όταν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

προστατεύεται και αντίστροφα, κάθε μία από αυτές επηρεάζεται αρνητικά όταν το δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία περιορίζεται. In concreto, το ποιες αρχές δικαιολογούν την προστασία 

συγκεκριμένου αντικειμένου ως ιδιοκτησίας και το ποιες από αυτές επηρεάζονται αρνητικά 

όταν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία περιορίζεται από συγκεκριμένο μέτρο κρίνεται, σαφώς, ανά 

περίπτωση. 

 

Βεβαίως, οι αρχές αυτές δεν είναι απόλυτα διακριτές με την έννοια της, σε κάθε περίπτωση, 

μη αλληλεπίδρασης και μη αλληλοεπικάλυψης. Αντιθέτως, πολλές φορές, οι αρχές αυτές 

αλληλοεπιδρούν και αλληλεπικαλύπτονται, με αποτέλεσμα η θετική ή η αρνητική επίδραση σε 

μία από αυτές να συνεπιφέρει αντίστοιχη επίδραση και σε άλλες. Η αλληλεπίδραση και η 

αλληλοεπικάλυψη αυτή δεν αναιρούν τους λόγους που μας οδήγησαν στην υιοθέτηση μίας 

πλουραλιστικής θεωρίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και συνεπώς, δεν μειώνουν την 

ανάγκη προσδιορισμού και παράθεσης κάθε μίας από τις δικαιολογητικές του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία αρχές χωριστά. 
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2.2.1. Αρχή της επιβίωσης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης 

 

Η πρώτη δικαιολογητική του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχή είναι αυτή της επιβίωσης και 

της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία εξυπηρετεί την 

επιβίωση και την αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων, ενώ ο περιορισμός της ιδιοκτησίας 

επηρεάζει αρνητικά αυτές. 

 

Ήδη τον 4ο αιώνα, ο Αριστοτέλης εξέφρασε τη θέση πως η κατοχή αγαθών αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση της επιβίωσης και της καλής ζωής, της ευτυχίας των ανθρώπων17. 

Αντίστοιχα, ο Locke, αν και κλασικά συνδεδεμένος με την τέταρτη αρχή που θα δούμε, 

παραστατικά έγραψε πως ο Θεός έδωσε τη γη στους ανθρώπους, ώστε δια της χρήσης της 

να εξασφαλίζουν την επιβίωση και την καλή ζωή τους. Παράλληλα, τους έδωσε τη λογική να 

την χρησιμοποιήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση18. Χρήση δε ωφέλιμη για την επιβίωση και 

την καλή ζωή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την απόκτηση του αντικειμένου από κάποιον, ήτοι 

χωρίς την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ιδιοκτησία19.  

 

Προς την ίδια κατεύθυνση δείχνουν, επίσης, η πρώτη αρχή δικαιοσύνης του Rawls και η αρχή 

της δικαιοσύνης και της ισότητας του Munzer. Συγκεκριμένα, ο Rawls θεωρεί πως η πρώτη 

αρχή δικαιοσύνης, ήτοι η αρχή της ίσης ελευθερίας, απαιτεί όλοι οι άνθρωποι να 

απολαμβάνουν ένα μίνιμουμ βασικών ελευθεριών, στις οποίες εμπίπτει και το δικαίωμα 

κατοχής ατομικής ιδιοκτησίας20. Αντίστοιχα, ο Munzer θεωρεί πως δικαιολογητική αρχή του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία είναι η αρχή της δικαιοσύνης και της ισότητας, κατά την οποία 

 
17 Aristotle, The complete works of Aristotle, όπ.π., Politics, Book 1, σελ.1989, §4.  
18 Locke J., Two treatises of government, όπ.π., σελ.286, §26. Σημειωτέον ότι για τον Locke ιδιοκτησία αποτελούν 
η ζωή, οι ελευθερίες και τα αγαθά, ήτοι όχι μονάχα η ιδιοκτησία ως την εννοούμε εμείς σήμερα. (Locke J., Two 
treatises of government, όπ.π., σελ.350, §123, 351, σημείωση για §124 από Locke J., Epistola de tolerantia, 1689). 
19 Locke J., Two treatises of government, όπ.π., σελ.286, §26, 289, §28.  
20 Rawls J., A theory of justice, όπ.π., σελ.13, 53-54. Σημειωτέον ότι ο Rawls δεν δίδει ορισμό του τι αποτελεί 
«ατομική ιδιοκτησία», ενώ, επίσης, σπεύδει να σημειώσει πως δεν καλύπτει ούτε ένα φυσικό δικαίωμα ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής ούτε ένα φυσικό δικαίωμα ιδιοκτησίας και διαχείρισης των επιχειρήσεων από 
τους εργαζομένους σε αυτές. Αντίθετα, θεωρεί πως η διανομή του εισοδήματος και του πλούτου διέπεται από τη 
δεύτερη αρχή και πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει τη συμμετοχή όλων στην κοινωνία. Παρόλο που δεν 
απαιτείται ισότητα, ανισότητες δικαιολογούνται μόνο όταν είναι προς όφελος όλων, και ιδίως των μειονεκτούντων. 
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άνιση ιδιοκτησία είναι δικαιολογημένη μονάχα εάν (α) όλοι έχουν ένα μίνιμουμ ιδιοκτησίας και 

(β) οι ανισότητες δεν υπονομεύουν μία πλήρως ανθρώπινη ζωή στην κοινωνία. Έτσι, η αρχή 

αυτή θέτει ένα επίπεδο δικαιοσύνης, εξασφαλίζοντας σε όλους ένα ελάχιστο επίπεδο 

ιδιοκτησίας, που αντιστοιχεί σε ό,τι χρειάζονται για μία αξιοπρεπή ζωή, και ένα στάνταρ 

ισότητας, επιτρέποντας ανισότητες μόνο όταν τούτο είναι ηθικά και πολιτικά ορθό, ήτοι δεν 

πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το πρώτο δε μέρος έχει προτεραιότητα έναντι του 

δεύτερου21. 

 

Τέλος, προς την κατεύθυνση αυτή δείχνει και η σχέση της εν λόγω αρχής με όλες τις επόμενες 

αρχές. Ο Waldron παραστατικά εκφράζει τη σχέση της αρχής αυτής με την αμέσως επόμενη 

αρχή της αυτονομίας αναφέροντας πως, όταν ένας άνθρωπος στερηθεί για πολύ καιρό τα 

βασικά για την επιβίωσή του, δεν μπορεί καν να διαμορφώσει πλάνο ζωής. Απορροφάται στην 

εξασφάλιση της επιβίωσής του και καταβάλλεται από αυτήν. Επομένως, η μη κάλυψη των 

βασικών αναγκών οδηγεί στην καθοδήγηση από την ανάγκη, περιορίζει την ελεύθερη 

βούληση, άρα και την αυτονομία22. Κατά τη γνώμη μας, η σκέψη αυτή, ανάλογα 

προσαρμοσμένη, ισχύει και με αναφορά σε άλλες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία αρχές, ενώ, επιπλέον, ισχύει και με αναφορά στην αξιοπρεπή διαβίωση. Για 

παράδειγμα, ο άνθρωπος που απορροφάται από την εξασφάλιση της επιβίωσης και/ή της 

αξιοπρεπούς διαβίωσής του δεν μπορεί να συνδράμει στην περαιτέρω ανάπτυξη της 

κοινωνίας στην οποία ζει. Μάλλον, τουναντίον. Επομένως, η ικανοποίηση της αρχής αυτής, 

τόσο όσον αφορά την επιβίωση όσο και την αξιοπρεπή διαβίωση, μπορεί να έχει θετική 

επίδραση και στις λοιπές αρχές. 

 

 
21 Munzer S., A theory of property, όπ.π., σελ.4-5, 227-229.  
22 Waldron J., The right to private property, όπ.π., σελ.306, με παραπομπή στο n.44 σε Raz J., Liberalism, 
autonomy and neutral concern, (1962) Midwest Studies in Philosophy 7, σελ.110-113. Είναι ενδιαφέρον, πάντως, 
στο σημείο αυτό να αναφερθούν δύο παρατηρήσεις του Waldron. Η πρώτη είναι πως το επιχείρημα αυτό 
χρησιμοποιήθηκε (και) ενάντια στην ιδιωτική ιδιοκτησία ή τουλάχιστον ενάντια στην ιδιωτική ιδιοκτησία που είναι 
άνισα κατανεμημένη και μη περιορισμένη από οποιαδήποτε υποχρέωση κοινωνικής συνεισφοράς. Η δεύτερη είναι 
πως το επιχείρημα αυτό, συνδυασμένο με την ανάγκη ηθικής, πολιτικής και συνεπώς, οικονομικής αυτονομίας, 
δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό δικαιολογητικό θεμέλιο για ένα σύστημα όπως η ιδανική δημοκρατία κατοχής 
ιδιοκτησίας (property-owning democracy), όπου όλοι πράγματι κατέχουν ιδιοκτησία. 
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Θεωρούμε, λοιπόν, πως η επιβίωση και η αξιοπρεπής διαβίωση των ανθρώπων δικαιολογούν 

την προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. 

 

2.2.2. Αρχή της αυτονομίας 

 

Η δεύτερη δικαιολογητική του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχή είναι αυτή της αυτονομίας. 

Και ως αυτονομία νοείται η δυνατότητα κάθε ατόμου να διαμορφώνει ελεύθερα τη σκέψη και 

τη ζωή του, προσέγγιση η οποία θα λέγαμε πως παραπέμπει στην καντιανή αντίληψη της 

ελευθερίας23.  

 

Η σύνδεση ιδιοκτησίας - αυτονομίας, κατά την κρίση μας, εκδηλώνεται σε τρία επίπεδα.  

 

Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό της μη εξάρτησης, της μη χειραγώγησης. Είναι χαρακτηριστικό 

πως η συζήτηση του Πλάτωνα στην Πολιτεία αναφορικά με την ιδιοκτησία ξεκινά με ένα 

διάλογο μεταξύ Σωκράτη και Κέφαλου, όπου ο πρώτος ρωτά ποιο είναι το μεγαλύτερο αγαθό 

που του προσφέρει ο πλούτος και ο δεύτερος του απαντά πως «για έναν άνθρωπο σωστό και 

ευπρεπή, τούτο έγκειται στο ότι ξεκινά για τον άλλο κόσμο χωρίς τον φόβο ότι εξαπάτησε ή 

ξεγέλασε κάποιον, έστω και δίχως να το θέλει, και χωρίς να χρωστά θυσίες σε θεούς και 

χρήματα σε ανθρώπους»24. Με άλλα λόγια, του απαντά πως για έναν άνθρωπο σωστό και 

ευπρεπή, το μεγαλύτερο αγαθό του πλούτου, της ιδιοκτησίας, έγκειται στο ότι διατηρεί την 

αυτονομία του. Και πράγματι, αποτελεί γεγονός πως, όταν ένα άτομο δεν έχει ιδιοκτησία και η 

επιβίωση και η ποιότητα ζωής του εξαρτώνται από οποιοδήποτε άλλο, τότε είναι εύκολο -αν 

όχι αναπόφευκτο- το άτομο αυτό να υπόκειται σε χειραγώγηση από το άτομο που το «θρέφει». 

Με άλλα λόγια, είναι εύκολο -αν όχι αναπόφευκτο- η οικονομική εξάρτηση να τρέπεται σε 

 
23 Σύμφωνα με τον Kant, η ελευθερία αποτελεί το μόνο έμφυτο δικαίωμα του ανθρώπου και προκύπτει από μόνο 
το γεγονός ότι είναι άνθρωπος. Η ελευθερία έγκειται στο να είναι κανείς ανεξάρτητος από την αναγκαστική βούληση 
ενός άλλου, δηλαδή στο να δεσμεύεται μονάχα από κανόνες που επέλεξε ο ίδιος, είτε μόνος του είτε με άλλους, 
και στο να ενεργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να συνυπάρχει με την ελευθερία όλων των άλλων. (Kant I., 
The philosophy of law, όπ.π., σελ.9, 55-56). 
24 Πλάτων, Πολιτεία, όπ.π., σελ.35, §331(a)-(b). Σημειωτέον πως ο Πλάτωνας τάχθηκε κατά της ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας.  
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ηθική, κοινωνική, πολιτική εξάρτηση, πλήττοντας την αυτονομία του ατόμου σε διάφορα 

επίπεδα. Πρόκειται για μία θέση ορθή, που χαρακτηριστικά αποτυπώθηκε στην εξής 

τοποθέτηση του εκπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου, κ.Nally, στις προπαρασκευαστικές 

εργασίες για το Άρθρο 1 Π1: «Υπάρχει μία παλιά σοσιαλιστική φράση, την οποία με δίδαξε ο 

πατέρας μου. ‘Αυτός που κατέχει τα μέσα από τα οποία ζω κατέχει τη ζωή μου’»25.  

 

Προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η θεώρηση της ελευθερίας 

ως μη-κυριαρχίας (non-domination), ήτοι η λεγόμενη τρίτη θεώρηση της ελευθερίας. Κλασικός 

εκπρόσωπος αυτής θεωρείται ο Pettit. Σύμφωνα με τον τελευταίο, κυριαρχία υπάρχει σε κάθε 

περίπτωση όπου υφίσταται σχέση κυρίαρχου-κυριαρχούμενου, ακόμη κι αν ο πρώτος δεν 

επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τις αποφάσεις του τελευταίου. Το γεγονός πως ο κυρίαρχος 

έχει τη δυνατότητα αυτή -και αντίστοιχα ο κυριαρχούμενος δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί 

σε αποφάσεις αντίθετες με τη βούληση του κυρίαρχου- επαρκεί. Η ύπαρξη κυριαρχίας 

ισοδυναμεί με έλλειψη ελευθερίας, αφού κύριος της ζωής του κυριαρχούμενου δεν είναι ο ίδιος, 

αλλά ο κυρίαρχος26. Ως προκύπτει και από τα ανωτέρω, η μη προστασία της ιδιωτικής 

ιδιοκτησίας διευκολύνει τη δημιουργία σχέσεων κυριαρχίας και συνεπώς, καταστάσεων 

έλλειψης ελευθερίας. Αντίστροφα, η προστασία της συνιστά ασπίδα κατά της κυριαρχίας και 

συνεπώς, προστάτη της ελευθερίας.  

 

Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό της ιδιωτικότητας. Κλασική εκπρόσωπος της θέσης αυτής είναι 

η Arendt.  Η τελευταία θεωρεί πως κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη ένα δικό του χώρο, όπου 

μπορεί να διαμορφώσει ελεύθερα τη βούλησή του∙ ένα καταφύγιο, όπου μπορεί να κρύψει ό,τι 

επιθυμεί να προφυλάξει από το φως της δημοσιότητας27. Μάλιστα, θεωρεί πως στην 

αρχαιότητα, αυτό που οδηγούσε στον σεβασμό της ιδιοκτησίας από την Πόλη ήταν η αντίληψη 

πως ένα πρόσωπο χωρίς ένα μέρος δικό του δεν θα μπορούσε να μετέχει στα κοινά, αφού 

 
25 Council of Europe, Travaux préparatoires to the Convention. 
26 Pettit Ph., Republicanism: A theory of freedom and government, (Oxford: Clarendon Press, 1999). 
27 Arendt H., The human condition, όπ.π., σελ.29 επ., 61 επ. 
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δεν θα είχε ένα χώρο όπου θα μπορούσε ελεύθερα να διαμορφώσει την κρίση του28. 

Αντίστοιχες σκέψεις εκφράζει και ο Waldron. Ο τελευταίος θεωρεί πως είναι πολύ σημαντικό 

να έχει ο καθένας ένα χώρο όπου τα συμφέροντα των άλλων και του Κράτους μένουν εκτός, 

όπου μπορεί, εάν το επιθυμεί, να μείνει μόνος του, ένα χώρο όπου μπορεί να πάρει αποφάσεις 

για το τι θα κάνει και πώς θα το κάνει ελεύθερα, αιτιολογώντας αυτές μόνο στον εαυτό του. 

Εάν δεν υπάρχει ο χώρος αυτός, τότε ο καθένας είναι υπόλογος για τις αποφάσεις και τις 

πράξεις του σε όλους τους άλλους. Και τούτο είναι αβάσταχτο29. Είναι, εξάλλου, 

χαρακτηριστική και εύστοχη, κατά την κρίση μας, η θέση του Munzer πως «η ιδιοκτησία 

λειτουργεί περισσότερο ως ασπίδα παρά ως σπαθί όσον αφορά την ιδιωτικότητα». Η 

ιδιωτικότητα είναι σημαντική ως συμβάλλουσα στην προσωπικότητα, στον αυτοκαθορισμό της 

σκέψης και της  συμπεριφοράς, στην ικανότητα για αγάπη και φιλία. Εξασφαλίζει τη 

μυστικότητα στοιχείων της ζωής μας, τα οποία θεωρούμε προσωπικά, ευαίσθητα, ηλίθια, 

ντροπιαστικά. Εξασφαλίζει την ξεκούραση, τη μοναξιά, τη σκέψη30. 

 

Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο είναι αυτό της διαμόρφωσης και της υλοποίησης πλάνου ζωής. 

Σύμφωνα με τον Bentham, κάθε άνθρωπος έχει ένα πλάνο ζωής και η προσδοκία υλοποίησης 

του είναι αυτή που συνδέει την παρούσα του κατάσταση με τη μελλοντική. Το δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία προστατευόμενο από το θετικό δίκαιο επιτρέπει στους ανθρώπους να 

διαμορφώνουν το πλάνο της ζωής τους βασιζόμενοι και προσδοκώντας στο ότι θα 

εξακολουθήσουν να έχουν αυτό το δικαίωμα και στο μέλλον. Οποιαδήποτε, λοιπόν, μεταβολή 

στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ανατρέπει την εν λόγω προσδοκία, δημιουργώντας σοκ, 

ανασφάλεια, αλλαγή. Γι’ αυτό και ο νομοθέτης οφείλει να δείχνει τον μεγαλύτερο δυνατό 

σεβασμό στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία31. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η θέση του Munzer ότι 

η υλοποίηση κάποιων στόχων απαιτεί σταθερότητα και η σταθερότητα με τη σειρά της κάποιο 

 
28 Arendt H., The human condition, όπ.π., σελ.29-30. 
29 Waldron J., The right to private property, όπ.π., σελ.295-296. 
30 Munzer S., A theory of property, όπ.π., σελ.92-95. Βέβαια, ο Munzer θεωρεί πως η ιδιοκτησία δεν είναι 
απαιτούμενη προϋπόθεση της ιδιωτικότητας, πως αυτή μπορεί να επιτευχθεί και υπό άλλα συστήματα, δέχεται, 
όμως, ότι συμβάλλει σ’ αυτήν. 
31 Bentham J., Τheory of legislation, 2nd edition, translated by Hildreth R., (London: Wertheimer, Lea and Co.,1891), 
σελ.111-113. 
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δικαίωμα ιδιοκτησίας, ήτοι εξασφαλισμένη κατοχή και χρήση των αντικειμένων που είναι 

απαραίτητα για τον στόχο μέχρι την υλοποίησή του. Η εξασφάλιση αυτή δημιουργεί 

προσδοκίες συνεχούς και ανεμπόδιστης κατοχής και χρήσης των αντικειμένων αυτών. Χωρίς 

αυτήν, οι άνθρωποι δεν θα επιδίωκαν τέτοιους στόχους. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη και η 

προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας δίδουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να υλοποιούν, 

άρα και να θέτουν, τους στόχους τους. Δια τούτο απαιτείται το δικαίωμα ιδιοκτησίας να 

προστατεύεται σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον στο βάθος χρόνου που απαιτείται για την 

υλοποίηση του σχετικού στόχου -που μπορεί βέβαια να είναι και μία ολόκληρη ζωή32.  

 

Σύμφωνα δε με τον Rawls, η διαμόρφωση και η υλοποίηση πλάνου ζωής συνδέεται, επίσης, 

με την ευτυχία κάθε προσώπου. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του πλάνο ζωής με τους στόχους 

και τις επιθυμίες του και είναι ευτυχισμένος όταν ακολουθεί, περισσότερο ή λιγότερο, μία 

επιτυχή πορεία υλοποίησης του ορθολογικού σχεδίου του33.  Κάθε πλάνο ζωής, προκειμένου 

να διαμορφωθεί και να υλοποιηθεί, απαιτεί κάποια αγαθά. Μερικά από αυτά απαιτούνται για 

να διαμορφωθεί και να υλοποιηθεί οποιοδήποτε πλάνο ζωής. Αυτά ακριβώς είναι τα 

πρωταρχικά αγαθά, τα οποία καλύπτονται από την πρώτη αρχή της δικαιοσύνης, ήτοι την 

αρχή της ελευθερίας, μεταξύ των οποίων, ως ήδη έχουμε δει, και η ατομική ιδιοκτησία34. Τέλος, 

η διαμόρφωση και η υλοποίηση πλάνου ζωής συνδέεται και με το ποιόν κάθε ανθρώπου. 

Σύμφωνα με τον Royce, αλλά και τον Rawls που υιοθετεί τη θέση του τελευταίου, ένα άτομο 

περιγράφοντας τους σκοπούς, τα κίνητρα, αυτά που θέλει να κάνει στη ζωή του, ήτοι το πλάνο 

της ζωής του, δηλώνει ποιο είναι35.  

 

Δεδομένων, λοιπόν, όλων των ανωτέρω, καθίσταται σαφές πως η ιδιωτική ιδιοκτησία επιδρά 

θετικά στην αποφυγή της εξάρτησης και της χειραγώγησης, στην εξασφάλιση της 

 
32 Munzer S., Α theory of property, όπ.π., σελ.79-80. 
33 Rawls J., A theory of justice, όπ.π., σελ.79-80, 347, 358, 380, 480-481. 
34 Rawls J., A theory of justice, όπ.π., σελ.54, 79, 230, 348, 380.  
35 Rawls J., A theory of justice, όπ.π., σελ.79-80, 347, 358, 380, 480-481. Όσον αφορά τη θέση του Royce, Rawls 
J., A theory of justice, όπ.π., σελ.358, n.10, παραπέμπει σε Royce J., The philosophy of loyalty, Διάλεξη IV, Τόμος 
IV. 
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ιδιωτικότητας, καθώς και στη διαμόρφωση και την υλοποίηση πλάνου ζωής, ήτοι σε τρεις 

πτυχές της αυτονομίας. Συνεπώς, η αυτονομία δικαιολογεί την προστασία του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία. 

 

2.2.3. Αρχή της προστασίας της προσωπικότητας 

 

Η τρίτη δικαιολογητική του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχή είναι η αρχή της προστασίας της 

προσωπικότητας. Η σύνδεση ιδιοκτησίας - προσωπικότητας εμφανίζεται σε δύο επίπεδα. 

 

Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό της ατομικότητας, ήτοι της συνειδητοποίησης και της έκφρασης 

ενός ατόμου δια της ιδιοκτησίας του. Έμπνευση για τη θέση μας αυτή αποτελεί το επιχείρημα 

του Hegel υπέρ της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Κατά τον τελευταίο, ο άνθρωπος, προκειμένου να 

αντιληφθεί ο ίδιος την ατομικότητά του, αλλά και να γίνει αντιληπτός από τους άλλους ως 

άτομο, απαιτείται να εξωτερικεύσει τον εαυτό του δια της κτήσης ιδιοκτησίας36. Έτσι, «είναι 

καθήκον να κατέχει κανείς πράγματα ως ιδιοκτησία, δηλαδή να είναι άνθρωπος»37. 

 

Προέκταση της θέσης αυτής αποτελεί η θέση που προκύπτει από την τροποποίηση της θέσης 

των Royce και Rawls που είδαμε ανωτέρω, κατά την εξέταση της αρχής της αυτονομίας, πως 

και η ιδιοκτησία που κατέχει κάθε άτομο, αλλά και η ιδιοκτησία που επιθυμεί να κατέχει, 

δείχνουν στοιχεία για το ποιόν του38. Καθρέφτισμα αυτής αποτελεί το γεγονός πως πολλοί -

αν όχι όλοι οι άνθρωποι- νιώθουν τόσο συνδεδεμένοι με κάποια αντικείμενα, ωσάν αυτά να 

αποτελούν μέρος του εαυτού, της προσωπικότητάς τους. Είναι ενδιαφέρον πως τη θέση αυτήν 

αποδίδει ο Olivecrona στον Locke, υποστηρίζοντας πως αυτό που ήθελε ο τελευταίος να 

εκφράσει μέσα από τα επιχειρήματά του υπέρ της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, και δη μέσα από το 

επιχείρημα της ενσωμάτωσης, ήταν ακριβώς αυτό. Ήτοι, ότι οι άνθρωποι συνδέονται τόσο με 

 
36 Hegel G., Elements of the philosophy of rights, όπ.π., σελ. 63, §33, 69, §36, 73, §41, 404, n.1. 
37 Hegel G., Elements of the philosophy of rights, όπ.π., σελ.404, n.1. 
38 Rawls J., A theory of justice, όπ.π., σελ.79-80, 347, 358, 380, 480-481. Όσον αφορά τη θέση του Royce, Rawls 
J., A theory of justice, όπ.π., σελ.358, n.10, παραπέμπει σε Royce J., The philosophy of loyalty, Διάλεξη IV, Τόμος 
IV. 
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τα αντικείμενα, ώστε η επέμβαση σε αυτά να μην τους προκαλεί μονάχα οικονομική ζημία, 

αλλά να βιώνεται από αυτούς ως επίθεση στην προσωπικότητά τους39. Στην ίδια κατεύθυνση 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινείται και η θέση του Kant πως κάτι ανήκει δικαιωματικά σε 

κάποιον, όταν ο τελευταίος είναι τόσο συνδεδεμένος με αυτό, που εάν οποιοσδήποτε άλλος 

χωρίς τη συγκατάθεσή του προβεί σε χρήση αυτού, υπόκειται σε τραύμα και/ή ζημία40. 

 

Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς. Η κατοχή ή μη 

ιδιοκτησίας επηρεάζει τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά κάθε ανθρώπου. Τούτο 

παρατηρήθηκε ήδη από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, καθώς και από τον Rousseau, τον 

Waldron, τον Munzer και άλλους41. Πέραν τούτου, αποτελεί λογική απόρροια των όσων ήδη 

λέχθηκαν και των όσων θα λεχθούν. Η ικανοποίηση ή μη, όλων και κάθε μίας ξεχωριστά, των 

δικαιολογητικών του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχών -από αυτήν της επιβίωσης και της 

αξιοπρεπούς διαβίωσης μέχρι αυτήν της ανάπτυξης- δεν μπορεί παρά να επηρεάζει, θετικά ή 

αρνητικά, τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά ενός εκάστου. 

 

Η αρχή της προστασίας της προσωπικότητας, λοιπόν, και στα δύο της επίπεδα, δικαιολογεί 

την προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. 

 

 

 

 
39 Olivecrona K., Locke’s theory of appropriation, όπ.π., σελ.224. 
40 Kant I., The philosophy of law, όπ.π., σελ.61-65, 73-74, 96. 
41 Σχετικά, Πλάτων, Πολιτεία, όπ.π., σελ.593, §550(e), Πλάτων, Νόμοι,  όπ.π., Βιβλίο Γ, σελ.175, §679(b-e), Βιβλίο 
Ε, σελ.359, §742(2), Aristotle, The complete work of Aristotle, όπ.π., Politics, Book II, σελ.2007-2011, §6-7, Book 
IV, σελ.2056, §11, 2070, §3, Ρουσσώ Ζ., Το κοινωνικό συμβόλαιο - Λόγος για τις επιστήμες και τις τέχνες - Λόγος 
για τη ρίζα της ανισότητας μεταξύ των Ανθρώπων, εισαγωγή, σχόλια, μετάφραση Λο Σκόκκο Ι., (Αθήνα: Εκδόσεις 
Αναγνωστίδη, Αθήνα), στο Λόγος για τη ρίζα της ανισότητας μεταξύ των ανθρώπων, σελ.219, Waldron J., The right 
to private property, όπ.π., σελ.311, Munzer S., A theory of property, όπ.π., σελ.136-138, 177-178. Δέον στο σημείο 
αυτό να σημειωθεί ότι η σχέση ιδιοκτησίας-προσωπικότητας δεν χρησιμοποιήθηκε μονάχα ως επιχείρημα για την 
ανάδειξη θετικών επιδράσεων της πρώτης στη δεύτερη, αλλά και ως επιχείρημα για την ανάδειξη αρνητικών 
επιδράσεων της πρώτης στη δεύτερη. Είναι, πάντως, γεγονός πως οι αρνητικές επιδράσεις στην προσωπικότητα 
αποδόθηκαν στις ακραίες καταστάσεις της φτώχειας και του υπερβολικού πλούτου, ενώ οι θετικές στην ενδιάμεση 
των δύο αυτών φαινομένων κατάσταση. (Πλάτων, Νόμοι,  όπ.π., Βιβλίο Γ, σελ.175, §679(b-e), αλλά και Aristotle, 
Τhe complete work of Aristotle, όπ.π., Nicomachean Ethics, Book II, σελ.2007-2011, §6-7, Book IV, σελ.2056, §11, 
2070, §3). 
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2.2.4. Αρχή της ανταμοιβής του κόπου 

 

Η τέταρτη δικαιολογητική του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχή είναι, κατά την κρίση μας, η 

αρχή της ανταμοιβής του κόπου.  

 

Κλασικός, ως ήδη ελέχθη, εκφραστής της αρχής αυτής θεωρείται ο Locke. Το βασικό 

επιχείρημα του Locke υπέρ της ιδιωτικής ιδιοκτησίας ήταν πως ο άνθρωπος είναι κύριος του 

εαυτού του, άρα και του κόπου του, και συνεπώς, πρέπει να είναι κύριος και των αντικειμένων 

στα οποία ενσωματώνεται ο κόπος του42. Ένα επιπλέον επιχείρημα του Locke υπέρ της 

ιδιωτικής ιδιοκτησίας ήταν ότι είναι ο κόπος του ανθρώπου που δίδει ουσιαστικά αξία, και 

ακριβέστερα το μέγιστο μέρος της αξίας, σε ένα αγαθό. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως από τα 

προϊόντα της φύσης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το 1/10 της αξίας τους οφείλεται στη 

φύση και τα λοιπά 9/10 στον ανθρώπινο κόπο, ενώ από το σύνολο των αγαθών που 

χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το 1/100 οφείλεται στη φύση και τα λοιπά 99/100 στον ανθρώπινο 

κόπο43. Επομένως, το δίκαιο είναι τα αγαθά αυτά να ανήκουν στον άνθρωπο που έβαλε τον 

κόπο αυτό. Τα επιχειρήματα του Locke παραπέμπουν στη θέση του Hegel πως, αφού τα 

αντικείμενα δεν έχουν δικιά τους βούληση και σκοπό, η βούληση του ατόμου ενσωματώνεται 

σε αυτά, καθίσταται σκοπός τους και έτσι, τα αντικείμενα είναι πλέον «δικά του»44. Σαφώς δε 

επηρεασμένος από τον Locke, o Munzer χρησιμοποιεί στην προτεινόμενη θεωρία του την 

αρχή της ανταμοιβής του κόπου ως τρίτη και τελευταία αρχή θεμελίωσης του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία45. 

 

Ένα διαφορετικό επιχείρημα υπέρ της αρχής της ανταμοιβής του κόπου προκύπτει από την 

καντιανή θέση πως, εκ φύσεώς του, «ο άνθρωπος υπάρχει ως αυτοσκοπός και όχι απλά ως 

 
42 Locke J., Two treatises of government, όπ.π., σελ.287-288, §27. 
43 Locke J., Two treatises of government, όπ.π., σελ.296, §40. 
44 Hegel G., Elements of the philosophy of rights, όπ.π., σελ.75, §44. 
45 Munzer S., A theory of property, όπ.π., σελ.5, 291. 
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μέσο για την αυθαίρετη χρήση της τάδε ή της δείνα θέλησης»46. Προκειμένου, λοιπόν, ένας 

εργαζόμενος να μην χρησιμοποιείται μονάχα ως μέσο της θέλησης του εργοδότη, θα λέγαμε 

πως αυτός πρέπει να λαμβάνει κάποιο αντάλλαγμα για την εργασία του, και τούτο είναι η 

αμοιβή του. 

 

Ένα επιπλέον επιχείρημα υπέρ της αρχής της ανταμοιβής του κόπου προκύπτει από την ίδια 

την αριστοτελική προσέγγιση του δικαίου ως ανάλογου47. Όταν κάποιος παρέχει κάτι, επί του 

προκειμένου τον κόπο του, εκ του οποίου κάποιος άλλος αποκομίζει όφελος, είτε δια της 

δημιουργίας αγαθών, είτε δια της αύξησης της αξίας αγαθών, είτε δια της παροχής υπηρεσιών, 

τότε πρέπει και να λαμβάνει κάτι ως αντάλλαγμα. Το αντάλλαγμα αυτό είναι, ακριβώς, η αμοιβή 

του.  

 

Βεβαίως, κατά την κρίση μας και την εποχή μας, δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως η 

αμοιβή κάποιου για τον κόπο του πρέπει, άνευ ετέρου, να συνίσταται στην απόκτηση του 

αγαθού υπέρ του οποίου παρασχέθηκε ο κόπος του. Η αμοιβή μπορεί μεν να συνίσταται στην 

απόκτηση του εν λόγω αγαθού ή άλλων αγαθών, μπορεί όμως -και τούτο αποτελεί τον κανόνα- 

να συνίσταται στην παροχή χρηματικής αμοιβής έναντι του εν λόγω κόπου. 

 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές πως η αρχή της ανταμοιβής του κόπου 

δικαιολογεί την προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. 

 

2.2.5. Αρχή της ανάπτυξης 

 

Η πέμπτη δικαιολογητική του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχή είναι η αρχή της ανάπτυξης. 

Ως ανάπτυξη νοείται η οικονομική με την ευρεία του όρου έννοια, ήτοι η καλύπτουσα κάθε 

 
46 Καντ Ε., Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Τζαβάρας Γ., (Αθήνα-Γιάννινα: 
Εκδόσεις Δωδώνη, 1984), σελ.80, §65. 
47 Aristotle, The complete works of Aristotle, όπ.π., Nicomachean Ethics, Book VI, σελ.1785, §3, 1788-1789, §5, 
Book IX, σελ.1839, §1. 
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μορφή παραγωγικότητας και δημιουργικότητας. Τούτο δε τόσο με αναφορά σε συγκεκριμένο 

άτομο, τον φορέα της ιδιοκτησίας, όσο και με αναφορά σε άλλα άτομα ή και στο σύνολο48.  

 

Η λειτουργία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας ως κινητήριας δύναμης της ανάπτυξης εντοπίστηκε και 

αποτυπώθηκε από τον Αριστοτέλη ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. Όταν όλοι έχουν το δικό τους 

ατομικό συμφέρον, δεν διαμαρτύρονται ο ένας για τον άλλον, αλλά ο καθένας βλέπει τη 

δουλειά του, προκειμένου να επωφεληθεί από αυτήν. Έτσι, όλοι εργάζονται περισσότερο, 

παράγουν περισσότερο, εξελίσσονται περισσότερο. Τούτο, γιατί η ευχαρίστηση που νιώθει 

κανείς όταν κάτι είναι δικό του είναι μεγαλύτερη από την ευχαρίστηση που νιώθει όταν κάτι 

είναι κοινό, ενώ, κατά τον Αριστοτέλη, ακόμη μεγαλύτερη είναι η ευχαρίστηση της προσφοράς, 

η οποία είναι αδύνατη όταν δεν υπάρχει ιδιωτική ιδιοκτησία49. Φαίνεται, λοιπόν, να θεωρεί πως 

οι άνθρωποι, ακόμη και σε ένα πλαίσιο ιδιωτικής ιδιοκτησίας, θα προσφέρουν στους λοιπούς, 

διότι τούτο θα τους δίδει χαρά, και έτσι ο πλούτος θα αναδιανέμεται. 

 

Ο Locke υποστήριξε πως η ιδιωτική ιδιοκτησία οδηγεί στην αύξηση του κοινού στοκ και 

συνεπώς, στην αύξηση των αγαθών που μπορούν έπειτα να αποκτηθούν, να αποτελέσουν 

ιδιοκτησία άλλων ανθρώπων. Προς υποστήριξη του επιχειρήματός του αυτού, ο Locke 

ανέφερε πως από ένα κομμάτι καλλιεργούμενης -άρα  ιδιόκτητης- γης παράγονται  δέκα φορές 

περισσότερα από αυτά που παράγονται από ένα αντίστοιχο τμήμα μη ιδιόκτητης, άρα μη 

καλλιεργούμενης γης50. Εάν, λοιπόν, ο όρος «κοινό στοκ» ερμηνευθεί ως το σύνολο του 

εγχώριου προϊόντος, τότε το επιχείρημα του Locke ενδυναμώνει την εδώ προτεινόμενη  

δικαιολογητική του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχή.  

 

 
48 Τέτοια οικονομική ανάπτυξη αποτελούν, για παράδειγμα, η αύξηση της παραγωγικότητας αγαθών, η αύξηση της 
παροχής υπηρεσιών, η άνοδος του εισοδήματος, των μισθών, των κερδών, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η ακμή των 
τεχνών κ.ο.κ. 
49 Aristotle, The complete works of Aristotle, όπ.π., Nicomachean Ethics, Book II, σελ.2004-2006, §5, Rhetorics, 
σελ.2183, §11. Είναι αξιοσημείωτο πως ο Αριστοτέλης δεν προτείνει ένα σύστημα βασισμένο αμιγώς στην ιδιωτική 
ιδιοκτησία, αλλά ένα σύστημα όπου η ιδιοκτησία είναι ιδιωτική και η χρήση (της παραγωγής) κοινή.  
50 Locke J., Two treatises of government, όπ.π., σελ.294, §37. 
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Σε ένα αντίστοιχο πλαίσιο κινήθηκε και ο Smith. Σύμφωνα με τον τελευταίο, υπάρχει μία 

βασική αρχή, αυτή της ομοιόμορφης, σταθερής και αδιάκοπης προσπάθειας κάθε ανθρώπου 

να βελτιώσει τη θέση του. Από αυτήν προκύπτουν τελικά τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος 

και εθνικός πλούτος51. Συγκεκριμένα, μέσα από την προσπάθεια αυτήν προκύπτουν ο 

καταμερισμός εργασίας, η ανταλλαγή, το χρήμα, η συσσώρευση κεφαλαίων και η σωστή 

κατανομή τους μεταξύ των διαφόρων κλάδων της παραγωγής, που με τη σειρά τους οδηγούν 

σε τρομερή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Δια της ελεύθερης αγοράς γίνεται 

αναδιανομή του πλούτου χωρίς την επέμβαση του Κράτους. Έτσι, το άτομο, ενώ λειτουργεί 

αποκλειστικά και μόνο για το δικό του όφελος και κέρδος, συγχρόνως συνδράμει στο 

κοινωνικό σύνολο περισσότερο από ότι ίσως θα συνέδραμε εάν επεδίωκε να πράξει τούτο. 

Ένα «αόρατο χέρι» τον οδηγεί να προωθεί ένα σκοπό, τον οποίο ο ίδιος, ενδεχομένως, 

αγνοεί52. Η προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας εξυπηρετεί όλα τα ανωτέρω, αφού 

ενδυναμώνει το κίνητρο ενός εκάστου για παραγωγή, ήτοι εξυπηρετεί τη βασική αρχή, που 

αποτελεί την πηγή όλων των υπολοίπων αναφερόμενων συνεπειών. 

 

Αντίστοιχα, ο Bastiat παρατήρησε πως η αυτοσυντήρηση και η ανάπτυξη αποτελούν κοινή 

φιλοδοξία των ανθρώπων. Έτσι, όταν ο καθένας μπορεί να ασκήσει ελεύθερα τις ικανότητές 

του και να διαθέσει ελεύθερα τους καρπούς αυτών έχοντας την ιδιοκτησία τους, η κοινωνική 

πρόοδος είναι αδιάκοπη, αδιάλειπτη και αναπόφευκτη. Η ίδια η ιστορία, κατά τον Bastiat, 

αποδεικνύει τούτο, ήτοι πως η προστασία της ιδιοκτησίας και/ή η μικρότερη επέμβαση σε 

αυτήν οδηγούν σε ανάπτυξη και ευημερία, και μάλιστα όχι μονάχα οικονομική, αλλά ακόμη και 

ηθική53.  

 

Τέλος, αποτελεί βασικό επιχείρημα υπέρ της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, φέρον τον τίτλο «η 

τραγωδία των κοινών» (the tragedy of the commons), πως η παντελής έλλειψη αυτής οδηγεί 

 
51 Smith A., An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, όπ.π., Book II, Chapter. 3, σελ.43. 
52 Smith A., An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, όπ.π., Book IV, Chapter 2, σελ.456.  
53 Bastiat F., The law, (Auburn, Alabama: Ludwing von Mises Institute, 2007), σελ.5, 53-55. 
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στην καταστολή της εργατικότητας, της παραγωγικότητας, της δημιουργικότητας και συνεπώς, 

κάθε μορφής ανάπτυξης.  

 

Η αρχή της ανάπτυξης αποτελεί, λοιπόν, δικαιολογητική του δικαιώματος στην ιδιοκτησία 

αρχή. 

 

2.3. Φύση του δικαιώματος, φορείς και αποδέκτες 

 

2.3.1. Φύση του δικαιώματος 

 

Κατά την κλασική -εάν μας επιτραπεί ο όρος -θεώρηση, τα δικαιώματα διακρίνονται σε 

ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά, τα οποία συνδέονται με το status negativus, το status 

positivus  και το status activus αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, η κλασική αυτή διάκριση και 

αντιστοιχία είναι, μάλλον, ξεπερασμένη και διαδεχθείσα από την άποψη ότι κάθε δικαίωμα 

μπορεί να φέρει στοιχεία από περισσότερες της μίας κατηγορίες. Πράγματι, όσον αφορά το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία, θα λέγαμε πως το status mixtus αποδίδει καλύτερα τη φύση του54.  

 

 
54 Η διάκριση σε status positivus, status negativus και status activus εισήχθη από τον γερμανό George Jellinek. 
Σχετικά σχόλια, Alexy R., A theory of constitutional rights, translated by Rivers J., (Oxford: Oxford University Press, 
2002), σελ.163-177.  
Σχετικά όσον αφορά γενικά τη διάκριση και/ή την κατηγοριοποίηση των δικαιωμάτων, Βλαχόπουλος Σ., Θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπ.π., σελ.5-8, Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.56-72, Τσάτσος 
Δ., Συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα, όπ.π., σελ.216-222, Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά 
και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.68-83, Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π., σελ.16-20, Τορναρίτης Κ., Το πολιτειακόν δίκαιον της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Λευκωσία, 1982), σελ.51-56, όπου από τον τρόπο δόμησης του σχετικού με τα θεμελιώδη δικαιώματα μέρους του 
βιβλίου φαίνεται να διαχωρίζει αυτά σε αστικά και πολιτικά από τη μία και οικονομικά και κοινωνικά από την άλλη. 
Σχετικά όσον αφορά ειδικά τη φύση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά 
δικαιώματα, όπ.π., σελ. 859-861, Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., 
σελ.399-401, όπου το δικαίωμα στην ιδιοκτησία χαρακτηρίζεται ως ατομικό δικαίωμα και θεσμική εγγύηση, 
Σπυρόπουλος Φ., Κοντιάδης Ξ., Ανθόπουλος Χ., Γεραπετρίτης Γ. (επιστημονική διεύθυνση), Σύνταγμα: Κατ’ άρθρο 
ερμηνεία, όπ.π., σελ.416, όπου το δικαίωμα στην ιδιοκτησία χαρακτηρίζεται ως ατομικό, Παρασκευάς Κ., Κυπριακό 
συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π., σελ.361, όπου το δικαίωμα στην ιδιοκτησία 
φαίνεται να προσεγγίζεται -χωρίς να αναφέρεται τούτο ρητά- ως αποδίδον status negativus, ενώ ρητά 
χαρακτηρίζεται ως θεσμική εγγύηση, Τορναρίτης Κ., Το πολιτειακόν δίκαιον της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπ.π., 
σελ.171, 173-175, όπου το δικαίωμα στην ιδιοκτησία εντάσσεται στην κατηγορία των οικονομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων και φαίνεται να γίνεται δεκτό πως επιτελεί κοινωνική λειτουργία παρά αποτελεί αυστηρά ατομικό 
δικαίωμα. 
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Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία συνδέεται, καταρχάς, με το status negativus. Επιβάλλει 

υποχρέωση μη επέμβασης σε αυτό παρά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Περαιτέρω, 

όμως, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία συνδέεται και με το status positivus. Επιβάλλει -ή ορθότερα 

μπορεί να επιβάλλει- την υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων, τα οποία μπορεί να είναι θετικά 

μέτρα προστασίας, θετικά μέτρα οργάνωσης και διαδικασίας ή ακόμη και θετικά μέτρα 

απόδοσης με την στενή έννοια55. Ακόμη, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία συνδέεται και με το 

status activus. Ως αναφέρθηκε, η προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία συνδράμει στην 

αυτονομία των ατόμων. Πρόσωπα οικονομικά εξαρτημένα εύκολα καθίστανται και πολιτικά 

υποκινούμενα. Αντίθετα, πρόσωπα οικονομικά αυτόνομα, εύκολα -ή τουλάχιστον ευκολότερα- 

διαμορφώνουν ελεύθερα την πολιτική τους βούληση και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στα 

κοινά. Η προστασία, λοιπόν, του δικαιώματος στην ιδιοκτησία συνδράμει στην πολιτική, inter 

alia, ελευθερία του ατόμου. 

 

Τέλος, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία παρουσιάζει άλλη μία ιδιαιτερότητα αναφορικά με τη φύση 

του. Η προστασία, αλλά και ο περιορισμός του μπορούν και οφείλουν να συνδράμουν στην 

 
55 Σχετικά όσον αφορά την εσωτερική διάκριση των θετικών δικαιωμάτων και αντίστοιχα των θετικών μέτρων σε 
(α) προστασίας, (β) οργάνωσης και διαδικασίας και (γ) απόδοσης με τη στενή έννοια, Alexy R., A theory of 
constitutional rights, όπ.π., σελ.288-348, Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 
όπ.π., σελ.68-72. 
Στην κατηγορία των θετικών μέτρων προστασίας θα μπορούσαμε να εντάξουμε το σύνολο των νομοθετικών 
ρυθμίσεων που απαιτούνται προκειμένου το δικαίωμα στην ιδιοκτησία να είναι υπαρκτό και υλοποιήσιμο. Για 
παράδειγμα, τέτοιες ρυθμίσεις είναι αυτές που καθορίζουν τον τρόπο κτήσης ιδιοκτησίας. Επίσης, στην κατηγορία 
αυτή θα μπορούσαμε να εντάξουμε και την υποχρέωση του νομοθέτη να θεσπίσει ρυθμίσεις που να στοχεύουν 
στην αποτροπή ή τη θεραπεία επεμβάσεων στην ιδιοκτησία κάποιου από τρίτους ιδιώτες, όπως το αστικό αδίκημα 
της παράνομης επέμβασης ή το ποινικό αδίκημα της κλοπής. Στην κατηγορία των θετικών μέτρων οργάνωσης και 
διαδικασίας θα μπορούσαμε να εντάξουμε την υποχρέωση του νομοθέτη να θεσπίσει νόμους που να διέπουν τις 
διάφορες διαδικασίες που σχετίζονται με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Τέτοιοι νόμοι είναι, για παράδειγμα, αυτοί 
που διέπουν τη διαδικασία απαλλοτρίωσης ή επίταξης. Στην κατηγορία των θετικών μέτρων απόδοσης θα 
μπορούσαμε να εντάξουμε την υποχρέωση του Κράτους να εξασφαλίζει στα πρόσωπα που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία του επαρκή προς επιβίωση και αξιοπρεπή διαβίωση ιδιοκτησία. Η υλοποίηση αυτής μπορεί να έχει τη 
μορφή συντάξεων, επιδομάτων και/ή άλλων βοηθημάτων. Δέον, βέβαια, στο σημείο αυτό, να σημειωθεί πως η 
επαρκής προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία δεν συνεπάγεται αυτόματα την ύπαρξη θετικών 
υποχρεώσεων του Κράτους, και δη και των τριών αυτών μορφών -γι’ αυτό και χρησιμοποιείται η φράση «ή 
ορθότερα μπορεί να επιβάλλει». Η επάρκεια της προστασίας αυτού κρίνεται με βάση το εκάστοτε εν ισχύ θετικό 
πλαίσιο. Για παράδειγμα, ως θα δούμε και στη συνέχεια, τόσο το Άρθρο 1 Π1 όσο και το Άρθρο 23 του 
Συντάγματος, ως γραμματικά είναι διατυπωμένα και/ή ως νομολογιακά ερμηνεύτηκαν, δημιουργούν υποχρεώσεις 
θετικής δράσης του Κράτους. Οι θετικές αυτές, όμως, υποχρεώσεις είναι είτε προστασίας είτε οργάνωσης και 
διαδικασίας. Τόσο το ΕΔΑΔ όσο και το Ανώτατο Δικαστήριο έχουν πολλάκις εκφράσει ρητά τη θέση πως τα δύο 
αυτά άρθρα δεν γεννούν δικαίωμα απόδοσης με τη στενή έννοια. Τούτο δεν συνεπάγεται αυτόματα μη επαρκή 
προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Εάν τα δύο αυτά άρθρα, σε συνδυασμό με το λοιπό σύστημα στο 
οποίο εντάσσονται, ήτοι την ΕΣΔΑ και το Σύνταγμα αντίστοιχα, ικανοποιούν τις δικαιολογητικές του δικαιώματος 
στην ιδιοκτησία αρχές στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τότε η προστασία που παρέχουν είναι επαρκής και σύμφωνη 
με την προτεινόμενη θεωρία. 
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υλοποίηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων ενός εκάστου των μελών της κοινωνίας 

και συνεπώς, στην επίτευξη του μοναδικού, κατ’ ουσία, σκοπού δημοσίου συμφέροντος. 

Επομένως, η προστασία του είναι σημαντική όχι μονάχα για το άτομο-φορέα του, αλλά και για 

την κοινωνία ως σύνολο. Τούτο επιτρέπει τον χαρακτηρισμό του και ως θεσμικής εγγύησης. 

 

2.3.2. Φορείς και αποδέκτες 

 

Τόσο φορείς όσο και αποδέκτες του δικαιώματος στην ιδιοκτησία μπορούν, καταρχάς, να είναι 

όλα τα πρόσωπα, και με τον όρο αυτό εννοούμε τόσο τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα όσο 

και κάθε άλλη ένωση, οργανισμό, σώμα, είτε αυτά ενεργούν στη σφαίρα του δημοσίου δικαίου 

είτε αυτά ενεργούν στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου.  

 

Η χρήση των όρων «μπορούν» και «καταρχάς» οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι πως 

η υπόσταση και/ή η λειτουργία κάποιων προσώπων καθιστά αδύνατο τούτα να είναι είτε 

φορείς είτε αποδέκτες του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Για παράδειγμα, το Κράτος όταν 

ενεργεί στη σφαίρα του δημοσίου δικαίου είναι αδύνατο να αποτελεί φορέα του δικαιώματος 

στην (ιδιωτική) ιδιοκτησία. Ο δεύτερος είναι πως το ποιοι είναι οι φορείς και οι αποδέκτες του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία σε ένα σύστημα πρέπει να καθορίζεται με στόχο την εξασφάλιση 

της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας του εν λόγω δικαιώματος. Περισσότεροι συνδυασμοί 

φορέων και αποδεκτών ενδεχομένως να οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα προστασίας και 

συνεπώς, να είναι σύμφωνοι με την προτεινόμενη θεωρία. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα 

όπου αναγνωρίζεται πως το Κράτος έχει αυξημένες θετικές υποχρεώσεις σε σχέση με το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία, πιθανώς να μην απαιτείται για την καλύτερη δυνατή προστασία 

αυτού να αναπτυχθεί και ο θεσμός της τριτενέργειας, ήτοι ο καθορισμός ως αποδεκτών και 

των ιδιωτών. Αντίθετα, σε ένα σύστημα όπου δεν αναγνωρίζονται καθόλου ή ελάχιστες θετικές 

υποχρεώσεις στο Κράτος σε σχέση με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, η μη ανάπτυξη του θεσμού 

της τριτενέργειας πιθανώς να δημιουργήσει κενά και ανεπάρκειες στην προστασία αυτού. Ο 

καθορισμός, επομένως, των φορέων και των αποδεκτών του δικαιώματος στην ιδιοκτησία 
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είναι πρόσφορο να καθορίζεται σε κάθε σύστημα με πυξίδα τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία 

αυτού56. 

 

2.4. Επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

 

Αποτελεί δεδομένο στην παρούσα μελέτη πως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία δεν είναι 

απεριόριστο και απόλυτο, αλλά περιορισμένο και σχετικό. Ως εύστοχα το θέτει ο Waldron, το 

ερώτημα δεν είναι κατά πόσο πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, 

αλλά κατά πόσο συγκεκριμένοι περιορισμοί είναι δικαιολογημένοι με την έννοια της μη 

εξουδετέρωσης -και της μη εξυπηρέτησης προσθέτουμε εμείς- των σκοπών που τα 

επιχειρήματα υπέρ του δικαιώματος στην ιδιοκτησία -οι δικαιολογητικές αυτού αρχές επί του 

προκειμένου- αρχικώς επεδίωκαν57. 

 

Προκειμένου, λοιπόν, να απαντηθεί το εάν ένα μέτρο συνιστά κατά πρώτον, επέμβαση στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία και κατά δεύτερον, δικαιολογημένη επέμβαση στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία, τρία ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν: 

 

(α) Το αντικείμενο που υπόκειται σε επέμβαση συνιστά ιδιοκτησία; 

 
56 Σχετικά όσον αφορά γενικά τους φορείς και τους αποδέκτες θεμελιωδών δικαιωμάτων, Alexy R., A theory of 
constitutional rights, όπ.π., σελ.349-387, Ανθόπουλου Χ., Η τριτενέργεια των συνταγματικών δικαιωμάτων ως 
συνταγματική αρχή, (2002) Δικαιώματα του Ανθρώπου 15, σελ.677 επ., Βλαχόπουλος Σ., Θεμελιώδη δικαιώματα, 
όπ.π., σελ.10-17, Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.73-111, Δημητρόπουλος Α., 
Η συνταγματική προστασία του ανθρώπου από την ιδιωτική εξουσία, (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, 1981/1982), Ηλιοπούλου Τζ., Η «τριτενέργεια» των ατομικών και των κοινωνικών δικαιωμάτων του 
Συντάγματος του 1975, (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1990), Μανιτάκης Α., Η επίδραση του 
Συντάγματος στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις, σε τόμο Χαριστήρα Ι., Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής, 
(Θεσσαλονίκη, 1992), σελ.247-284, Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., 
σελ.89-102, Κωνσταντινίδης Π., Η τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κυπριακή έννομη τάξη, 
(Λευκωσία: Hippasus Publishing, 2016), Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα 
και ελευθερίες, όπ.π., σελ.20-32, Παπασάββας Σ., Τριτενεργούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κυπριακή έννομη 
τάξη: Σχόλιο και σκέψεις με αφορμή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην πολιτική έφεση 9931, 
Γιάλλουρος ν. Νικολάου, (2002) Δικαιώματα του Ανθρώπου 15, σελ.837-861. 
Σχετικά όσον αφορά ειδικά τους φορείς και τους αποδέκτες του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, Βλαχόπουλος Σ., 
Θεμελιώδη δικαιώματα, όπ.π., σελ.397-404, Βροντάκης Μ., Το ζήτημα της συνταγματικής προστασίας της 
ιδιοκτησίας των δημόσιων νομικών προσώπων, σε Τιμητικό Τόμο του Συμβουλίου της Επικρατείας 1929-1979, 
(1982), σελ.397 επ.,  Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.878-882, Καϊδατζής Α., 
Ιδιοκτησιακά δικαιώματα των δημόσιων νομικών προσώπων: Τρεις ερμηνευτικές εκδοχές για τη συνταγματική τους 
προστασίας, 2002 Το Σύνταγμα, σελ.29 επ., Στρατηλάτης Κ., Οι συνθήκες ερμηνείας του Άρθρου 17 του 
Συντάγματος, όπ.π., Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.414-417. 
57 Waldron J., The right to private property, όπ.π., σελ.5. 
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(β) Η επέμβαση ποια μορφή έχει; 

 

(γ) Η επέμβαση πληροί τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία; 

 

Τα τρία αυτά ερωτήματα τελούν σε σχέση εξάρτησης. Η εξέταση κάθε επόμενου ερωτήματος 

προϋποθέτει την απάντηση του προηγούμενου. Τα τρία, λοιπόν, αυτά ερωτήματα, σε 

θεωρητικό επίπεδο και με την εν λόγω σειρά, θα εξετασθούν στο μέρος αυτό. 

 

2.4.1. Πρώτο ερώτημα: Τι αποτελεί ιδιοκτησία; 

 

Αποτελεί κοινή, θα λέγαμε, θέση πως για να συνιστά κάτι ιδιοκτησία, ήτοι, για τους σκοπούς 

της παρούσας έρευνας, να εμπίπτει στο προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία, πρέπει να έχει οικονομική αξία, δηλαδή αξία αποτιμητή σε χρήμα58. Επομένως, 

αντικείμενα άνευ οιασδήποτε οικονομικής αξίας αποκλείονται εξαρχής από το προστατευτικό 

πεδίο του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Ο όρος δε «αντικείμενο» στην παρούσα μελέτη δεν 

χρησιμοποιείται με την κλασική αυτού έννοια, ήτοι με την έννοια που αυτός έχει στην 

καθομιλουμένη, αλλά προκειμένου να εκφράσει τα δικαιώματα και/ή τις εξουσίες επί 

αντικειμένων με την κλασική του όρου έννοια. Και τούτο, γιατί αυτό που το δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία προστατεύει είναι, ακριβώς, τα δικαιώματα και/ή οι εξουσίες επί των αντικειμένων 

με την κλασική του όρου έννοια και όχι τα αντικείμενα τούτα καθαυτά.  

 

Πέραν του κριτηρίου αυτού, καθοδηγητικές για την απάντηση του εδώ εξεταζόμενου 

ερωτήματος είναι οι ίδιες οι δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές. 

Συγκεκριμένα, δεδομένης της πλήρωσης της ανωτέρω αναφερόμενης προϋπόθεσης, 

ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο προστατευτικό πεδίο του ομώνυμου δικαιώματος πρέπει να 

 
58 Σχετικά, Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.865, Παρασκευάς Κ., Κυπριακό 
συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π., σελ.360, με σχετικό n.1416. 
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αποτελεί, καταρχάς, οποιοδήποτε αντικείμενο εξυπηρετεί κάποια και/ή κάποιες από τις 

δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές. Η χρήση δε του όρου «καταρχάς» 

θέλει να εκφράσει επιφύλαξη υπέρ των περιπτώσεων όπου ένα αντικείμενο, αν και έχει 

οικονομική αξία και εξυπηρετεί κάποια και/ή κάποιες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία αρχές, κάποια άλλη αρχή αποτρέπει τον χαρακτηρισμό του ως ιδιοκτησίας59. 

 

Συνεπώς, οι εξουσίες, τα εμπράγματα και τα ενοχικά δικαιώματα, επί ακινήτων και κινητών, 

επί ενσωμάτων και άυλων, εφόσον έχουν οικονομική αξία, εξυπηρετούν κάποια και/ή κάποιες 

από τις δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές και κάποια άλλη αρχή δεν 

αποκλείει τον εν λόγω χαρακτηρισμό τους, (πρέπει να) συνιστούν ιδιοκτησία60. 

 

2.4.2. Δεύτερο ερώτημα: Ποιες οι μορφές επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία; 

 

Η απάντηση του πρώτου ερωτήματος και η κατάληξη πως ένα αντικείμενο συνιστά ιδιοκτησία 

αυτόματα σημαίνει πως οποιαδήποτε επέμβαση στο εν λόγω αγαθό αποτελεί επέμβαση στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Το επόμενο, λοιπόν, ερώτημα που προκύπτει είναι ποια η μορφή 

 
59 Για παράδειγμα, μία τέτοια περίπτωση θα μπορούσαν να αποτελούν τα δικαιώματα επί των οργάνων του 
ανθρώπου. 
60 Όσον αφορά τις εξουσίες που αποτελούν και/ή απορρέουν από το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, αυτές μπορεί να 
είναι η εξουσία κτήσης, χρήσης, κάρπωσης, διάθεσης, αποκλεισμού κ.ά. Σχετικά, Aristotle, The complete works of 
Aristotle, όπ.π., σε Rhetorics, σελ.2164, §5, Economics, Book 1, σελ. 2133, §6, Christman J., The myth of property, 
όπ.π., σελ.15-27, Honoré M., Ownership, όπ.π., σελ. 112-124, Kant I., The philosophy of law, όπ.π., σελ.85, 98, 
155-161, Munzer S., A Theory of Property, όπ.π., σελ.22, Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, 
όπ.π., σελ. 870-877. 
Σχετικά όσον αφορά γενικά το πρώτο ερώτημα, Βασιλακάκης Ε., Η νομολογιακή εξέλιξη της προστασίας της 
ιδιοκτησίας κατά το Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, (2002) Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, σελ.201-209, Βλαχοπουλος Σ., Θεμελιώδη δικαιώματα, όπ.π., σελ. 
404-412, Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, όπ.π., σελ. 855-877, Κασιμάτης Γ., Η νέα έννοια 
της ιδιοκτησίας και της ιδιοκτησιακής προστασίας, (1999) Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, σελ.189 επ., Κασιμάτης 
Γ., Η συνταγματική έννοια της ιδιοκτησίας και η διεύρυνσις αυτής, (1974) Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, σελ.210 
επ., Μανιτάκης Α., Η διαπλοκή του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας με τον έλεγχο της συμβατικότητας 
των νόμων ενόψει της ΕΣΔΑ στο παράδειγμα των ενοχικών απαιτήσεων, (Δεκέμβριος 2008) Νομικό Βήμα 56(10), 
σελ. 2541-2567, Μέλφος Θ., Η προστασία των ενοχικών δικαιωμάτων κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ: Σχόλιο με 
αφορμή την Ολ. ΑΠ 40/1998, (2001) Το Σύνταγμα, σελ.87 επ., Παπακωνσταντίνου Α., Η προστασία των 
περιουσιακών ενοχικών δικαιωμάτων σε υπερνομοθετικό επίπεδο, (2001) Το Σύνταγμα, σελ.411 επ., Πατρόγλου 
Ι., Η έννοια της ιδιοκτησίας κατά το Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, (1995) Επιθεώρηση 
Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, σελ. 519 επ., Σισιλιανός Α. (επιμέλεια), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου: Κατ’ άρθρο ερμηνεία, όπ.π., σελ.771-775, Σπυρόπουλος Φ., Κοντιάδης Ξ., Ανθόπουλος Χ., 
Γεραπετρίτης Γ. (επιστημονική διεύθυνση), Σύνταγμα: Κατ’ άρθρο ερμηνεία, όπ.π., σελ. 416-417, Χρυσόγονος Κ. 
και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.407-414, Τάκη Α., Μερικές ενοχές για τα ενοχικά 
δικαιώματα, (1996) Το Σύνταγμα, σελ.901 επ., Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π., σελ.360-361, Τορναρίτης Κ., Το πολιτειακόν δίκαιον της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
όπ.π., σελ.176-177. 
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της εν λόγω επέμβασης. Μονάχα δια της απάντησης του δεύτερου αυτού ερωτήματος μπορεί 

να απαντηθεί το αμέσως επόμενο ερώτημα της πλήρωσης των προϋποθέσεων 

δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 

 

Οι μορφές επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι δύο: η στέρηση και ο περιορισμός. 

Ο χαρακτηρισμός μίας επέμβασης ως στέρησης ή ως περιορισμού εξαρτάται, καταρχάς, από 

τις συνέπειες της επέμβασης επί του αντικειμένου. Επηρεάζεται, όμως, και από την 

ιδιοκτησιακή πυκνότητα -εάν μας επιτραπεί ο όρος- του αντικειμένου που υπόκειται στην 

επέμβαση. Η ιδιοκτησιακή δε πυκνότητα εξαρτάται από τη φύση και τα χαρακτηριστικά του 

δικαιώματος που αποτελεί το αντικείμενο ιδιοκτησίας. Όσο πιο συμπαγές και στέρεο είναι το 

εν λόγω δικαίωμα, τόσο πιο μεγάλη είναι και η ιδιοκτησιακή πυκνότητα αυτού. 

 

Με αναφορά, λοιπόν, στις συνέπειές τους επί του αντικειμένου, οι επεμβάσεις στην ιδιοκτησία 

μπορούν να ενταχθούν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εμπίπτουν οι επεμβάσεις 

όπου επέρχεται αναγκαστική, ολική ή μερική, άμεση αφαίρεση ιδιοκτησίας. Με τον όρο άμεση 

αφαίρεση εννοούμε την, ολική ή μερική, απώλεια από τον δικαιούχο του αντικειμένου της 

ιδιοκτησίας του. Στη δεύτερη κατηγορία εμπίπτουν οι επεμβάσεις όπου επέρχεται 

οποιαδήποτε άλλη συνέπεια, πέρα από την άμεση αφαίρεση ιδιοκτησίας. Τέτοιες συνέπειες 

μπορούν να είναι η έμμεση αφαίρεση ιδιοκτησίας, ο περιορισμός της χρήσης ιδιοκτησίας κ.ο.κ. 

Δεδομένων, λοιπόν, τούτων, θα λέγαμε πως, καταρχάς, η άμεση αφαίρεση, ολική ή μερική, 

ιδιοκτησίας συνιστά στέρηση, ενώ οποιαδήποτε άλλη μορφή επέμβασης συνιστά περιορισμό. 

 

Η αρχική μας αυτή τοποθέτηση μεταβάλλεται εν μέρει, όταν υπόψη ληφθεί και η ιδιοκτησιακή 

πυκνότητα του αντικειμένου που υπόκειται σε επέμβαση. Για παράδειγμα, ενώ η μερική άμεση 

αφαίρεση της κυριότητας επί ακινήτου δια απαλλοτριώσεως μέρους αυτού συνιστά στέρηση, 
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η μερική άμεση αφαίρεση γεννημένης και ατελούς61 ενοχικής αξίωσης δια της διαγραφής 

μέρους αυτής αποτελεί περιορισμό62. 

 

Συνεπώς, η μορφή της επέμβασης, ήτοι το κατά πόσο συνιστά στέρηση ή περιορισμό, 

εξαρτάται από τις συνέπειες αυτής επί του αντικειμένου που υφίσταται την επέμβαση, αλλά 

και από την ιδιοκτησιακή πυκνότητα αυτού, η οποία καθορίζεται από τη φύση και τα 

χαρακτηριστικά του εν λόγω αντικειμένου.  

 

2.4.3. Τρίτο ερώτημα: Ποιες οι προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία; 

 

Αποτελεί κοινή νομική, θα λέγαμε, γνώση πως η επέμβαση σε οποιοδήποτε θεμελιώδες 

δικαίωμα, και για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, 

προκειμένου να είναι δικαιολογημένη, πρέπει να πληροί τρεις προϋποθέσεις: (α) να 

προβλέπεται δια νόμου, (β) να εξυπηρετεί σκοπό δημοσίου συμφέροντος και (γ) να είναι 

σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Οι εν λόγω προϋποθέσεις τελούν σε σχέση 

εξάρτησης. Η ανάγκη εξέτασης κάθε επόμενης προϋποθέτει την πλήρωση της κάθε 

προηγούμενης. Με άλλα λόγια, εάν μία επέμβαση δεν προβλέπεται δια νόμου, τότε αυτόματα 

δεν είναι δικαιολογημένη και δεν χρειάζεται εξέταση των λοιπών δύο προϋποθέσεων. 

Αντίστοιχα, εάν μία επέμβαση προβλέπεται μεν δια νόμου, δεν εξυπηρετεί, όμως, σκοπό 

δημοσίου συμφέροντος, τότε αυτή δεν είναι δικαιολογημένη και δεν χρειάζεται εξέταση της 

τρίτης προϋπόθεσης63. 

 
61 Στην παρούσα μελέτη ατελής χαρακτηρίζεται η ενοχική αξίωση που τελεί υπό οποιαδήποτε αίρεση και/ή 
προθεσμία, ενώ τέλεια η ενοχική αξίωση που δεν τελεί υπό οποιαδήποτε αίρεση και/ή προθεσμία. 
62 Το παράδειγμά μας αυτό, σε καμία περίπτωση, δεν υποδηλώνει πως κάθε επέμβαση σε εμπράγματα δικαιώματα 
συνιστά στέρηση και κάθε επέμβαση σε ενοχικά δικαιώματα συνιστά περιορισμό. Τουναντίον, και τούτο διαφαίνεται 
με σαφήνεια στα κεφάλαια που ακολουθούν, είναι η θέση μας πως επεμβάσεις σε εμπράγματα δικαιώματα μπορεί 
να συνιστούν περιορισμό, όπως και επεμβάσεις σε ενοχικά δικαιώματα μπορεί να συνιστούν στέρηση. Ως ήδη 
αναφέρθηκε, η ιδιοκτησιακή πυκνότητα ενός αντικειμένου δεν εξαρτάται μονάχα από τη φύση αυτού, αλλά και από 
τα λοιπά χαρακτηριστικά του. Επομένως, η πυκνότητα αυτή και κατ’ επέκταση, η μορφή της επέμβασης δεν μπορεί 
παρά να κρίνονται ανά περίπτωση. 
63 Η φράση «δεν χρειάζεται» δεν υποδηλώνει πως, όταν κριθεί ότι μία εκ των τριών προϋποθέσεων 
δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία δεν πληρείται, δεν μπορεί για σκοπούς πληρότητας να 
εξετασθούν και οι λοιπές. Αυτό που υποδηλώνει είναι πως, όταν κριθεί ότι μία εκ των τριών προϋποθέσεων δεν 



- 33 - 
 

2.4.3.1. Πρόβλεψη δια νόμου 

 

Προκειμένου η επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία να είναι δικαιολογημένη, πρέπει, 

καταρχάς, να προβλέπεται δια νόμου. Η προϋπόθεση αυτή σχετίζεται με την ασφάλεια δικαίου 

σε δύο επίπεδα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, με την απαίτηση πρόβλεψης της επέμβασης στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία δια νόμου εξασφαλίζονται τα εχέγγυα διαφάνειας, αμεροληψίας και 

δημοκρατικότητας που η νομοπαρασκευαστική διαδικασία παρέχει. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 

μέσα από την εν λόγω απαίτηση, τα επηρεαζόμενα πρόσωπα λαμβάνουν και/ή δύνανται να 

λάβουν γνώση της επέμβασης στο δικαίωμά τους στην ιδιοκτησία και να ρυθμίσουν ανάλογα 

τη συμπεριφορά τους. Ως εκ τούτου, προκειμένου η προϋπόθεση αυτή να πληρείται, 

απαιτείται αφενός να υπάρχει ειδικός κανόνας που να προβλέπει την υπό κρίση επέμβαση και 

αφετέρου η ποιότητα αυτού να είναι τέτοια που να ικανοποιεί την ασφάλεια δικαίου, ως 

αμέσως ανωτέρω παρατέθηκε64. 

 

2.4.3.2. Εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος 

 

Προκειμένου η επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία να είναι δικαιολογημένη, πρέπει, 

επιπλέον, να εξυπηρετεί έναν τουλάχιστον σκοπό δημοσίου συμφέροντος. Ο Βενιζέλος έχει 

χαρακτηρίσει την αόριστη αυτή νομική έννοια ως «ένα ιδεολογικό παλίμψηστο, κοινό τοις 

πάσι»65. Οι διάφορες ερμηνείες που εκφράσθηκαν οδηγούν σε δύο βασικές προσεγγίσεις του 

 
πληρείται, η νομιμότητα, το δικαιολογημένο, της επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία δεν μπορεί να σωθεί στη 
βάση του επιχειρήματος πως οι άλλες δύο προϋποθέσεις πληρούνται. 
64 Σχετικά, Βλαχόπουλος Σ., Θεμελιώδη δικαιώματα, όπ.π., σελ.25, Μανιτάκης Α., Κράτος-Δικαίου και δικαστικός 
έλεγχος της συνταγματικότητας, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1994), για την ασφάλεια και τη 
βεβαιότητα δικαίου σελ.71-75, για την αρχή της νομιμότητας σελ.81-140, Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., 
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.120-122, 135-136, Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: 
Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π., σελ.37-39. 
65 Βενιζέλος Ε., Το γενικό συμφέρον και οι περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων: Κριτική προσέγγιση των 
τάσεων της νομολογίας, (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1990), σελ.13, 39. Επιπλέον σχετικά, Adam S., An inquiry 
into the nature and causes of the wealth of nations, όπ.π., Aristotle, The complete works of Aristotle, όπ.π., σε 
Metaphysics, Nicomachean Ethics, Magna Moralia, Eudemian Ethics, Politics, Economics και Rhetorics, Bentham 
J., An introduction to the principles of morals and legislation, όπ.π., Glazer N., Realizing the public interest: 
Reflections on an elusive Goal, (Fall 2007) Daedalus 136(4), σελ.30-36, Goldston J., Public interest litigation in 
central and eastern Europe: Roots, prospects and challenges, (May 2006) Human Rights Quarterly 28(2), σελ.492-
528, Hegel G., Elements of the philosophy of rights, όπ.π., Kant Ι., The philosophy of law, όπ.π., Lee D., Public 
interest or private interest?, (May 2002) Ideas on Liberty 52(5), σελ.42-43, Lewis C., In pursuit of the public interest, 
(September-October 2006) Public Administration Review 66(5), σελ.694-701, Locke J., Two treatises of 
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σκοπού του Κράτους και συνεπώς, του δημοσίου συμφέροντος, έννοιες που, κατά την κρίση 

μας, ταυτίζονται. Υπό την πρώτη προσέγγιση, το Κράτος έχει δικά του συμφέροντα, έξω και 

πάνω από τα συμφέροντα των μελών του. Τα συμφέροντα, λοιπόν, των μελών του τελούν 

υπό την αίρεση της μη προσβολής του δημόσιου αυτού συμφέροντος, ήτοι κατοχυρώνονται 

και προστατεύονται μονάχα στον βαθμό που δεν πλήττουν τα συμφέροντα του Κράτους. Υπό 

την προσέγγιση αυτή, σκοπό του Κράτους, και συνεπώς δημόσιο συμφέρον, συνιστά -

πρωτίστως τουλάχιστον- η προστασία των συμφερόντων του τελευταίου. Υπό τη δεύτερη 

προσέγγιση, το Κράτος δεν έχει και δεν μπορεί να έχει δικά του συμφέροντα έξω και πάνω 

από τα συμφέροντα των μελών του. Τα μόνα συμφέροντα που υπάρχουν είναι αυτά των 

μελών του και το Κράτος οφείλει να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης και της 

προστασίας των συμφερόντων όλων των μελών του, και ορθότερα ενός εκάστου των μελών 

του, στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Υπό τη δεύτερη αυτή προσέγγιση, σκοπό του Κράτους, και 

συνεπώς δημόσιο συμφέρον, συνιστά η προστασία των συμφερόντων ενός εκάστου των 

μελών του στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 

Και στις δύο προσεγγίσεις, η αναφορά στα μέλη του Κράτους δεν γίνεται με τη στενή έννοια, 

αυτήν των πολιτών του, αλλά με την ευρεία έννοια, αυτήν των ατόμων -πολιτών του ή μη- που 

απολαμβάνουν προστασία δικαιωμάτων, και επί του προκειμένου της ιδιοκτησίας, εντός 

αυτού. Κατά την κρίση μας, ορθή είναι η δεύτερη προσέγγιση. Και τούτο, για δύο λόγους. Ο 

πρώτος λόγος είναι πως το Κράτος δεν έχει δική του βούληση. Δική τους βούληση έχουν 

 
government, όπ.π., MacNair D., In the name of the public good: ‘Public interest’ as a legal standard, (February 
2006) Canadian Criminal Law Review 10(2), σελ.175-204, Mill J., The utilitarianism, 4th edition, (London: 
Longmans, Green, Reader and Dyer, 1871), Mill J., On liberty, 2nd edition, (London: John W. Parker and Son, West 
Strand, 1857), Nozick R., Anarchy, state and utopia, όπ.π., O’Flynn I., Deliberating about the public interest, (2010) 
Res Publica 16, σελ.299-315, Πλάτων, Πολιτεία, όπ.π., Πλάτων, Νόμοι, όπ.π., Ρουσσώ Ζ., Το κοινωνικό συμβόλαιο 
- Λόγος για τις επιστήμες και τις τέχνες - Λόγος για τη ρίζα της ανισότητας μεταξύ των ανθρώπων, όπ.π., Αλιβιζάτος 
Ν., Η δημόσια ωφέλεια στην αναγκαστική απαλλοτρίωση, (1993) Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, 
σελ.8 επ., Δαγτόγλου Π., Δημόσιο συμφέρον και Σύνταγμα, (1986) Το Σύνταγμα, σελ.425-439, Δαγτόγλου Π., 
Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, όπ.π., σελ. 145-154, Καψάλη Β., Δημόσιο συμφέρον και έλεγχος 
συνταγματικότητας στο πλαίσιο της οικονομικής ελευθερίας, 2008 Δικαιώματα του Ανθρώπου 38, σελ.511-567, 
Λαζαράτος Π., Δημοσιονομικό συμφέρον και δίκαιο της ανάγκης, (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2013) Θεωρία και 
Πράξη Διοικητικού Δικαίου, σελ.686-692, Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 
όπ.π., σελ.122-126, Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π., 
σελ.39-40, όπου η προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος τίθεται υπό τον τίτλο ‘αρχή της 
αναγκαιότητα’ -η οποία αναφέρεται ως διακριτή αρχή, διακριτός περιορισμός των περιορισμών, από την αρχή της 
αναλογικότητας. 
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μονάχα τα μέλη αυτού. Ο δεύτερος λόγος, συνυφασμένος με τον πρώτο, είναι πως το Κράτος 

υπάρχει ακριβώς γιατί τα μέλη του θέλησαν να υπάρχει. Θέλησαν να υπάρχει για να 

εξασφαλιστεί η προστασία των συμφερόντων τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Σκοπός, 

λοιπόν, του Κράτους, και συνεπώς δημόσιο συμφέρον, δεν μπορεί παρά να είναι το άθροισμα 

των σκοπών των μελών του. Και το άθροισμα των σκοπών των μελών του Κράτους δεν μπορεί 

παρά να διαμορφώνει ως σκοπό του τελευταίου, και συνεπώς ως δημόσιο συμφέρον, την 

προστασία των συμφερόντων των πρώτων, ενός εκάστου εξ αυτών, στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό66. Ως ορθά αναφέρει ο Μάνεσης, η Πολιτεία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για 

την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου67.  

 

Ο σκοπός αυτός, σαφώς, μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, οι οποίες επηρεάζονται από το  

εκάστοτε χωροχρονικό πλαίσιο. Κλασικές -εάν μας επιτραπεί ο όρος- μορφές δημοσίου 

συμφέροντος, που μπορούν να δικαιολογήσουν επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, 

αποτελούν η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια υγεία, η παιδεία, η πολεοδομία. Πιο σύγχρονες 

μορφές δημοσίου συμφέροντος αποτελούν η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, η συμμόρφωση ενός Κράτους με τις διεθνείς του υποχρεώσεις. Σε 

κάποια Κράτη τέτοιο σκοπό δημοσίου συμφέροντος αποτελούν (και) η άσκηση 

αναδιανεμητικής πολιτικής, η καταπολέμηση της φτώχειας, η εξασφάλιση στέγασης. Οι 

πρώτες αναφερόμενες μορφές δημοσίου συμφέροντος προστατεύουν τα δικαιώματα των 

ατόμων έμμεσα, ενώ οι τρεις τελευταίες θα λέγαμε πως (είναι δυνατό να) πράττουν τούτο 

άμεσα. Στο σύνολό τους, όμως, εξυπηρετούν τον ίδιο ευρύτερο σκοπό της προστασίας των 

δικαιωμάτων ενός εκάστου στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 

 
66 Σχετικά, Aristotle, The complete work of Aristotle, όπ.π., Politics, Βοοκ I, σελ.1987, §2, Book III, σελ.2032, §9, 
Economics, Book I, σελ. 2130, §1, Bentham J., An introduction to the principles of morals and legislation, όπ.π., 
σελ.4, §iv., Locke J., Two treatises of government, όπ.π., σελ.268, σημείωση για §3 από Locke J., Epistola de 
tolerantia, (1689), επιπλέον, σελ.323, §85, 324, §88, 329, §94, 331, §95, 350-351, §123-124, 355-356, §124, 359, 
§137, 364, §143, 412, §222, Nozick R., Anarchy, state and utopia, όπ.π.,σελ.32-33, Πλάτωνας, Πολιτεία, όπ.π., 
σελ.133, §369(b-d), 261, 263, §419(a)-420(b), Ρουσσώ Z., Το κοινωνικό συμβόλαιο, όπ.π., σελ.19 και 77. 
67 Μάνεσης Α., Ατομικές ελευθερίες, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1982), σελ.84-85. Αντίστοιχες 
σκέψεις, σελ.87, αλλά και Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.85-
87.   
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2.4.3.3. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 

 

Τελευταία προϋπόθεση δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι η 

τήρηση της αρχής της αναλογικότητας68. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η θέση του Alexy69. Ο 

τελευταίος προσεγγίζει τα δικαιώματα ως αρχές, ήτοι ως νόρμες απαιτούσες την ικανοποίησή 

τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό, δεδομένων των πραγματικών και νομικών δυνατοτήτων που 

υπάρχουν70. Όταν, λοιπόν, ένα δικαίωμα ως αρχή περιορίζεται υπέρ ενός άλλου δικαιώματος 

ή σκοπού, τότε η αρχή της αναλογικότητας δίδει απάντηση υπέρ του δικαιολογημένου ή μη 

αυτού του περιορισμού. Η αρχή της αναλογικότητας αποτελείται από τρεις υποαρχές. Την 

αρχή της καταλληλότητας, την αρχή της αναγκαιότητας και την αρχή της stricto sensu 

αναλογικότητας. Οι τρεις αυτές υποαρχές τελούν σε σχέση εξάρτησης. Η εξέταση κάθε 

επόμενης προϋποθέτει την εξέταση και την καταφατική απάντηση αναφορικά με την τήρηση 

της κάθε προηγούμενης. 

 

Η αρχή της καταλληλότητας επιβάλλει το επιλεγέν μέτρο να είναι κατάλληλο για την επίτευξη 

του επιδιωκόμενου σκοπού. Η αρχή της αναγκαιότητας επιβάλλει το επιλεγέν μέτρο να είναι 

 
68 Σχετικά, Alexy R., A theory of constitutional rights, όπ.π., Alexy R., Constitutional rights and constitutional review, 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
http://www.ius.bg.ac.rs/konferencije/2014.10.24.%20Fundamental%20Rights/Alexy.pdf, [1/11/2018], Alexy R., 
Formal principles: Some replies to critics, (2014) International Journal of Constitutional Law 12(3), σελ.511-524, 
Alexy R., On constitutional rights to protection, (2009) Legisprudence 3(1), σελ.1-17, Alexy R., Balancing, 
constitutional review and representation, (2005) International Journal of Constitutional Law 3, σελ.572-581, Alexy 
R., Constitutional rights, balancing and rationality, (June 2003) Ratio Juris 16(2), σελ.131-140, Barak A., 
Proportionality: Constitutional rights and their limitations, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 
Buontempo N., A discussion of Robert Alexy’s theory of constitutional rules and constitutional principles as a model 
for adjudication, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.elsa.org.mt/wp-content/uploads/2016/04/First-Art-A-
DISCUSSION-OF-ROBERT-ALEXY%E2%80%99S-THEORY-OF.pdf, [1/11/2018], Klatt M., Institutionalized 
reason: The jurisprudence of Robert Alexy, (Oxford: Oxford University Press, 2012), συγκεκριμένα  Robert Alexy’s 
philosophy of law as system, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.scribd.com/document/138973926/Robert-
Alexy-Philosophy-of-Law-as-System, [1/11/2018], Möller K., Balancing and the structure of constitutional rights, 
(2007) International Journal of Constitutional Law 5(3), σελ.453-468, Βλαχόπουλος Σ., Θεμελιώδη δικαιώματα, 
όπ.π., σελ.25-26, Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.126-131, 
Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π., σελ.40-41. 
69 Alexy R., A theory of constitutional rights, όπ.π., σελ.44-110, Alexy R., Constitutional rights and constitutional 
review, όπ.π., σελ.1-6, Alexy R., Formal principles: Some replies to critics, όπ.π., σελ.511-524, Alexy R., On 
constitutional rights to protection, όπ.π., σελ.5-15, Alexy R., Balancing, constitutional review and representation, 
όπ.π., σελ.572-577, Alexy R., Constitutional rights, balancing and rationality, όπ.π., σελ.131-140. 
70 Σχετικά όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ αρχών και κανόνων,  Alexy R., A theory of constitutional rights, όπ.π., 
Dworkin R., Taking rights seriously, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978), Στρατηλάτης 
Κ., Η συγκεκριμένη στάθμιση των δικαστικών αξιών κατά τη δικαστική ερμηνεία του Συντάγματος, 2001 Το 
Σύνταγμα 3, σελ.507-509. 

http://www.ius.bg.ac.rs/konferencije/2014.10.24.%20Fundamental%20Rights/Alexy.pdf
http://www.elsa.org.mt/wp-content/uploads/2016/04/First-Art-A-DISCUSSION-OF-ROBERT-ALEXY%E2%80%99S-THEORY-OF.pdf
http://www.elsa.org.mt/wp-content/uploads/2016/04/First-Art-A-DISCUSSION-OF-ROBERT-ALEXY%E2%80%99S-THEORY-OF.pdf
https://www.scribd.com/document/138973926/Robert-Alexy-Philosophy-of-Law-as-System
https://www.scribd.com/document/138973926/Robert-Alexy-Philosophy-of-Law-as-System
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το λιγότερο δυνατό επαχθές. Επιβάλλει, μεταξύ δύο γενικά μιλώντας εξίσου κατάλληλων 

μέτρων, να επιλέγεται αυτό που επιφέρει τον μικρότερο δυνατό περιορισμό στο επηρεαζόμενο 

δικαίωμα. Τέλος, η αρχή της stricto sensu αναλογικότητας ταυτίζεται με τον «νόμο της 

εξισορρόπησης». Σύμφωνα με αυτόν, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της μη ικανοποίησης 

και/ή του περιορισμού του δικαιώματος, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η σημασία του 

επιδιωκόμενου σκοπού. Προκειμένου να εφαρμοστεί ο «νόμος της εξισορρόπησης», ο Alexy 

θεωρεί ότι πρέπει να γίνεται ένας χαρακτηρισμός από τη μία, του βαθμού της έντασης του 

περιορισμού (intensity of interference) και από την άλλη, της σημασίας του επιδιωκόμενου 

σκοπού (degree of importance). Η σχέση μεταξύ των δύο δίδει την απάντηση αναφορικά με 

την ικανοποίηση της αρχής της stricto sensu αναλογικότητας. 

 

Η κλίμακα χαρακτηρισμού της έντασης του περιορισμού και της σημασίας ικανοποίησης του 

επιδιωκόμενου σκοπού πρέπει να είναι σαφής και συγκεκριμένη. Έστω ότι η κλίμακα περιέχει 

τρεις βαθμίδες, «μικρή», «μέτρια», «μεγάλη». Εάν η ένταση του περιορισμού είναι μεγάλη και 

η σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού είναι μικρή, τότε η αρχή της stricto sensu 

αναλογικότητας -και κατ’ επέκταση η αρχή της αναλογικότητας- δεν τηρείται. Εάν η ένταση του 

περιορισμού είναι μικρή και η σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού μεγάλη, τότε η αρχή της 

stricto sensu αναλογικότητας -και κατ’ επέκταση η αρχή της  αναλογικότητας- τηρείται. Εάν η 

ένταση του περιορισμού είναι μέτρια και η σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού επίσης μέτρια, 

τότε και πάλι η strictο sensu αναλογικότητα -και κατ’ επέκταση η αρχή της αναλογικότητας- 

τηρείται.  

 

Η προσέγγιση του Alexy, καταρχάς, μας βρίσκει σύμφωνους. Εισάγουμε, όμως, δύο 

διαφοροποιήσεις σε αυτήν, ως τουλάχιστον γίνεται κατανοητή από εμάς -και τούτο εννοείται 

όπου γίνεται στη συνέχεια αναφορά στην προσέγγιση και/ή στη θέση του Alexy. Η πρώτη 

διαφοροποίηση αφορά τη stricto sensu αναλογικότητα. Στην προσέγγιση του Alexy, κατά τον 

έλεγχο τήρησης αυτής λαμβάνονται υπόψη και σταθμίζονται μονάχα από τη μία, η έκταση της 

επέμβασης στο αντικείμενο ιδιοκτησίας καθαυτό και από την άλλη, η σημασία του 
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επιδιωκόμενου σκοπού. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες (βέβαιες και ευλόγως 

ενδεχόμενες) του εκάστοτε υπό κρίση μέτρου τόσο αναφορικά με τις δικαιολογητικές του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, οι οποίες οδηγούν στην προστασία ως ιδιοκτησίας του 

αντικειμένου που υφίσταται την επέμβαση, όσο και αναφορικά με τον επιδιωκόμενο σκοπό. 

Τούτο μπορεί να οδηγήσει σε άτοπα αποτελέσματα. Κατά τη γνώμη μας, κατά την εξέταση της 

strictο sensu αναλογικότητας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να σταθμίζονται από τη μία, 

η έκταση της επέμβασης στο αντικείμενο ιδιοκτησίας καθαυτό και οι συνέπειες αυτής στις 

εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές και από την άλλη, η 

σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού και οι συνέπειες της επέμβασης προς υλοποίησή του. 

 

Με άλλα λόγια, στην προσέγγιση του Alexy η stricto sensu  αναλογικότητα τηρείται όταν Ε ≤ 

Σ. Αντίθετα, στην προτεινόμενη προσέγγιση η stricto sensu αναλογικότητα τηρείται όταν (Ε+Δ) 

≤ (Σ+Υ). Σημειωτέον πως: 

 

Ε= Έκταση επέμβασης στο αντικείμενο ιδιοκτησίας καθαυτό. 

Δ= Έκταση συνεπειών στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία 

αρχές. 

Σ= Σημασία επιδιωκόμενου σκοπού. 

Υ= Έκταση συνεπειών στην υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού. 

 

Έστω ότι έχουμε μία μέτριας έντασης επέμβαση σε ένα αντικείμενο ιδιοκτησίας, με μεγάλες 

συνέπειες στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, υπέρ 

ενός μεγάλης σημασίας σκοπού, με μικρές συνέπειες προς την υλοποίηση του εν λόγω 

σκοπού. Ακολουθώντας τη θέση του Alexy, θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα πως η επέμβαση 

είναι σύμφωνη με τη stricto sensu αναλογικότητα. Ακολουθώντας την προτεινόμενη θέση, θα 

καταλήγαμε στο συμπέρασμα πως η επέμβαση δεν είναι σύμφωνη με τη stricto sensu 

αναλογικότητα. Το δεύτερο αυτό συμπέρασμα είναι, κατά τη γνώμη μας, ορθότερο. Η ένταση 

των διάφορων εμπλεκόμενων παραμέτρων θεωρούμε πως μπορεί να αποτυπωθεί επαρκώς 
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περιγραφικά δια της χρήσης μίας κλίμακας εννέα βαθμίδων, αντιστοιχούντων στους αριθμούς 

1 - 9. Στη δεύτερη βαθμίδα θα βρίσκεται ο χαρακτηρισμός «μικρή», στην πέμπτη βαθμίδα ο 

χαρακτηρισμός «μέτρια», και στην όγδοη βαθμίδα ο χαρακτηρισμός «μεγάλη». Πριν και μετά 

από αυτές θα υπάρχει αντίστοιχα το μικρότερο και το μεγαλύτερο τούτων. Έτσι, μία πολύ 

μικρής έκτασης επέμβαση θα βρίσκεται στην πρώτη βαθμίδα, με αριθμό 1, μία αρκετά μεγάλης 

έκτασης επέμβαση θα βρίσκεται στην έκτη ή την έβδομη βαθμίδα, με αριθμό 6 ή 7 αντίστοιχα, 

και μία πολύ μεγάλης έκτασης επέμβαση θα βρίσκεται στην ένατη βαθμίδα, με αριθμό 9.  

 

Σαφώς, η διαβάθμιση από τη μία, της έντασης μίας επέμβασης στο αντικείμενο ιδιοκτησίας 

καθαυτό και των συνεπειών της στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία αρχές και από την άλλη, της σημασίας του επιδιωκόμενου σκοπού και των 

συνεπειών της επέμβασης προς την υλοποίηση του τελευταίου, εμπεριέχει ένα βαθμό 

διακριτικής ευχέρειας. Τούτο ισχύει είτε η διαβάθμιση γίνεται από τη νομοθετική, είτε από την 

εκτελεστική, είτε από τη δικαστική εξουσία. Φέρνει δε στην επιφάνεια το ζήτημα του τελικού 

κριτή της συμβατότητας ενός μέτρου με τα θεμελιώδη δικαιώματα, το οποίο, εντός ενός θετικού 

πλαισίου, λαμβάνει τη μορφή του ζητήματος του τελικού κριτή της συμβατότητας ενός μέτρου 

με το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις. Ως θα αναφερθεί και στη συνέχεια, το ζήτημα αυτό 

δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης.  

 

Αυτό που πρέπει να αναφερθεί στο σημείο τούτο είναι πως η κρίση κάθε εφαρμοστή των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, πέραν των τυχόν τυπικών και ουσιαστικών περιορισμών που το 

εκάστοτε θετικό πλαίσιο περιέχει, είναι αντιμέτωπη και με ένα άλλο ζωτικό κριτήριο, την 

πειστικότητά της. Έστω, για παράδειγμα, ότι ο νομοθέτης υιοθετεί ένα μέτρο περιορίζον το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Από την αιτιολογική έκθεση αυτού προκύπτει ότι για 

συγκεκριμένους λόγους θεώρησε την ένταση της επέμβασης μέτρια, βαθμίδας 5, την έκταση 

των συνεπειών της στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές 

μέτρια, βαθμίδας 5, τη σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού αρκετά μεγάλη, βαθμίδας 6, και 

τις συνέπειες του μέτρου προς την υλοποίηση του σκοπού μέτριες, βαθμίδας 5. Κατέληξε, 
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έτσι, πως η stricto sensu αναλογικότητα τηρείτο και πως το υπό κρίση μέτρο ήταν σύμφωνο 

με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ((5+5) < (6+5)). Στη συνέχεια, εγέρθηκε ενώπιον δικαστηρίου 

ζήτημα συνταγματικότητας του υπό κρίση νόμου. Το δικαστήριο, δίδοντας μία άρτια αιτιολογία 

ανατρέπουσα με πειστικά επιχειρήματα τη θέση του νομοθέτη, δέχθηκε πως το υπό κρίση 

μέτρο επέφερε μίαν επέμβαση αρκετά μεγάλης έντασης, βαθμίδας 6, με συνέπειες στις 

εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές ομοίως αρκετά μεγάλης 

έντασης, βαθμίδας 6, για ένα σκοπό μέτριας σημασίας, βαθμίδας 5, ενώ επέφερε μέτριες 

συνέπειες στην υλοποίησή του, βαθμίδες 5. Κατέληξε, έτσι, πως η strictο sensu αναλογικότητα 

δεν τηρείτο και συνεπώς, πως το υπό κρίση μέτρο ήταν αντίθετο στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

((6+6) < (5+5)). Στην περίπτωση αυτή, αν και η διαβάθμιση νομοθετικής και εκτελεστικής 

εξουσίας δεν απείχε ιδιαίτερα, η πειστικότητα των επιχειρημάτων του δικαστή είναι κομβική 

για την ανατροπή του τεκμηρίου συνταγματικότητας του νόμου και αποδοχής της θέσης του. 

Συνεπώς, η ύπαρξη κάποιας διακριτικής ευχέρειας στο πλαίσιο της strictο sensu 

αναλογικότητας δεν την αποδυναμώνει. Αντιθέτως, της δίδει μία ευελιξία και θέτει τις σχετικές 

με αυτήν κρίσεις υπό τη βάσανο (και) της πειστικότητας71. 

 

Φτάνουμε, έτσι, στη δεύτερη διαφοροποίηση, η οποία αφορά τη σχέση αναγκαιότητας και 

stricto sensu  αναλογικότητας. Κατά την προσέγγιση του Alexy, ως γίνεται κατανοητή από 

εμάς, η εξέταση της αναγκαιότητας προηγείται της εξέτασης της strictο sensu 

αναλογικότητας72. Δεδομένης της αντίληψης του Alexy αναφορικά με τη strictο sensu 

 
71 Σχετικά, Alexy R., Constitutional rights and constitutional review, όπ.π., σελ.5-10, Alexy R., Formal principles: 
some replies to critics, όπ.π., σελ.519-524, Alexy R., On constitutional rights to protection, όπ.π., σελ.15-17, Alexy 
R., Balancing, constitutional review and representation, όπ.π., σελ.577-581, Alexy R., Constitutional rights, 
balancing and rationality, όπ.π., σελ.131-140, επίσης ενδιαφέρουσες σκέψεις επί του θέματος, Βενιζέλος Ε., Η 
ερμηνεία του συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων, (Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Σάκκουλα, 1994), σελ.117, Στρατηλάτης Κ., Η συγκεκριμένη στάθμιση των συνταγματικών αξιών κατά τη 
δικαστική ερμηνεία του Συντάγματος, όπ.π., σελ.516-528. 
72 Η αντίληψη αυτή όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, και συγκεκριμένα τη σειρά εξέτασης των τριών 
υποαρχών, φαίνεται να είναι διαδεδομένη και στην ελληνική βιβλιογραφία. (Σχετικά, Στρατηλάτης Κ., Η 
συγκεκριμένη στάθμιση των συνταγματικών αξιών κατά τη δικαστική ερμηνεία του Συντάγματος, όπ.π., σελ.529, 
Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.126-130). Αντίθετα, ο 
Παρασκευάς ορίζει ως υποαρχές της αρχής της αναλογικότητας (α) την αναγκαιότητα, (β) την αποτελεσματικότητα 
και (γ) την ορθολογικότητα. Η έννοια της αποτελεσματικότητας, ως παρατίθεται από τον τελευταίο, αντιστοιχεί στην 
καταλληλότητα του Alexy, ενώ η ορθολογικότητα στη stricto sensu αναλογικότητα. Έτσι, ο Παρασκευάς φαίνεται 
να θέτει ως σειρά εξέτασης των τριών υποαρχών την εξής: αναγκαιότητα, καταλληλότητα (αποτελεσματικότητα), 
stricto sensu αναλογικότητα (ορθολογικότητα). Οι επιφυλάξεις μας αναφορικά με αυτήν προκύπτουν από όσα 
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αναλογικότητα, η συλλογιστική αυτή είναι ορθή. Υπάρχει ένας αρκετά σημαντικός 

επιδιωκόμενος σκοπός, βαθμίδας 7. Υπάρχουν δύο κατάλληλα προς υλοποίηση τούτου 

μέτρα. Το πρώτο επιφέρει επέμβαση μέτριας έκτασης, βαθμίδας 5, ενώ το δεύτερο επιφέρει 

επέμβαση κάπως μεγαλύτερης έκτασης, βαθμίδας 6. Δεδομένου του ότι οι συνέπειες στις 

εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές και οι συνέπειες 

αναφορικά με την υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού δεν λαμβάνονται υπόψη, τα 

δεδομένα αυτά είναι αρκετά για να αποφασισθεί ποιο από τα δύο μέτρα πρέπει να περάσει το 

στάδιο της αναγκαιότητας. Αυτό που επιφέρει την μικρότερης έκτασης επέμβαση, ήτοι το 

πρώτο. Μονάχα, λοιπόν, γι’ αυτό το μέτρο θα εξετασθεί το στάδιο της stricto sensu 

αναλογικότητας. Εξ ορισμού, εάν το πρώτο μέτρο δεν πληροί τη stricto sensu αναλογικότητα, 

θα ήταν αδύνατο να πληροί αυτήν το δεύτερο (αφού Ε1 < Ε2, εάν Ε1 ≥ Σ, τότε αδύνατο Ε2 ≤ 

Σ).  

 

Δεδομένης, όμως, της δικής μας αντίληψης για τη stricto sensu αναλογικότητα, η συλλογιστική 

αυτή μπορεί να οδηγήσει σε άτοπα αποτελέσματα. Υπάρχει ένας αρκετά σημαντικός 

επιδιωκόμενος σκοπός, βαθμίδας 7. Υπάρχουν δύο κατάλληλα προς υλοποίηση τούτου 

μέτρα. Το πρώτο επιφέρει αρκετής έντασης επέμβαση στο αντικείμενο ιδιοκτησίας καθαυτό, 

βαθμίδας 6, μέτριας έντασης συνέπειες στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία αρχές, βαθμίδας 5, και μέτριας έντασης συνέπειες στην υλοποίηση του 

επιδιωκόμενου σκοπού, βαθμίδας 5. Το δεύτερο επιφέρει μέτριας έντασης επέμβαση στο 

αντικείμενο στην ιδιοκτησία, βαθμίδας 5, μέτριας έντασης συνέπειες στις εμπλεκόμενες 

δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, βαθμίδας 5, και μικρής έκτασης 

συνέπειες στην υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού, βαθμίδας 2. 

 

Εάν γίνει αποδεκτό ότι η εξέταση της αναγκαιότητας προηγείται της εξέτασης της stricto sensu  

αναλογικότητας και ότι κατά την εξέταση της πρώτης λαμβάνεται υπόψη μονάχα η έκταση της 

 
παρατίθενται ανωτέρω. (Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, 
σελ.41). 
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επέμβασης στο αντικείμενο ιδιοκτησίας καθαυτό (όπως συμβαίνει στη συλλογιστική του 

Alexy), τότε θα πρέπει να γίνει επίσης αποδεκτό πως το στάδιο της αναγκαιότητας περνά 

μονάχα το δεύτερο μέτρο (Μ1=(6>7) ≠ Μ2=(5 >7), άρα το Μ2 είναι λιγότερο επαχθές). Τότε 

θα προχωρούσαμε στην εξέταση της stricto sensu αναλογικότητας και θα παρατηρούσαμε 

πως το εν λόγω δεύτερο μέτρο δεν πληροί αυτήν, ενώ αντίθετα το πρώτο και ήδη απορριφθέν 

μέτρο πληροί τούτην (Μ2=(5+5) > (7+2) ≠ Μ1=(6+5) < (7+5)). Το άτοπο είναι σαφές και 

οφείλεται στην πρώτη απόκλισή μας από τη συλλογιστική του Alexy, ήτοι στην προσθήκη κι 

άλλων παραμέτρων κατά την εξέταση της stricto sensu αναλογικότητας. 

 

Δεδομένης της συλλογιστικής μας σχετικά με τη stricto sensu αναλογικότητα, κατά την εξέταση 

της αναγκαιότητας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αναφορικά με κάθε υποψήφιο μέτρο, η 

έκταση της επέμβασης στο αντικείμενο ιδιοκτησίας καθαυτό, η έκταση των συνεπειών στις 

δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, η σημασία του επιδιωκόμενου 

σκοπού (που θα αποτελεί τη μόνη σταθερή παράμετρο) και η έκταση των συνεπειών της 

επέμβασης προς υλοποίηση αυτού. Με άλλα λόγια, δεδομένης της συλλογιστικής αυτής, κατά 

την εξέταση της αναγκαιότητας πρέπει πρώτα να εξευρεθεί ποια από τα υποψήφια μέτρα 

δίδουν ίσο άθροισμα σημασίας επιδιωκόμενου σκοπού και συνεπειών προς υλοποίηση αυτού, 

ήτοι ίσο Σ+Υ, και έπειτα, μεταξύ αυτών, να επιλεγεί εκείνο που δίδει το μικρότερο άθροισμα 

έντασης επέμβασης και συνεπειών στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία αρχές, ήτοι μικρότερο Ε+Δ. 

 

Δεδομένων των ανωτέρω, η εμμονή στη θέση πως η εξέταση της αναγκαιότητας προηγείται 

της εξέτασης της stricto sensu αναλογικότητας θα ήταν οξύμωρη. Και εδώ έγκειται η δεύτερη 

διαφοροποίησή μας από τη συλλογιστική του Alexy, ως πάντοτε γίνεται κατανοητή από εμάς. 

Θεωρούμε πως η εξέταση της stricto sensu αναλογικότητας -δεδομένου του τρόπου 

προσέγγισής της από εμάς- πρέπει να προηγείται της εξέτασης της αναγκαιότητας. Στο πρώτο 

στάδιο, λοιπόν, της καταλληλότητας, εξετάζεται ποια από τα υποψήφια μέτρα είναι κατάλληλα 

για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Μονάχα αυτά περνούν στο δεύτερο στάδιο της 
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strictο sensu αναλογικότητας. Στο δεύτερο αυτό στάδιο, γίνεται αξιολόγηση, ήτοι τοποθέτηση 

σε βαθμίδες των τεσσάρων παραμέτρων που είπαμε πως λαμβάνονται υπόψη με αναφορά 

σε κάθε μέτρο. Μονάχα τα μέτρα όπου (Ε+Δ) ≤ (Σ+Υ) περνούν στο τρίτο στάδιο της 

αναγκαιότητας. Στο τρίτο αυτό στάδιο, επιλέγεται μεταξύ των μέτρων που δίδουν ίσο (Σ+Υ) 

αυτό που δίδει μικρότερο (Ε+Δ). Τούτο πληροί το σύνολο των τριών υποαρχών της αρχής της 

αναλογικότητας.  

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, όσον αφορά την τρίτη προϋπόθεση δικαιολογημένης επέμβασης στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ήτοι την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, υιοθετούμε, 

καταρχάς, την προσέγγιση του Alexy. Εισάγουμε μονάχα δύο διαφοροποιήσεις σε αυτήν ως 

γίνεται κατανοητή από εμάς. Η πρώτη είναι πως, κατά τον έλεγχο της stricto sensu 

αναλογικότητας, δεν σταθμίζεται από τη μία, η έκταση της επέμβασης και από την άλλη, η 

σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού (Ε v. Σ), αλλά από τη μία, το άθροισμα της έκτασης της 

επέμβασης στο αντικείμενο ιδιοκτησίας καθαυτό και των συνεπειών αυτής στις εμπλεκόμενες 

δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές και από την άλλη, το άθροισμα της 

σημασίας του επιδιωκόμενου σκοπού και των συνεπειών της επέμβασης στην υλοποίηση 

αυτού ((Ε+Δ) ν. (Σ+Υ)). Η αξιολόγηση των κρίσιμων παραγόντων γίνεται με αναφορά σε μία 

κλίμακα διαβάθμισης περιλαμβάνουσα εννέα βαθμίδες και υπόκειται στη βάσανο της 

πειστικότητας. Η δεύτερη -και απορρέουσα από την πρώτη- είναι πως ο έλεγχος της stricto 

sensu αναλογικότητας προηγείται του ελέγχου της αναγκαιότητας. 

 

Προτού κλείσουμε το ζήτημα της αναλογικότητας, θεωρούμε δέον όπως προβούμε και σε μία 

αναφορά στον λεγόμενο πυρήνα του δικαιώματος73. Δεδομένης της αποδοχής της 

προσέγγισης του Alexy αναφορικά με την αρχή της αναλογικότητας, με την επιφύλαξη των 

δύο ανωτέρω παρατεθέντων διαφοροποιήσεων, το όλο ζήτημα του πυρήνα του δικαιώματος 

γεννά για μας τρία κομβικά ερωτήματα. 

 
73 Σχετικά, Χρυσόγονος K. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.131-135, 
Παρασκευάς K., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π., σελ.41-42. 
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Το πρώτο είναι ποιος είναι ο πυρήνας επί του προκειμένου του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. 

Μία πρώτη απάντηση θα ήταν πως ο πυρήνας αυτός καθορίζεται ανά περίπτωση, ανάλογα 

με τα περιστατικά της κάθε υπόθεσης. Η θέση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από εμάς, 

για τον απλό λόγο πως αντιστρατεύεται την ασφάλεια δικαίου. Μία δεύτερη απάντηση θα ήταν 

πως ο πυρήνας αυτός καθορίζεται a priori  και με τρόπο γενικό και απόλυτο, ισχύων σε κάθε 

περίπτωση. Τότε, το ανωτέρω ερώτημά μας απαιτεί μία εδώ και τώρα απάντηση. 

Ενδεχομένως κάποιος να υποστήριζε -και τούτο φαίνεται λογικό- πως πυρήνας του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία είναι η εξασφάλιση της επιβίωσης και της αξιοπρεπούς 

διαβίωσης του ατόμου.  

 

Το δεύτερο ερώτημα, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την απάντηση του πρώτου, 

αφορά τον ρόλο του πυρήνα αυτού και το κατά πόσο αυτός αποτελεί το μοναδικό κριτήριο 

τήρησης ή μη της αρχής της αναλογικότητας ή το ακραίο όριο αυτής. Η πρώτη προσέγγιση, 

όπου ο πυρήνας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία συνιστά το μοναδικό κριτήριο τήρησης ή μη 

της αρχής της αναλογικότητας, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από εμάς, διότι μειώνει 

υπέρμετρα την προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Οδηγεί στο συμπέρασμα πως 

οποιαδήποτε επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, εφόσον δεν πλήττει τον πυρήνα αυτού 

-ήτοι, εάν γίνει δεκτή η ανωτέρω απάντηση, την επιβίωση και την αξιοπρεπή διαβίωση του 

ατόμου, τότε, άνευ ετέρου αναφορικά με την εν λόγω προϋπόθεση και με την επιφύλαξη 

πλήρωσης των λοιπών δύο προϋποθέσεων, είναι σύμφωνη με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 

Οι αρνητικές συνέπειες αναφορικά με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι εμφανείς74. Η δεύτερη 

προσέγγιση, όπου ο πυρήνας του δικαιώματος αποτελεί το ακραίο όριο της αρχής της 

αναλογικότητας, ήτοι το όριο η παραβίαση του οποίο συνιστά, άνευ ετέρου, παραβίαση της 

αρχής της αναλογικότητας και άρα, παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία -ενώ και 

επεμβάσεις που δεν παραβιάζουν το εν λόγω όριο, μπορεί να παραβιάζουν την αρχή της 

 
74 Αντίστοιχες επιφυλάξεις, Βενιζέλος E., Το γενικό συμφέρον και οι περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων: 
Κριτική προσέγγιση των τάσεων της νομολογίας, όπ.π., σελ.60, n.24, παραπέμπει σε Μάνεση Α., Συνταγματικό 
δίκαιο, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1980), σελ.193. 
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αναλογικότητας και κατ’ επέκταση, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία- θα μπορούσε ευκολότερα να 

γίνει αποδεκτή. 

 

Έτσι, προκύπτει το τρίτο ερώτημα, το οποίο είναι το εξής: «Κατά την εξέταση ποιας υποαρχής 

της αρχής της αναλογικότητας θα εξετάζεται η παραβίαση ή μη του πυρήνα του δικαιώματος; 

Η χρήση του εν λόγω κριτηρίου, έστω και ως ακραίου ορίου, προσθέτει οτιδήποτε στην αρχή 

της αναλογικότητας ως ανωτέρω παρατέθηκε;». 

 

Όσον αφορά το πρώτο μέρος του τρίτου αυτού ερωτήματος, θα λέγαμε πως ο πυρήνας του 

δικαιώματος αποτελεί παράγοντα που θα μπορούσε να ερευνάτο και να λαμβάνετο υπόψη 

κατά την εξέταση της δεύτερης υποαρχής, ήτοι της αρχής της stricto sensu αναλογικότητας. Η 

επέμβαση ή μη στον πυρήνα του δικαιώματος δεν μπορεί να μας δώσει απάντηση αναφορικά 

με την καταλληλότητα του υπό κρίση μέτρου. Μπορεί μονάχα να φωτίσει την απάντηση 

αναφορικά με την έκταση των συνεπειών της υπό κρίση επέμβασης στις δικαιολογητικές του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές και συνεπώς, την απάντηση αναφορικά με τη strictο sensu 

αναλογικότητα -επηρεάζοντας, κατ’ επέκταση, και την απάντηση αναφορικά με την 

αναγκαιότητα. 

 

Η τελευταία αυτή παρατήρηση οδηγεί στο δεύτερο μέρος του τρίτου εδώ εξεταζόμενου 

ερωτήματος. Ως μόλις σημειώσαμε, η επέμβαση ή μη στον πυρήνα του δικαιώματος φωτίζει 

την έκταση των συνεπειών της υπό κρίση επέμβασης στις δικαιολογητικές του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία αρχές. Μπορεί, λοιπόν, η χρήση της έννοιας του πυρήνα του δικαιώματος ως 

μέρους της stricto sensu αναλογικότητας να επηρεάσει το συμπέρασμά μας αναφορικά με την 

τήρηση ή μη της αρχής της αναλογικότητας; 

 

Σε ένα πρώτο παράδειγμα, έστω ότι οι τρέχοντες και μελλοντικοί μισθοί των δημοσίων 

υπαλλήλων δια νόμου μειώνονται κατά 80%, με στόχο τη βελτίωση της οικονομίας της χώρας. 

Η μείωση αυτή έχει, σαφώς, δραματικές συνέπειες στο σύνολο των δικαιολογητικών του 
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δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχών που επιβάλλουν την προστασία του μισθού ως 

ιδιοκτησίας. Μεταξύ των αρχών αυτών είναι και η αρχή της επιβίωσης και της αξιοπρεπούς 

διαβίωσης του ανθρώπου -η οποία, ως είδαμε, θα μπορούσε να θεωρηθεί πως αποτελεί τον 

πυρήνα του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Ένας δημόσιος υπάλληλος, με σύζυγο και δύο 

παιδιά, ο οποίος προ της μείωσης  έπαιρνε μισθό €1.000, μετά τη μείωση παίρνει €200, ήτοι 

ένα ποσό εμφανώς μη επαρκές για την αξιοπρεπή διαβίωση του ιδίου και της οικογένειάς του.  

 

Χρησιμοποιώντας την έννοια του πυρήνα του δικαιώματος ως μέρος της strictο sensu 

αναλογικότητας -και συγκεκριμένα ως όριο αυτής, θα λέγαμε πως η ένταση της επέμβασης 

είναι τόσο μεγάλη, ώστε να παραβιάζεται ο πυρήνας του δικαιώματος. Κατά συνέπεια, και 

άνευ ετέρου, ήτοι ανεξάρτητα από τη σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού και τις συνέπειες 

του υπό κρίση μέτρου αναφορικά με αυτόν, θα καταλήγαμε πως το υπό κρίση μέτρο δεν τηρεί 

την αρχή της strictο sensu αναλογικότητας και κατ’ επέκταση, την αρχή της αναλογικότητας. 

Άρα, παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.   

 

Μη χρησιμοποιώντας την έννοια του πυρήνα του δικαιώματος, θα λέγαμε πως έχουμε μία 

μεγάλης έκτασης επέμβαση στο αντικείμενο ιδιοκτησίας καθαυτό, βαθμίδας 8, με μεγάλης 

έκτασης συνέπειες στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, 

βαθμίδας 8, για την επίτευξη ενός αρκετά σημαντικού σκοπού δημοσίου συμφέροντος, 

βαθμίδας 6, προς την υλοποίηση του οποίου, σαφώς, μία τέτοια επέμβαση επιφέρει αρκετά 

σημαντικές συνέπειες, βαθμίδας 7. Θα καταλήγαμε πως το υπό κρίση μέτρο δεν τηρεί τη stricto 

sensu αναλογικότητα και κατ’ επέκταση, την αρχή της αναλογικότητας, άρα παραβιάζει το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Θα καταλήγαμε, με άλλα λόγια, στο ίδιο συμπέρασμα που 

καταλήξαμε και ανωτέρω. 

 

Σε ένα δεύτερο παράδειγμα, έστω και πάλι ότι οι τρέχοντες και μελλοντικοί μισθοί των 

δημοσίων υπαλλήλων δια νόμου μειώνονται κατά 80%, με στόχο όχι απλά τη βελτίωση, αλλά 

τη διάσωση της οικονομίας της χώρας. Η μη υιοθέτηση του εν λόγω μέτρου θα είχε ως 
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αποτέλεσμα τη χρεωκοπία του Κράτους. Η χρεωκοπία αυτή θα σήμαινε, σαφώς, πως και πάλι 

η επιβίωση και η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων δεν θα προστατεύονταν 

και/ή δεν θα προστατεύονταν περισσότερο, αφού το Κράτος δεν θα ήταν σε θέση να καταβάλει 

τους μισθούς αυτών.  

 

Η χρήση της έννοιας του πυρήνα του δικαιώματος ως ανωτέρω θα οδηγούσε στο ίδιο ακριβώς 

αποτέλεσμα, ήτοι στο συμπέρασμα πως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία παραβιάστηκε. 

 

Αντίθετα, η μη χρήση της έννοιας του πυρήνα του δικαιώματος θα οδηγούσε σε διαφορετικό 

συμπέρασμα. Στην περίπτωση αυτή θα λέγαμε πως από τη μία πλευρά, έχουμε μία μεγάλης 

έντασης επέμβαση στο αντικείμενο ιδιοκτησίας καθαυτό, βαθμίδας 8, μεγάλης έκτασης 

συνέπειες στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησίας αρχές, 

βαθμίδας 8, και από την άλλη, έναν ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας σκοπό δημοσίου 

συμφέροντος, βαθμίδας 9, προς την υλοποίηση του οποίου μία τέτοια επέμβαση επέφερε 

σημαντικές συνέπειες, βαθμίδας 7. Κατά συνέπεια, θα καταλήγαμε πως το υπό κρίση μέτρο 

τηρεί τη strictο sensu αναλογικότητα ((8+8) = (9+7)) και κατ’ επέκταση, την αρχή της 

αναλογικότητας. Άρα, δεν παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Θα καταλήγαμε, με άλλα 

λόγια, σε αντίθετο συμπέρασμα από αυτό που καταλήξαμε αμέσως ανωτέρω δια της χρήσης 

της έννοιας του πυρήνα του δικαιώματος. 

 

Θεωρούμε πως η δεύτερη αυτή κατάληξη συμβαδίζει περισσότερο με την αρχή της 

αναλογικότητας καθαυτή, αλλά και με τη θεώρηση των δικαιωμάτων ως αρχών γενικότερα, 

ήτοι ως νορμών επιδιωκουσών τη μεγαλύτερη δυνατή υλοποίηση. Στο ανωτέρω ακραίο 

παράδειγμα, η καλύτερη υλοποίηση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία επιτυγχάνεται δια της 

αποδοχής του υπό κρίση μέτρου, ήτοι δια της κατάληξης στη θέση πως αυτό δεν παραβιάζει 

το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Αν και τέτοιες ακραίες περιστάσεις είναι μάλλον σπάνιες, η 

εμμονή στη χρήση της έννοιας του πυρήνα του δικαιώματος ενδεχομένως να οδηγεί σε άτοπα 

συμπεράσματα και/ή σε αδιέξοδα.  
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Δεδομένων όλων των ανωτέρω, είναι η θέση μας πως κατά την εξέταση της τήρησης της 

αρχής της αναλογικότητας (πρέπει να) ακολουθείται η εξής πορεία: 

 

1. Σε ένα πρώτο βήμα εξετάζεται η καταλληλότητα των υποψήφιων μέτρων προς επίτευξη 

του επιδιωκόμενου σκοπού. 

 

2. Σε ένα δεύτερο βήμα εξετάζεται η strictο sensu αναλογικότητα των μέτρων που κρίθηκαν 

κατάλληλα. Τούτο γίνεται δια της στάθμισης από τη μία, του αθροίσματος της έντασης της 

επέμβασης στο αντικείμενο ιδιοκτησίας καθαυτό και των συνεπειών αυτής στις 

εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές (Ε+Δ) και  από την 

άλλη, του αθροίσματος της σημασίας του επιδιωκόμενου σκοπού με τις συνέπειες της 

επέμβασης προς υλοποίηση τούτου (Σ+Υ). Μονάχα τα μέτρα όπου το πρώτο άθροισμα 

είναι μικρότερο ή ίσο με το δεύτερο ((Ε+Δ) ≤ (Σ+Υ)) πληρούν την εν λόγω υποαρχή. Η 

αξιολόγηση των τεσσάρων παραμέτρων γίνεται με αναφορά σε κλίμακα διαβάθμισης 

εννέα βαθμίδων. 

 

3. Σε ένα τρίτο και τελευταίο βήμα εξετάζεται η αναγκαιότητα των μέτρων που κρίθηκαν 

κατάλληλα και strictο sensu ανάλογα. Τούτο γίνεται (α) με την επιλογή των υποψήφιων 

μέτρων που δίδουν το μεγαλύτερο (Σ+Υ) και, αν περισσότερα δίδουν ίσο (Σ+Υ), (β) με την 

επιλογή εκείνου εξ αυτών που δίδει το μικρότερο (Ε+Δ). 

 

Η χρήση της έννοιας του πυρήνα του δικαιώματος δεν αποτελεί μέρος της υιοθετηθείσας από 

εμάς προσέγγισης της αρχής της αναλογικότητας, ένεκα του ότι ενδέχεται να οδηγήσει σε 

άτοπα συμπεράσματα και/ή σε αδιέξοδα. 

 

Δέον στο σημείο αυτό τρία πράγματα να σημειωθούν. 
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Το πρώτο είναι πως η διάκριση των βημάτων αυτών, όπως και των υποαρχών της αρχής της 

αναλογικότητας, δεν είναι τόσο απόλυτη όσο ενδεχομένως να ανέμενε κανείς. Στοιχεία που 

φωτίζουν ένα βήμα και/ή μία υποαρχή, παράλληλα ενδέχεται να φωτίζουν και τα λοιπά βήματα 

και/ή υποαρχές, όπως και οι απαντήσεις καθαυτές από κάθε προηγούμενο βήμα και/ή 

υποαρχή φωτίζουν το επόμενο και/ή την επόμενη. 

 

Το δεύτερο είναι πως σε εξέταση της αρχής της αναλογικότητας, όπως και των λοιπών 

προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, πρέπει να 

προβαίνει το σύνολο των εξουσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία υιοθέτησης και 

εφαρμογής ενός μέτρου που περιορίζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Με άλλα λόγια, σε 

εξέταση των τριών αυτών στοιχείων πρέπει, για παράδειγμα, να προβαίνει και ο νομοθέτης 

που υιοθετεί το σχετικό μέτρο και ο δικαστής που τελικά καλείται να αξιολογήσει τη 

συμβατότητα αυτού με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 

 

Το τρίτο είναι πως η μορφή του ελέγχου στον οποίο η κάθε εξουσία πρέπει και μπορεί να 

προβεί διαφέρει, και δεν εννοούμε ως προς τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, αλλά ως 

προς τα δεδομένα που έχει ενώπιόν της. Για παράδειγμα, κατά κανόνα, σε μία χώρα όπου ο 

έλεγχος συνταγματικότητας είναι διάχυτος και παρεμπίπτων, κατά τον χρόνο υιοθέτησης ενός 

μέτρου από τον νομοθέτη, αυτός έχει και/ή μπορεί να έχει ενώπιόν του πληθώρα στοιχείων 

αναφορικά με τις γενικότερες συνέπειες του τελικώς υιοθετηθέντος μέτρου και των λοιπών 

εναλλακτικών επιλογών, όχι όμως αναφορικά με τις συνέπειες αυτών για κάθε συγκεκριμένο 

άτομο. Αντίθετα, το δικαστήριο έχει και/ή μπορεί να έχει ενώπιον του περισσότερα στοιχεία 

αναφορικά με το συγκεκριμένο άτομο που βρίσκεται ενώπιόν του, όχι όμως αναφορικά με τις 

γενικές συνέπειες του τελικώς υιοθετηθέντος μέτρου και των λοιπών εναλλακτικών επιλογών. 

Κατά τη γνώμη μας, μόνο το γεγονός αυτό αποδεικνύει την παρατήρησή μας. 

 

Ενδεχομένως, στο σημείο αυτό, κάποιος να έθιγε το ζήτημα της νομιμοποίησης ενός 

δικαστηρίου να προβαίνει σε έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων. Τούτο, όμως, δεν 
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αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης και, ως αντίστοιχα αναφέρθηκε με αναφορά στο 

ίδιο το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, η παρούσα μελέτη εκπονείται στο πλαίσιο και με αναφορά 

σε μία συγκεκριμένη έννομη τάξη, την κυπριακή, όπου ο έλεγχος της συνταγματικότητας των 

νόμων κατοχυρώνεται από το ίδιο το Σύνταγμα και δυνάμει του δικαίου της ανάγκης είναι 

σήμερα διάχυτος και παρεμπίπτων75.  

 

Κλείνοντας, λοιπόν, είναι σαφές πως η τήρηση την αρχής της αναλογικότητας αποτελεί την 

τελευταία και την πιο περίπλοκη προϋπόθεση επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 

 

2.5. Σύνοψη κεφαλαίου 

 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήθηκε να προταθεί μία πλουραλιστική θεωρία προστασίας του 

δικαιώματος στην ιδιωτική ιδιοκτησία. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει πως πέντε αρχές 

δικαιολογούν την προστασία του εν λόγω δικαιώματος, ήτοι η αρχή της επιβίωσης και της 

αξιοπρεπούς διαβίωσης, η αρχή της αυτονομίας, η αρχή της προστασίας της 

προσωπικότητας, η αρχή της ανταμοιβής του κόπου και η αρχή της ανάπτυξης. Προσεγγίζει 

 
75 Τα Άρθρα 140, 141 και 144 του Συντάγματος κατοχύρωναν τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, τόσο 
προληπτικά όσο και κατασταλτικά, ως συγκεντρωτικό, ανήκων στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Ένεκα των 
γεγονότων του 1963, της μετέπειτα τουρκικής εισβολής και κατοχής και της συνεπεία αυτών αποχώρησης και μη 
επιστροφής των Τουρκοκυπρίων στα όργανα του Κράτους, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο δεν μπορούσε 
να λειτουργήσει. Έτσι, με τον Περί Απονομής της Δικαιοσύνης Ν.33/1964 ιδρύθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο, στο 
οποίο μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Δεδομένου τούτου, εύλογα 
κάποιος θα ανέμενε πως και ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων μεταφέρθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο. 
Τούτο έγινε μονάχα αναφορικά με τον προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων. Αντίθετα, ο κατασταλτικό 
έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων ασκείται πια, κατά τρόπο διάχυτο και παρεμπίπτον, από όλα τα 
δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, πλην των Οικογενειακών -τα οποία πρέπει να προβαίνουν σε παραπομπή 
σχετικών ερωτημάτων στο Ανώτατο Δικαστήριο. (Σχετικές, Attorney General v. Ibrahim a.o., (1964) 1 CLR 195, 
Νικολάου v. Νικολάου, (1992) 1 ΑΑΔ 1338). Σημειωτέον πως όσα αναφέρθηκαν με αναφορά στον έλεγχο 
συνταγματικότητας ισχύουν και με αναφορά στον έλεγχο συμβατικότητας, ήτοι συμφωνίας με τις διεθνείς συμβάσεις 
από τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύεται. 
Σχετικά με τον έλεγχο συνταγματικότητας γενικότερα, Δρόσος Γ., Δοκίμιο ελληνικής συνταγματικής θεωρίας, όπ.π., 
Χρυσόγονος K., Συνταγματικό δίκαιο, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003), Μανιτάκης A., Ελληνικό 
συνταγματικό δίκαιo, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2004), Νικολάου Η., Ο έλεγχος της 
συνταγματικότητας των νόμων και της κατανομής των αρμοδιοτήτων των οργάνων του κράτους στην Κύπρο, 
(Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000), Λοΐζου A., Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, (Λευκωσία, 
2001), Alexy R., A theory of constitutional rights, όπ.π., Alexy R., Constitutional rights and constitutional review, 
όπ.π., Alexy R, Formal principles: Some replies to critics, όπ.π., Alexy R., Constitutional rights, balancing and 
rationality, όπ.π., Alexy R., On constitutional rights to protection, όπ.π., Alexy R., Balancing, constitutional review 
and representation, όπ.π., Möller K, Balancing and the structure of constitutional rights, όπ.π , Buontempo N., A 
discussion of Robert Alexy’s theory of constitutional rules and constitutional principles as a model for adjudication, 
όπ.π.,  Emilianides  A., Constitutional law in Cyprus, (Hague: Kluwer, 2013), Klatt M., Institutionalized reason: The 
jurisprudence of Robert Alexy, όπ.π. 



- 51 - 
 

το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως αποδίδον status mixtus και υποστηρίζει πως οι φορείς, οι 

αποδέκτες και το αντικείμενό του πρέπει να καθορίζονται με γνώμονα την υλοποίηση των 

πέντε αυτών αρχών στον μέγιστο δυνατό βαθμό.  

 

Η προτεινόμενη θεωρία προσλαμβάνει το δικαίωμα ως σχετικό και κατηγοριοποιεί τις 

επεμβάσεις σε αυτό σε περιορισμούς και στέρηση. Ο χαρακτηρισμός εξαρτάται τόσο από το 

αποτέλεσμα της εκάστοτε υπό κρίση επέμβασης στο επηρεασθέν αντικείμενο ιδιοκτησίας όσο 

και από την ιδιοκτησιακή πυκνότητα του τελευταίου.  

 

Προκειμένου μία επέμβαση να είναι δικαιολογημένη, απαιτείται η πλήρωση τριών 

προϋποθέσεων. Η πρώτη είναι αυτή της πρόβλεψης δια νόμου, η οποία απαιτεί τόσο την 

ύπαρξη σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης όσο και την ποιοτική συμμόρφωση αυτής με την 

ασφάλεια δικαίου. Η δεύτερη είναι αυτή της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος, 

που δεν μπορεί να συνίσταται σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τη μέγιστη δυνατή προστασία των 

δικαιωμάτων όλων των προσώπων. Η τρίτη είναι αυτή της τήρησης της αρχής της 

αναλογικότητας. Όσον αφορά την τελευταία, η προτεινόμενη θεωρία αποδέχεται, καταρχάς,  

τη σχετική προσέγγιση του Alexy. Εκκινά, λοιπόν, από το ότι η εν λόγω αρχή διακρίνεται σε 

τρεις υποαρχές, την καταλληλότητα, την αναγκαιότητα και τη stricto sensu αναλογικότητα. 

Εισάγει, όμως, δύο διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση του τελευταίου ως γίνεται κατανοητή 

από εμάς. Η πρώτη έγκειται στο ότι, κατά τον έλεγχο της stricto sensu αναλογικότητας, δεν 

σταθμίζονται από τη μία, η έκταση και/ή η ένταση της επέμβασης στο επηρεασθέν αντικείμενο 

ιδιοκτησίας και από την άλλη, η σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος 

(Ε ν. Σ), αλλά από τη μία, η έκταση και/ή ένταση της επέμβασης στο αντικείμενο ιδιοκτησίας 

και στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές και από την 

άλλη, η σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού και οι συνέπειες της επέμβασης στην υλοποίηση 

του ((Ε+Δ) ν. (Σ+Υ)). Η δεύτερη έγκειται στο ότι η εξέταση της stricto sensu αναλογικότητα 

προηγείται της εξέτασης της αναγκαιότητας. Έτσι, ένα μέτρο είναι σύμφωνο με την αρχή της 

αναλογικότητας όταν είναι κατάλληλο, stricto sensu ανάλογο και τέλος, αναγκαίο για την 



- 52 - 
 

επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Στην προτεινόμενη δε θεωρία η έννοια του πυρήνα του 

δικαιώματος δεν γίνεται αποδεκτή ούτε ως κριτήριο για την ύπαρξη ή μη επέμβασης, ούτε για 

τον χαρακτηρισμό αυτής, αλλά ούτε και για την αξιολόγηση της τήρησης ή μη της αρχής της 

αναλογικότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 53 - 
 

Κεφάλαιο 3: 

Το θετικό πλαίσιο προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Το θετικό πλαίσιο προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία που θα μας απασχολήσει, ως 

ήδη αναφέρθηκε, είναι αυτό που προκύπτει από το Άρθρο 1 Π1 και από το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος. Το Άρθρο 1 Π1 προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία σε επίπεδο 

Συμβαλλομένων Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης76. Το Άρθρο 23 του Συντάγματος 

κατοχυρώνει και προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία στο ύψιστο επίπεδο εθνικού 

δικαίου77. 

 

 
76 Σχετικά, Buyse A., A lifeline in time: Νon-retroactivity and continuing violations under the ECHR, (2006) Nordic 
Journal of International Law 75, σελ.63-88, Hadjianastassiou T., The European Convention on Human Rights 
applicable in Cyprus, (1976) Κυπριακό Νομικό Βήμα 3, σελ.97-113, Harris D., O’Boyle M., Bates E., Buckley C., 
Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, 2nd edition, (Oxford: Oxford 
University Press, 2009), Janis M., Kay R., Brandley A., European human rights law: Τext and materials, 3rd edition, 
(Oxford-New York: Oxford University Press, 2008), Loizou A., The effect of the ECHR on the legal and political 
systems of Member States: Cyprus, σε Fundamental rights in Europe: The European Convention on Human Rights 
and its Member States, 1950-2000, edited by Blackburn R.  and Polakiewicz J.,  (Oxford: Oxford University Press, 
2001),  σελ.217- 239, Loucaides L., The European Convention on Human Rights: Collected essays, (Leiden, 
Boston: Martinus Nijhoff Publishers,2007), Tornaritis C., The operation of the European Convention for the 
Protection of Human Rights in the Republic of Cyprus, (1983) Επιθεώρηση Κυπριακού Δικαίου 3, σελ.455-464, 
White R. and Ovey C. (editors), Jacobs, White and Ovey: Τhe European Convention on Human Rights, (Oxford-
New York: Oxford University Press, 2010), Βασιλακάκης Ε.,  Η νομολογιακή εξέλιξη της προστασίας της ιδιοκτησίας 
κατά το Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
όπ.π., Κληρίδης Φ., Το Άρθρο 25 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, (1983)  Επιθεώρηση 
Κυπριακού Δικαίου 3, σελ.530-532, Κληρίδης Φ., Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η παραβίασή τους στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, (1983) Επιθεώρηση Κυπριακού Δικαίου 3, σελ.465-473, Κληρίδης Χ., Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στα πολιτικά δικαστήρια της Κύπρου, (1992) Επιθεώρηση Κυπριακού 
Δικαίου 39-40, σελ.6029-6043, Λοΐζου A., Η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
(Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003), Λουκαΐδης Λ., Οι επιπτώσεις αποδοχής του Άρθρου 25 της 
Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο κυπριακό νομικό σύστημα, (1989) Επιθεώρηση Κυπριακού 
Δικαίου 25, σελ.3874-3878, Μανιτάκης Α., Η διαπλοκή του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας με τον 
έλεγχο της συμβατικότητας των νόμων ενόψει της ΕΣΔΑ στο παράδειγμα των ενοχικών απαιτήσεων, όπ.π., 
Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π. 
77 Σχετικά, Evangelides P., The Republic of Cyprus and its Constitution with special regard to the constitutional 
rights, (Bamberg: Difo-Druck, 1996), Kythreotis L., Compulsory acquisition compensation: Some 
problems, (Nicosia, 1987), Kythreotis L., Compulsory acquisition, (1987) Επιθεώρηση Κυπριακού Δικαίου 19, 
σελ.2809-2830, Kythreotis L., Capital gains and compulsory acquisition, (1984) Επιθεώρηση Κυπριακού Δικαίου 
8, σελ.906-908, Tornaritis C., Expropriation and nationalization of private property under the law of the Republic of 
Cyprus, (Nicosia, 1970), Κορδογιαννόπουλος Π., Το περί ιδιοκτησίας Άρθρον 23 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (1961)  Νομικό Βήμα 9, σελ.316-317, Λοΐζου Α., Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, Παρασκευάς Κ., 
Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π., Σεργίδης Γ., Συμψηφισμός υπεραξίας 
υπολοίπου με αξία αναγκαστικά απαλλοτριωμένου τμήματος κατά το κυπριακό δίκαιο, μετά συγκρίσεων με το 
ελληνικό δίκαιο, το αγγλικό δίκαιο, το αμερικάνικο δίκαιο, το καναδικό δίκαιο και το Πρώτο Πρωτόκολλο 
ΕΣΔΑ, (Λευκωσία, 1999), Συμεού Α., Η Προστασία της ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωσή της στην 
Κύπρο, (Λευκωσία, 2003), Τορναρίτης Κ., Το πολιτειακόν δίκαιον της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπ.π., σελ.170-188. 
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Η παράθεση του εν λόγω θετικού πλαισίου γίνεται σε δύο μέρη αντιστοιχούντα στο δεύτερο 

και στο τρίτο μέρος της ανωτέρω παρατεθείσας προτεινόμενης θεωρίας, με παράλληλη 

αναφορά στο Άρθρο 1 Π1 και στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. Στο πρώτο μέρος, λοιπόν, 

προσδιορίζεται η φύση, οι φορείς και οι αποδέκτες του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Στο 

δεύτερο μέρος, εξετάζονται τα τρία ανωτέρω αναφερόμενα ερωτήματα, ήτοι: (α) τι αποτελεί 

ιδιοκτησία, (β) ποιες οι μορφές επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία και (γ) ποιες οι 

προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία78. 

 

3.2. Φύση του δικαιώματος, φορείς και αποδέκτες 

 

3.2.1. Φύση του δικαιώματος 

 

3.2.1.1. Άρθρο 1 Π1 

 

Μία πρώτη ανάγνωση του Άρθρου 1 Π1 ίσως δίδει την εντύπωση πως αυτό προστατεύει το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως ένα αυστηρά ατομικό δικαίωμα.  

 

Παρόλα αυτά, η εντύπωση αυτή δεν φαίνεται να αποτυπώνει την πραγματική άποψη ούτε των 

συντακτών αυτού ούτε του ΕΔΑΔ. Μία ματιά στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις επ’ αυτού 

και στη σχετική νομολογία του ΕΔΑΔ καθιστά τούτο σαφές. Μία τέτοια ματιά, μάλιστα, δίδει 

την εντύπωση πως, στο πλαίσιο του Άρθρου1 Π1, η πολύπλευρη φύση του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία γίνεται κατανοητή και αυτό προσεγγίζεται -όπως και από εμάς- ως αποδίδον status 

mixtus79. Η κατάληξη στη συμπερίληψη του δικαιώματος στην ιδιοκτησία στο Πρώτο Πρόσθετο 

 
78 Τόσο στο μέρος αυτό όσο και στα κεφάλαια που ακολουθούν, σε πολλές υποσημειώσεις γίνονται παραπομπές 
όχι μονάχα σε μία, αλλά σε σειρά δικαστικών αποφάσεων, κυρίως του ΕΔΑΔ και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά 
και άλλων δικαστηρίων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εν λόγω αποφάσεις παρατίθενται με αύξουσα χρονολογική 
σειρά, ήτοι με κριτήριο τον χρόνο έκδοσής τους και από την παλαιότερη προς τη νεότερη. Με αυτόν τον τρόπο 
καθίσταται σαφές ποιο ήταν το αρχικό σημείο κατά το οποίο το σχετικό δικαστήριο εξέφρασε τη θέση που 
πραγματευόμαστε, εάν αυτή ισχύει μέχρι σήμερα ή αν υπήρξε κάποιο καταληκτικό σημείο αναφορικά μ’ αυτήν, 
καθώς και εάν υπήρξαν σχετικές διακυμάνσεις στην πάροδο του χρόνου. 
79 Council of Europe, Travaux préparatoires to the Convention. 
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Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ δεν θα λέγαμε πως ισοδυναμεί με αποδοχή και/ή επικράτηση της 

θέσης πως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι αυστηρά ατομικό, αποδίδον status negativus. 

Αντίθετα, θα λέγαμε πως ισοδυναμεί από τη μία, με αποδοχή της δυσκολίας κατάταξης του 

δικαιώματος αυτού σε μία από τις τρεις κλασικές κατηγορίες και από την άλλη, με αποδοχή 

της σημασίας του για την υλοποίηση των βασικών αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που 

συνοψίζονται στην προστασία των θεμελιωδών -όχι μόνο ατομικών τελικά- δικαιωμάτων, στη 

Δημοκρατία και στο Κράτος-Δικαίου.  

 

Το ΕΔΑΔ, άλλωστε, πολλάκις σημείωσε πως, αν και, καταρχάς, στόχος του Άρθρου 1 Π1 είναι 

η προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία από αυθαίρετες επεμβάσεις του Κράτους -  

σκέψεις που παραπέμπουν σε πρόσληψη του δικαιώματος στην ιδιοκτησία ως αποδίδοντος 

status negativus, ταυτόχρονα, τούτο επιβάλλει και θετικές υποχρεώσεις στα Κράτη, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και πρακτική απόλαυσή του από τους φορείς 

του -σκέψεις που παραπέμπουν σε πρόσληψή του ως αποδίδοντος status positivus80. Σε κάθε 

περίπτωση, πάντως, το ΕΔΑΔ έχει καταστήσει σαφές πως το εν λόγω άρθρο δεν κατοχυρώνει 

 
80 Είναι ενδιαφέρον πως το ΕΔΑΔ αποδέχεται ότι οι θετικές υποχρεώσεις μπορεί να στοχεύουν (α) στην εξασφάλιση 
της προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία από επεμβάσεις άλλες πλην του Κράτους, ήτοι από επεμβάσεις 
ιδιωτών ή και εξωτερικών γεγονότων, καθώς και (β) στην εξασφάλιση διαδικαστικών εγγυήσεων, όπως η 
δυνατότητα έκφρασης παραπόνων και/ή θέσεων και λήψης θεραπείας σε περιπτώσεις επέμβασης στο δικαίωμα 
στην ιδιοκτησία. .Μάλιστα, όσον αφορά τις διαδικαστικές εγγυήσεις, το ΕΔΑΔ πολλές φορές προβαίνει σε αναφορά 
και εξέταση της εξασφάλισής τους ή μη στο πλαίσιο εξέτασης παραπόνων παραβίασης του Άρθρου 1 Π1, χωρίς 
να αναφέρει πως πρόκειται για εξέταση τήρησης ή μη θετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό. Με άλλα 
λόγια, χωρίς να έχει προβεί σε σχετική διάκριση και χαρακτηρισμό, αποδέχεται πως από το Άρθρο 1 Π1 απορρέουν 
και θετικές υποχρεώσεις προστασίας και θετικές υποχρεώσεις διαδικασίας. 
(α) Σχετικές όσον αφορά τις θετικές υποχρεώσεις προστασίας, Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 22/6/2004, Öneryildiz v. Turkey, Application No.48939/99, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/11/2004, Kotov v. Russia, Application No.54522/00, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 3/4/2012, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina 
a.o., Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014, 
Sargsyan v. Azerbaijan, Application No.40167/06, Court (Grand Chamber), Judgments (Merits), 16/6/2015.  
(β) Σχετικές όσον αφορά τις διαδικαστικές εγγυήσεις, με αναφορά στις θετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από 
το Άρθρο 1 Π1, Kotov v. Russia, Application No.54522/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 3/4/2012, ενώ χωρίς αναφορά στις θετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το Άρθρο 1 Π1, AGOSI 
v. The United Kingdom, Application No.9118/80, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
24/10/1986, Gasus Dosier- Und Fördertechnik GmbH v. The Netherlands, Application No.15375/89, Court 
(Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 23/2/1995, Air Canada v. The United Kingdom, Application 
No.18465/91, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5/5/1995,  Immobiliare Saffi v. Italy, 
Application No.22774/93, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 28/7/1999, Hutten-
Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
19/6/2006, Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, Application No.73049/01, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 11/1/2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, Application No.44302/02, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/8/2007, G.I.E.M. S.R.L. a.o. v. Italy, 
Application No.1828/06 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/6/2018. 
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ένα κοινωνικό δικαίωμα με την κλασική του όρου έννοια, ήτοι δεν δημιουργεί στα 

Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρέωση παροχής ιδιοκτησίας γενικά και/ή ιδιοκτησίας 

συγκεκριμένου ύψους στα πρόσωπα που βρίσκονται εντός της επικράτειάς τους και/ή υπό τον 

έλεγχό τους81. 

 

Όσον αφορά την πτυχή του δικαιώματος στην ιδιοκτησία που συνδέεται με το status activus, 

το ΕΔΑΔ φαίνεται να αντιλαμβάνεται και να αποδέχεται αυτήν χωρίς να προβαίνει σε σχετικό 

χαρακτηρισμό. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις όπου καταλήγει σε συμπέρασμα 

παραβίασης του δικαιώματος στην ιδιοκτησία εντοπίζοντας πως το υπόβαθρο προς τούτο 

ήταν οι πολιτικές πεποιθήσεις του φορέα του δικαιώματος82. 

 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα ανωτέρω, θα λέγαμε πως το Άρθρο 1Π1, τόσο ως αποτυπώθηκε 

από τους συντάκτες του όσο και ως ερμηνεύεται και εφαρμόζεται από το ΕΔΑΔ, 

αντιλαμβάνεται και/ή αντικατοπτρίζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως αποδίδον status mixtus, 

προσέγγιση που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.   

 

 

 

 

 

 
81 Σχετικές, Marckx v. Belgium, Application No.6833/74, Court (Plenary), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
13/6/1979, Immobiliare Saffi v. Italy, Application No.22774/93, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 28/7/1999, Slivenko v. Latvia, Application No.48321/99, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 9/10/2003, Kopecký v. Slovakia, Application No.44912/98, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 28/9/2004, Maltzan (Freiherr Von) a.o. v. Germany, Application No.71916/01 a.o., Court (Grand 
Chamber), Decision, 2/3/2005, Stec a.o. v. The United Kingdom, Application No.65731/01 a.o., Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 12/4/2006, Carson a.o. v. The United Kingdom, Application No.4218405, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits), 16/3/2010, Şerife Yiğit v. Turkey, Application No.3976/05, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 2/11/2010, Stummer v. Austria, Application No.37452/02, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 7/7/2011, Fabris v. France, Application 
No.16574/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 7/2/2013, Béláné Nagy v. Hungary, Application 
No.53080/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13/12/2016. 
82 Σχετικές, United Communist Party of Turkey a.o. v. Turkey, Application No.19392/91, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/1/1998, Socialis Party a.o. v. Turkey, Application No.21237/93, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/5/1998. 
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3.2.1.2.  Άρθρο 23 του Συντάγματος 

 

Όπως στην περίπτωση του Άρθρου 1 Π1, έτσι και σε αυτήν του Άρθρου 23 του Συντάγματος, 

μία πρώτη ανάγνωση ίσως δίδει την εντύπωση πως τούτο προστατεύει το δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία ως ένα αυστηρά ατομικό δικαίωμα.  

 

Εν αντιθέσει με το ΕΔΑΔ, το Ανώτατο Δικαστήριο στην πρώιμη νομολογία του φαίνεται 

πράγματι να προσέγγισε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως αυστηρά ατομικό. Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικές είναι δύο αποφάσεις του Χατζηαναστασίου Δ., που εκδόθηκαν το 1971 και το 

1976 αντίστοιχα83, στις οποίες εκφράστηκε η θέση πως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία στην 

Κύπρο κατοχυρώθηκε από τον συντακτικό νομοθέτη ως ατομικό και όχι ως κοινωνική 

λειτουργία, με αποτέλεσμα τούτη η προσέγγισή του να μην μπορεί να μεταβληθεί δια της 

νομολογίας. Είναι, μάλιστα, ενδιαφέρον πως δεν έχουμε εντοπίσει μεταγενέστερες αποφάσεις 

στις οποίες να υπάρχει εκτενής ενασχόληση με το ζήτημα. Έχουμε εντοπίσει μονάχα διάφορες 

αποφάσεις στις οποίες υπάρχει απλός χαρακτηρισμός, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις, του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία ως ατομικού84. 

 

Η προσέγγιση αυτή, ως αναμένεται, δεν μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Θεωρούμε δε πως 

η γραμματική διατύπωση του Άρθρου 23 του Συντάγματος επιτρέπει την υιοθέτηση της θέσης 

πως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, και στο πλαίσιο αυτού, αποδίδει status mixtus και 

συγχρόνως, συνιστά θεσμική εγγύηση85. 

 
83 Papadopoullou a.o. v. The Republic, (1971) 3 CLR 317, Sofroniou a.o. v. Municipality of Nicosia, (1976) 3 CLR 
124.  
84 Σχετικές, Κυπριακή Δημοκρατία ν. Kiazim κ.ά., (2009) 3 ΑΑΔ 327, Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 
ΑΑΔ 584, απόφαση μειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις 
Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.). 
85 Η διαφωνία μας με τη θέση του Ανωτάτου Δικαστηρίου απαντάται σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι πως διατηρούμε 
επιφυλάξεις αναφορικά με το κατά πόσο αυτή ήταν η προσέγγιση των συντακτών του Συντάγματος. Η επιφύλαξη 
τούτη προκύπτει πρώτον, από το ότι το γράμμα του Άρθρου 23 του Συντάγματος δεν οδηγεί αβίαστα στο 
συμπέρασμα αυτό και δεύτερον, από το γεγονός πως οι συντάκτες είχαν ως πρότυπο, αναφορικά με το Μέρος ΙΙ 
του Συντάγματος, την ΕΣΔΑ και τα Πρόσθετα αυτής Πρωτόκολλα, στο πλαίσιο της οποίας κάθε άλλο παρά σαφές 
είναι πως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία προσεγγίζεται ως αμιγώς ατομικό. Το δεύτερο είναι πως διαφωνούμε με τη 
θέση πως η προσέγγιση του συντακτικού νομοθέτη δεν μπορεί ερμηνευτικώς να μεταβληθεί. Το Σύνταγμα έχει, εκ 
φύσεως και θεωρητικώς, απεριόριστη διάρκεια. Προκειμένου τούτο να επιτευχθεί, χρησιμοποιούνται στη 
διατύπωσή του μηχανισμοί όπως λακωνικό λεκτικό, επιφυλάξεις υπέρ του νόμου και αόριστες έννοιες. Έτσι, 
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3.2.2. Φορείς και αποδέκτες 

 

3.2.2.1. Άρθρο 1 Π1 

 

Στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 είναι σαφές πως φορείς του δικαιώματος στην ιδιοκτησία είναι 

τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία ενός 

Συμβαλλόμενου Κράτους. Η υπαγωγή αυτή μπορεί να προκύπτει λόγω ιθαγένειας, λόγω 

χώρου διαμονής ή λόγω χώρου ύπαρξης ιδιοκτησίας. Καταρχάς, η δικαιοδοσία ενός Κράτους 

συναρτάται με την επικράτειά του. Παρόλα αυτά, σε περιπτώσεις που ένα Κράτος, για 

οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει τον αποτελεσματικό έλεγχο ολόκληρης ή μέρους της επικράτειάς 

του, είναι ενδεχόμενο αφενός αυτό να μην έχει και ευθύνη ή να έχει μειωμένη ευθύνη 

αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ και αφετέρου η ευθύνη αυτή να 

μετακυλίεται στο τυχόν άλλο Κράτος που ασκεί τέτοιο αποτελεσματικό έλεγχο στον χώρο 

αυτό86. 

 

Αποδέκτες είναι μόνο τα Συμβαλλόμενα Κράτη, η ευθύνη των οποίων μπορεί να προκύπτει 

από πράξεις και/ή παραλείψεις των προσώπων και/ή των οργάνων των τριών εξουσιών, από 

 
επιτρέπεται η ερμηνευτική προσαρμογή του στις ανάγκες της εκάστοτε εποχής. Τούτο δεν μπορεί παρά να ισχύει 
και αναφορικά με τη φύση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Το τρίτο είναι πως η προσέγγιση του δικαιώματος στην 
ιδιοκτησία ως αμιγώς ατομικού δικαιώματος φαίνεται να αγνοεί βασικές πτυχές και λειτουργίες του, τις οποίες 
προσλαμβάνει και αποδίδει καλύτερα, για τους λόγους που παρατέθηκαν ανωτέρω, η προσέγγιση αυτού ως 
δικαιώματος αποδίδοντος status mixtus και ως θεσμικής εγγύησης. 
86 Σχετικά, Bird A., Third state responsibility for human rights violations, (2010) European Journal of International 
Law 21(4), σελ.883-900, Hakimi M., State bystander responsibility, (2010) European Journal of International Law 
21(2), σελ.341-385, Harris D., O’Boyle M., Bates E., Buckley C., Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European 
Convention on Human Rights, όπ.π., σελ.804-810, Milanovic M., From compromise to principle: Clarifying the 
concept of state jurisdiction in human rights treaties, (2008) Human Rights Law Review 8(3), σελ.411-448, Miller 
S., Revisiting extraterritorial jurisdiction: A territorial justification for extraterritorial jurisdiction under the European 
Convention, (2009) European Journal of International Law 20(4), σελ.1223-1246, Milter B., Broadening the scope 
of extraterritorial application of the European Convention on Human Rights?, (2007) European Human Rights Law 
Review 2, σελ.172-182, Talmon S., The responsibility of outside powers for acts of secessionist entities, 2009 
International and Comparative Law Quarterly 58(3), σελ.493-517, Widdows K., The application of treaties to 
nationals of a party outside its territory, (1986) International and Comparative Law Quarterly, σελ.724-730, Wild R, 
The ‘legal space’ or ‘espace juridique’ of the European Convention on Human Rights: is it relevant to extraterritorial 
state action?, (2005) European Human Rights Law Review 2, σελ.115-124. 
Επίσης σχετικές, Loizidou v. Turkey, Application No.15318/89, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
18/12/1996, Cyprus v. Turkey, Application No.25781/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 10/5/2001, 
Ilaşcu a.o. v. Moldova a.o., Application No.48787/99, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 8/7/2004, Chiragov a.o. v. Armenia, Application No.13216/05, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 16/6/2015, Sargsyan v. Azerbaijan, Application No.40167/06, Court (Grand Chamber), Judgments 
(Merits), 16/6/2015. 
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πράξεις και/ή παραλείψεις άλλων προσώπων και/ή οργάνων, τα οποία τελούν σε σχέση 

εξάρτησης με αυτά, καθώς και από πράξεις και/ή παραλείψεις ιδιωτών, όταν αυτές 

συμπλέκονται με τις θετικές τους υποχρεώσεις87. Αντίθετα, οι ιδιώτες καθαυτοί δεν είναι 

αποδέκτες, συμπέρασμα που αποτελεί λογική απόρροια του ρόλου του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και των οργάνων του, καθώς και της φύσης της ΕΣΔΑ και των Πρόσθετων 

Πρωτοκόλλων αυτής. 

 

3.2.2.2. Άρθρο 23 του Συντάγματος 

 

Στο πλαίσιο του Άρθρου 23 του Συντάγματος, διαφωτιστική όσον αφορά τους φορείς του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία είναι η πρώτη παράγραφος αυτού, όπου ορίζεται πως «έκαστος, 

μόνος ή από κοινού μετ’ άλλων» έχει δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Προκύπτει, λοιπόν, πως 

φορέας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, τόσο μόνο του όσο 

και με άλλα πρόσωπα. Έχει, μάλιστα, καταστεί νομολογιακά σαφές πως δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία δεν έχουν μόνο τα φυσικά, αλλά και τα νομικά πρόσωπα88. Προκύπτει, επίσης, πως 

φορείς του δικαιώματος δεν είναι μόνο οι Κύπριοι πολίτες και/ή οι Κύπριοι πολίτες που 

διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, αφού κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται ρητά. Φορείς είναι 

όλοι, πολίτες ή μη, οι οποίοι διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και/ή έχουν ιδιοκτησία σε 

αυτήν89. 

 
87 Σχετικές, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 
21/2/1986, Gustafsson v. Sweden, Application No.15573/89, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 25/4/1996, Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, Application No.73049/01, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 11/1/2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, Application 
No.44302/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/8/2007, Kotov v. Russia, 
Application No.54522/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 3/4/2012. Δέον, 
πάντως, στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως τα ανωτέρω ισχύουν και αναφορικά με τα χρέη ιδιωτών, και δη 
τραπεζών, έναντι άλλων ιδιωτών. Το Κράτος δεν έχει άνευ ετέρου ευθύνη κάλυψης αυτών. Ευθύνη αποκτά έναντι 
των πιστωτών (καταθετών, μετόχων και/ή άλλων) εάν υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ αυτού και του οφειλέτη 
(τράπεζας ή άλλου) και/ή εάν η ζημία τους ήταν αποτέλεσμα της μη άσκηση των σχετικών θετικών του 
υποχρεώσεων. Σχετικές, Kotov v. Russia, Application No.54522/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 3/4/2012, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014. 
88 Σχετική ρητή αναφορά υπήρξε στην απόφαση της πλειοψηφίας στη Μ.Σ. Ιακωβίδης & Σια Λτδ κ.ά. ν. Γενικού 
Εισαγγελέα, (Πολιτικές Εφέσεις Αρ.378/2009 κ.ά., απόφαση ημ.10/7/2015), ενώ τη θέση αυτήν επιβεβαιώνει και το 
γεγονός πως ισχυρισμοί για παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία εγέρθηκαν και εξετάσθηκαν πολλάκις 
από το Ανώτατο Δικαστήριο. 
89 Όσον αφορά τους αλλοδαπούς -στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται οι πολίτες Κρατών-Μελών της ΕΕ μετά 
την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτήν την 1/5/2004, υπόψιν πρέπει να λαμβάνεται το Άρθρο 32 του 
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Αποδέκτης του δικαιώματος στην ιδιοκτησία είναι, καταρχάς, το Κράτος, ήτοι το σύνολο των 

συντεταγμένων εξουσιών αυτού. Το Άρθρο 35 του Συντάγματος ρητά ορίζει ότι καθήκον 

προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνει το Σύνταγμα έχουν, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους, και η εκτελεστική και η νομοθετική και η δικαστική εξουσία. 

Επομένως, παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και ευθύνη του Κράτους, τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, μπορεί να προκύψει από πράξεις και/ή παραλείψεις και 

των τριών εξουσιών, στο πλαίσιο πάντοτε των αρμοδιοτήτων τους. Αποδέκτες είναι, σαφώς, 

και τα πρόσωπα, όργανα και φορείς που σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Συντάγματος και τη 

σχετική νομοθεσία έχουν εξουσία επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, όπως οι δήμοι, 

κάποια νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κάποιοι οργανισμοί κοινής ωφέλειας κ.ά. 

 

Ερώτημα δημιουργείται κατά πόσο αποδέκτες του δικαιώματος στην ιδιοκτησία είναι και οι 

ιδιώτες, κατά πόσο, δηλαδή, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία τριτενεργεί90. Δεν έχουμε εντοπίσει 

απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή άλλου εθνικού δικαστηρίου που να πραγματεύεται 

συγκεκριμένα την τριτενέργεια του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Παρόλα αυτά, τρία πράγματα 

δέον να σημειωθούν. 

 

 
Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι οι πρόνοιες του Μέρους ΙΙ του Συντάγματος, που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
δεν εμποδίζουν τη Δημοκρατία να ρυθμίζει με νόμο οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τους αλλοδαπούς, εφόσον η 
ρύθμιση αυτή συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Βεβαίως, και σε αυτές τις περιπτώσεις, πέρα από τις πρόνοιες/αρχές 
του διεθνούς δικαίου, πρέπει να πληρούνται και  αυτές του Άρθρου 23 του Συντάγματος και του Άρθρου 1 Π1. 
Σχετικό είναι το Άρθρο 3 του Περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου, Κεφ.109, το οποίος θέτει 
ειδικούς περιορισμούς στην κτήση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, καθώς και το Treaty of the Establishment 
of the Republic of Cyprus, Appendix T, όσον αφορά την κτήση ακίνητης ιδιοκτησίας από Βρετανούς υπηκόους, 
κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16/8/1960. Χρήσιμο, τέλος, να αναφερθεί ότι η κτήση ακίνητης 
ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς συνδέεται και με την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησή τους ως κυπρίων πολιτών, υπό 
τις προϋποθέσεις του Άρθρου 111Α του Περί Αρχείου Πληθυσμού Ν.141(Ι)/2002. Το ύψος και το είδος των 
επενδύσεων που απαιτούνται για τέτοια πολιτογράφηση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
και μπορούν να ανευρεθούν, ως εκάστοτε ισχύουν, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών 
http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument, [1/11/2018].  
90 Σχετικά όσον αφορά γενικά την τριτενέργεια, Alexy R., A theory of constitutional rights, όπ.π., Δημητρόπουλος 
Α., Η συνταγματική προστασία του ανθρώπου από την ιδιωτική εξουσία, όπ.π., Ηλιοπούλου Τζ., Η «τριτενέργεια» 
των ατομικών και των κοινωνικών δικαιωμάτων του Συντάγματος του 1975, όπ.π., Μανιτάκης Α., Η επίδραση του 
Συντάγματος στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις, όπ.π. 
Σχετικά όσον αφορά ειδικά την τριτενέργεια στην κυπριακή έννομη τάξη, Κωνσταντινίδης Π., Η τριτενέργεια των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κυπριακή έννομη τάξη,  (Λευκωσία: Hippasus Publishing, 2016), Παπασάββας Σ., 
Τριτενεργούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κυπριακή έννομη τάξη: Σχόλιο και σκέψεις με αφορμή την απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Πολιτική Έφεση 9931, Γιάλλουρος ν. Νικολάου, (2002) Δικαιώματα του Ανθρώπου 
15, σελ.837-861. 

http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/109.html
http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
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Το πρώτο είναι πως σε σειρά αποφάσεων, οι οποίες αφορούσαν επεμβάσεις σε σχέσεις 

μεταξύ ιδιωτών δια πράξεων του Κράτους και όχι δια πράξεων ιδιωτών καθαυτών, το Ανώτατο 

Δικαστήριο εξέφρασε τη θέση πως το Άρθρο 23 του Συντάγματος προστατεύει το δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία από αυθαίρετες επεμβάσεις του Κράτους και δεν εφαρμόζεται σε σχέσεις 

μεταξύ ιδιωτών91. Η θέση αυτή του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Στις 

εν λόγω υποθέσεις, οι επεμβάσεις προέρχονταν από ενέργειες του Κράτους και όχι από 

ενέργειες ιδιωτών. Επομένως, η εν λόγω επισήμανση ήταν τουλάχιστον αχρείαστη, ενώ ο 

αποκλεισμός εφαρμογής του Άρθρου 23 του Συντάγματος σε αυτές και/ή η άνευ ετέρου 

κατάληξή του σε συμπέρασμα μη παραβίασής του, στη βάση ακριβώς αυτής της 

επισήμανσης, ήταν τουλάχιστον ακατανόητα. Επιπλέον, η εν λόγω θέση του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου δίδει την εντύπωση πως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία δεν τριτενεργεί, ενώ σε άλλα 

σημεία και/ή σε άλλες αποφάσεις, ως θα δούμε αμέσως κατωτέρω, το Ανώτατο Δικαστήριο 

τοποθετήθηκε με τρόπο διαφορετικό.  Δεν μπορεί, λοιπόν, δεδομένων και των ανωτέρω, να 

γίνει αντιληπτός ο λόγος έκφρασης της εν λόγω θέσης αναφορικά με το δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία από το Ανώτατο Δικαστήριο. 

 

Το δεύτερο είναι πως το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο εξέφρασε τη θέση πως τα θεμελιώδη 

δικαιώματα έχουν ισχύ έναντι πάντων92, καθώς και τη θέση πως τα θεμελιώδη δικαιώματα 

τριτενεργούν. Όσον αφορά την τριτενέργεια, κομβική υπήρξε η υπόθεση Γιάλλουρος ν. 

Νικολάου93. Η υπόθεση αυτή εξετάσθηκε από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου και 

πραγματευόταν παραβίαση των Άρθρων 15 και 17 του Συντάγματος από ιδιώτη.  Το Ανώτατο 

 
91 Σχετικές, Evlogimenos  a.o. v. The Republic, (1961) 2 RSCC 139, Ratip v. The Republic, (1962) 3 RSCC 102, 
Chimonides  v. Manglis, (1967) 1 CLR 125 (με την επιφύλαξη μίας δεύτερης, παράλληλης συλλογιστικής του 
Ιωσηφίδη Δ., την οποία θα δούμε εκτενέστερα στη συνέχεια), Harvest Capital Management Ltd v. Ταμάσιου, (2003) 
1 ΑΑΔ 1683, Investylia Ltd v. Livadhiotis Bros Investments Ltd, (2005) 1 ΑΑΔ 704, Investylia Ltd v. Ταμπούρη, 
(2006) 1 ΑΑΔ 1325, CAF Computers Ltd v. Παττίχη και Παττίχη ν. Χριστοφίδη, (2010) 1 ΑΑΔ 815, Investylia Public 
Company Ltd ν. Σούλη, (2011) 1 ΑΑΔ 1564, Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ ν. Parson Emporio Ltd κ.ά., 
(2012) 1 ΑΑΔ 286, Investylia Public Company Ltd ν. Τσεριώτη κ.ά., (2013) 1 ΑΑΔ 614, Χριστοδουλίδη ν. A.L. Pro 
Choice Ventures Ltd κ.ά., (Πολιτική Έφεση Αρ.71/2009, απόφαση ημ.7/3/2014). 
92 Σχετικές, Police v. Georghiades, (1983) 2 CLR 33, όπου, μάλιστα, σημειώθηκε πως οι αποφάσεις του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου στις υποθέσεις Evlogimenos a.o. v. The Republic, (1961) 2 RSCC 139, Ratip v. The Republic, (1962) 
3 RSCC 102, Chimonides v. Manglis, (1967) 1 CLR 125, «αφήνουν ανεπηρέαστη την άποψη πως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα του Μέρους ΙΙ του Συντάγματος έχουν οικουμενικό χαρακτήρα». Επίσης, Αστυνομία ν. Γιάλλουρου, 
(1992) 2 ΑΑΔ 147. 
93 Γιάλλουρος ν. Νικολάου, (2001) 1 ΑΑΔ 558. 
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Δικαστήριο ομόφωνα αποδέχθηκε την τριτενέργεια των συνταγματικών δικαιωμάτων και 

εφάρμοσε αυτήν στα ενώπιόν του γεγονότα. Στη συνέχεια, σχετικοί ισχυρισμοί εγέρθηκαν σε 

διάφορες μετέπειτα υποθέσεις, όπου το Ανώτατο Δικαστήριο, αν και επιβεβαίωσε την εκ 

μέρους του αποδοχή του θεσμού της τριτενέργειας, κατέληξε πως τούτος δεν ετύγχανε 

εφαρμογής στα εκάστοτε ενώπιόν του περιστατικά94. Δεδομένων τούτων, λογικό συμπέρασμα 

δεν θα ήταν η θέση πως το Άρθρο 23 του Συντάγματος στοχεύει στο να προστατεύει το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία μονάχα από αυθαίρετες επεμβάσεις του Κράτους -ως το Ανώτατο 

Δικαστήριο φαίνεται να υποστήριξε, αλλά ότι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ως θεμελιώδες 

δικαίωμα, ισχύει έναντι πάντων, ήτοι και έναντι ιδιωτών, και κατ’ επέκταση τριτενεργεί, όταν 

τούτο απαιτείται. 

 

Φτάνουμε, έτσι, στο τρίτο σημείο, το οποίο θα μπορούσε να αμβλύνει την ένταση μεταξύ των 

δύο προηγούμενων. Ως είδαμε, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία (πρέπει να θεωρείται ότι) 

αποδίδει status mixtus. Επιβάλλει, συνεπώς, στο Κράτος όχι μονάχα αρνητικές, αλλά και 

θετικές υποχρεώσεις, τόσο διαδικασίας όσο και προστασίας. Η προστασία, λοιπόν, αυτού από 

τις ενέργειες ιδιωτών πρέπει και μπορεί να περνά ακριβώς μέσα από τις θετικές αυτές 

υποχρεώσεις  προστασίας. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα από την αποδοχή ή μη της άμεσης 

τριτενέργειας του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Έτσι, πρόνοιες τόσο του αστικού όσο και του 

ποινικού δικαίου πρέπει και μπορούν να αποτρέπουν και/ή να δίδουν θεραπείες σε 

περιπτώσεις επεμβάσεων στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία από ιδιώτες, μειώνοντας την ανάγκη 

απόφασης περί της αποδοχής και/ή χρήσης του θεσμού της άμεσης τριτενέργειας. 

 

 

 

 

 
94 Σχετικές, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (1997) 3 ΑΑΔ 36, Μοντάνιος  ν. Διοικητικού 
Συμβουλίου Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων, (2003) 1 ΑΑΔ 610, Χαραλάμπους ν. Κυπριακών Αερογραμμών Λτδ, 
(2010) 1 ΑΑΔ 513, Γρηγορίου κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα κ.ά., (Πολιτική Έφεση Αρ.204/2011, απόφαση 
ημ.24/5/2016). 
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3.3. Επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

 

3.3.1. Πρώτο ερώτημα: Τι αποτελεί ιδιοκτησία; 

 

3.3.1.1. Άρθρο 1 Π1 

 

Tο Άρθρο 1 Π1 ορίζει πως έκαστος έχει το δικαίωμα ειρηνικής απόλαυσης της ιδιοκτησίας του. 

Δεν καθορίζει, όμως, δεν δίδει έναν ορισμό του τι αποτελεί ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο 

προστατευτικό του πεδίο95. Σύμφωνα με το ΕΔΑΔ, η έννοια «περιουσία» στο πλαίσιο του 

Άρθρου 1 Π1 έχει αυτόνομο περιεχόμενο, ανεξάρτητο από το περιεχόμενο της έννοιας αυτής 

στα εθνικά δίκαια των Συμβαλλομένων Κρατών. Η έννοια αυτή δεν περιορίζεται στην 

κυριότητα ενσώματων αγαθών, αλλά καλύπτει και κάποια άλλα δικαιώματα και συμφέροντα, 

τα οποία μπορούν να θεωρηθούν περιουσιακά στοιχεία/στοιχεία ενεργητικού (assets), όπως 

οι αξιώσεις (claims). Καταρχάς, «περιουσία» θεωρείται η υπάρχουσα/τρέχουσα περιουσία 

(existing possessions). Σε κάποιες, όμως, περιπτώσεις, και η θεμιτή προσδοκία (legitimate 

expectation) μπορεί να θεωρηθεί «περιουσία» για τους σκοπούς του Άρθρου 1 Π1. Τούτο 

συμβαίνει όταν η σχετική προσδοκία απολαμβάνει επαρκή νομική θεμελίωση (sufficient legal 

basis) στην εθνική έννομη τάξη, και τέτοια θεμελίωση αποτελεί η ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας 

που να την κατοχυρώνει ή σχετικής νομολογίας που να την αναγνωρίζει.  

 

Ενδεχομένως κάποιος, δεδομένων των ανωτέρω, να υποστήριζε πως η τρέχουσα περιουσία 

αντιπαραβάλλεται στη θεμιτή προσδοκία και πως οι αξιώσεις εντάσσονται στην πρώτη. Η 

θέση αυτή αντίκειται στη σχετική προσέγγιση του ΕΔΑΔ. Το τελευταίο φαίνεται να θεωρεί πως 

οι έννοιες «θεμιτή προσδοκία» και «αξίωση» είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Συγκεκριμένα, το 

 
95 Σχετικά όσον αφορά το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα, Harris D., O’Boyle M., Bates E., Buckley C., Harris, O'Boyle 
& Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, όπ.π., σελ.655-666, Βασιλακάκης Ε.,  Η 
νομολογιακή εξέλιξη της προστασίας της ιδιοκτησίας κατά το Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπ.π., Παπακωνσταντίνου Α., Η προστασία των 
περιουσιακών ενοχικών δικαιωμάτων σε υπερνομοθετικό επίπεδο, όπ.π., Πατρόγλου Ι., Η έννοια της ιδιοκτησίας 
κατά το Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, όπ.π., Σισιλιανός Α. (επιμέλεια), Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Κατ’ άρθρο ερμηνεία, όπ.π., σελ.771-776. 
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ΕΔΑΔ φαίνεται να θεωρεί πως οι αξιώσεις αποτελούν ιδιοκτησία όταν υπάρχει δικαιολογημένη 

προσδοκία υλοποίησης, εκτέλεσης αυτών, η οποία προκύπτει από επαρκή θεμελίωση στο 

εθνικό δίκαιο, για παράδειγμα δια της ύπαρξης σχετικής νομοθεσίας ή νομολογίας, και πως η 

δικαιολογημένη προσδοκία καθαυτή, μόνη της, δεν αποτελεί ιδιοκτησία για τους σκοπούς του 

Άρθρου 1 Π1. Η απλή ελπίδα (mere hope) αναβίωσης ενός παλαιού περιουσιακού 

δικαιώματος και/ή λήψης θεραπείας για ένα τέτοιο δικαίωμα, καθώς και μία αξίωση που 

τελούσε υπό όρους και αποσβέσθηκε λόγω μη πλήρωσης αυτών δεν δημιουργούν τέτοιο 

ουσιώδες συμφέρον και συνεπώς, δεν αποτελούν ιδιοκτησία για τους σκοπούς του Άρθρου 1 

Π1. 

 

Προκειμένου να θεωρηθεί πως ένα πρόσωπο έχει ιδιοκτησία για τους σκοπούς του Άρθρου  

1 Π1, πρέπει, από το σύνολο των περιστάσεων που περιβάλλουν μία υπόθεση, να προκύπτει 

πως αυτό έχει ένα ουσιώδες συμφέρον (substantive interest), το οποίο αποτελεί είτε τρέχουσα 

ιδιοκτησία είτε άλλο περιουσιακό στοιχείο/στοιχείο ενεργητικού, όπως αξίωση συνδεδεμένη με 

θεμιτή προσδοκία, ως οι έννοιες τούτες παρατέθηκαν αμέσως ανωτέρω96. Σε κάθε 

 
96 Σχετικές, Marckx v. Belgium, Application No.6833/74, Court (Plenary), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
13/6/1979, Pine Valley Developments Ltd a.o. v. Ireland, Application No.12742/87, Court (Chamber), Judgment 
(Merits), 29/11/1991, Pressos Compania Naviera S.A. a.o. v. Belgium, Application No.17849/91, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 20/11/1995, Brezny v. Slovak Republic, Application No.23131/93, Commission 
(Plenary), Decision (Admissibility), 4/3/1996, Weidlich a.o. v. Germany, Application No.18890/91 a.o., Commission 
(Plenary), Decision (Admissibility), 4/3/1996, Firma "Brauerei Feldschlösschen Ferdinand Geidel KG" a.o. v. 
Germany, Application No.19918/92, Commission (Plenary), Decision (Admissibility), 24/2/1997, Iatridis v. Greece, 
Application No.31107/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/3/1999, Beyeler v. 
Italy, Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/1/2000, The Former King of Greece 
a.o. v. Greece, Application No.25701/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 23/11/2000, Malhous v. The 
Czech Republic, Application No.33071/96, Court (Grand Chamber), Decision (Admissibility), 13/12/2000, Prince 
Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany, Application No.42527/98, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
12/7/2001, Gratzinger a.o. v. The Czech Republic, Application No.39794/98, Court (Grand Chamber), Decision, 
10/7/2002, Polacek a.o. v. The Czech Republic, Application No.38645/97, Court (Grand Chamber), Decision 
(Admissibility), 10/7/2002, Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 22/6/2004, Kopecký v. Slovakia, Application No.44912/98, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
28/9/2004, Öneryildiz v. Turkey, Application No.48939/99, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 30/11/2004, Maltzan (Freiherr Von) a.o. v. Germany, Application No.71916/01 a.o., Court (Grand 
Chamber), Decision, 2/3/2005, Draon v. France, Application No.1513/03, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005, Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, Application No.73049/01, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 11/1/2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, 
Application No.44302/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/8/2007, Brosset-
Tribulet a.o. v. France, Application No.34078/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
29/3/2010, Depalle v. France, Application No.34044/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 29/3/2010, Centro Europa 7 S.R.L. a.o. v. Italy, Application No.38433/09, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 7/6/2012, Fabris v. France, Application No.16574/08, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 7/2/2013, Sargsyan v. Azerbaijan, Application No.40167/06, Court (Grand 
Chamber), Judgments (Merits), 16/6/2015, Béláné Nagy v. Hungary, Application No.53080/13, Court (Grand 
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περίπτωση, το ΕΔΑΔ δεν έχει προβεί σε μία απαρίθμηση, περιοριστική ή και ενδεικτική, του τι 

αποτελεί ιδιοκτησία για τους σκοπούς του Άρθρου 1 Π1. Εξετάζει τούτο εφαρμόζοντας τις 

ανωτέρω αρχές στα δεδομένα της κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης. 

 

Εκ της γραμματικής διατύπωσης του Άρθρου 1 Π1 και των ανωτέρω προκύπτουν πέντε 

συμπεράσματα σχετικά με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα. Το πρώτο είναι πως, στο πλαίσιο 

του Άρθρου 1 Π1, αυτό που προστατεύεται είναι το δικαίωμα ειρηνικής απόλαυσης αγαθών 

και όχι τα αγαθά καθαυτά. Το δεύτερο είναι πως στο δικαίωμα αυτό ειρηνικής απόλαυσης 

υπάγονται τόσο εμπράγματα όσο και ενοχικά δικαιώματα. Το τρίτο είναι πως αγαθά η ειρηνική 

απόλαυση και συνεπώς, τα εμπράγματα και/ή ενοχικά δικαιώματα επί των οποίων 

προστατεύονται, μπορούν να είναι ακίνητα και κινητά, ενσώματα και ασώματα. Το τέταρτο 

είναι πως η πυκνότητα του δικαιώματος, ως προκύπτει από το σύνολο των περιστάσεων, είναι 

καθοριστική για το εάν υπάρχει ιδιοκτησία. Οι σκέψεις (α) περί ουσιώδους συμφέροντος 

(substantive interest), (β) επαρκούς νομικής βάσης (substantive legal basis) και (γ) απλών 

ελπίδων (mere hope), καταδεικνύουν τούτο. Το πέμπτο είναι πως το εάν υπάρχει ή όχι 

ιδιοκτησία στο πλαίσιο κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης κρίνεται ad hoc υπό το φως των 

ανωτέρω. 

 

 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13/12/2016, Radomilja a.o. v. Croatia, Application 
No.37685/10 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 20/3/2018. 
Ιδίως όσον αφορά τη σχέση θεμιτής προσδοκίας (legitimate expectation) και αξίωσης (claim), ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η θέση του Vajić Δ. στη χωριστή απόφασή του στη Centro Europa 7 S.R.L. a.o. v. Italy, Application 
No.38433/09, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 7/6/2012. Στην εν λόγω υπόθεση, 
η πλειοψηφία συνέπλεξε θεμιτή προσδοκία και αξίωση. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία σημείωσε πως, σε κάποιες 
περιπτώσεις, η θεμιτή προσδοκία κτήσης ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να απολαμβάνει την προστασία του 
Άρθρου 1 Π1 και πως, όπου υπάρχει ένα περιουσιακό συμφέρον με τη μορφή της αξίωσης, ο φορέας αυτού μπορεί 
να θεωρηθεί ότι έχει θεμιτή προσδοκία, και συνεπώς ιδιοκτησία, όταν υπάρχει επαρκής νομική βάση σχετικά με 
την εν λόγω αξίωση στο εθνικό δίκαιο. Στη βάση αυτών, κατέληξε πως οι Αιτητές είχαν ιδιοκτησία. Ο Vajić Δ., αν 
και συμφώνησε με την πλειοψηφία πως οι Αιτητές είχαν ιδιοκτησία, διαφώνησε με την ανωτέρω προσέγγιση. 
Σχετικά σημείωσε: 
«Σύμφωνα με πάγια νομολογία, όταν ένα πρόσωπο έχει ιδιοκτησιακό συμφέρον με τη μορφή αξίωσης, η οποία έχει 
επαρκή νομική θεμελίωση στο εθνικό δίκαιο, τότε έχει περιουσιακό στοιχείο ικανό να λάβει την προστασία του 
Άρθρου 1 Π1… Είναι, συνεπώς, αχρείαστο να εισάγεται η έννοια της θεμιτής προσδοκίας, η οποία… εφαρμόζεται 
σε μακράν πιο περιορισμένες περιστάσεις… [Δεδομένου του ότι οι Αιτητές είχαν περιουσιακό συμφέρον με τη μορφή 
αξίωσης που απολάμβανε επαρκή νομική θεμελίωση στην εθνική έννομη τάξη] δεν βλέπω την ανάγκη να γίνει 
επιπλέον αναφορά σε οποιαδήποτε θεμιτή προσδοκία».  
Με άλλα λόγια, ο Vajić Δ. διαχώρισε θεμιτή προσδοκία και αξίωση. Η προσέγγισή του, πάντως, αυτή δεν 
ακολουθήθηκε από το ΕΔΑΔ, ως προκύπτει και από την ανωτέρω αναφερόμενη νομολογία. 
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Το ΕΔΑΔ, εξετάζοντας το εν λόγω ερώτημα, είτε με αναφορά στο δικαίωμα είτε με αναφορά 

στο αγαθό -αφού δεν ακολουθεί πάντοτε την ίδια συλλογιστική, έχει αποδεχτεί μία ιδιαίτερα 

ευρεία γκάμα αντικειμένων ως ιδιοκτησία και συνεπώς, ως εμπίπτουσα στο προστατευτικό 

πεδίο του Άρθρου 1 Π1. 

 

Ενδεικτικά, το ΕΔΑΔ απάντησε καταφατικά, είτε ρητά είτε εξυπακουόμενα, το εν λόγω 

ερώτημα σε περιπτώσεις όπου ο Αιτητής είχε κυριότητα ακινήτου97, επωφελή κυριότητα 

ακινήτου (beneficial ownership)98, κυριότητα χρημάτων99, κυριότητα και άλλα δικαιώματα επί 

και εκ πνευματικής ιδιοκτησίας100, κυριότητα και άλλα δικαιώματα επί και εκ μετοχών101 ή 

 
97 Σχετικές, Sporrong a.o. v. Sweden, Application No.7151/75 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 23/9/1982, 
James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 21/2/1986, 
Mellacher a.o. v. Austria, Application No.10522/83 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 19/12/1989,The Holy 
Monasteries v. Greece, Application No.13092/87 a.o., Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
9/12/1994, Zubani v. Italy, Application No.14025/88, Court (Chamber), Judgment (Merits), 7/8/1996, Akdivar a.o. 
v. Turkey, Application No.21893/93, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/9/1996, 
Loizidou v. Turkey, Application No.15318/89, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 18/12/1996, Papachelas 
v. Greece, Application No.31423/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/3/1999, 
Chassagnou a.o. v. France, Application No.25088/94 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 29/4/1999, Immobiliare Saffi v. Italy, Application No.22774/93, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 28/7/1999, Brumarescu v. Romania, Application No.28342/95, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 28/10/1999, The Former King of Greece a.o. v. Greece, Application No.25701/94, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 23/11/2000, Chapman v. The United Kingdom, Application 
No.27238/95, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits),18/1/2001, Coster v. The Unite Kingdom, Application 
No.24876/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 18/1/2001, Lee v. The United Kingdom, Application 
No.25289/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 18/1/2001, Jane Smith v. The United Kingdom, 
Application No.25154/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 18/1/2001, Jahn a.o. v. Germany, 
Application No.46720/99 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 30/6/2005, Scordino v. Italy, Application 
No.36813/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2006, Hutten-Czapska v. 
Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/6/2006, 
Kozacıoğlu v. Turkey, Application No.2334/03, Court (Ground Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
19/2/2009, Michael Theodossiou Ltd v. Cyprus, Application No.31811/04, Court (First Section), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 15/4/2009, Chabauty v. France, Application No.57412/08, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 4/10/2012, Vistiņš a.o. v. Latvia, Application No.71243/01, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 25/10/2012, Chiragov a.o. v. Armenia, Application No.13216/05, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 16/6/2015, Sargsyan v. Azerbaijan, Application No.40167/06, Court (Grand 
Chamber), Judgments (Merits), 16/6/2015). 
98 Σχετική, J.A. Pye (Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, Application No.44302/02, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/8/2007. 
99 Σχετικές, Company S. and T. v. Sweden, Application No.11189/84, Commission (Plenary), Decision 
(Admissibility), 11/12/1986, Svenska Managementgrouppen AB v. Sweden, Application No.11036/84, Commission 
(Plenary) Decision (Admissibility), 1/12/1985, WASA Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse, a 
group of approximately 15000 individuals v. Sweden, Application No.13013/87, Commission (Plenary), Decision 
(Admissibility), 14/12/1988, Burden v. The United Kingdom, Application No.13378/05, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 29/4/2008, Perdigao v. Portugal, Application No.24768/06, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 16/11/2010. 
100 Σχετική, Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, Application No.73049/01, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 11/1/2007. 
101 Σχετικές, Lithgow a.o. v. The United Kingdom, Application No.9006/80 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 
8/7/1986, Company S. and T. v. Sweden, Application No.11189/84, Commission (Plenary), Decision (Admissibility), 
11/12/1986. 
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ομολόγων102, κυριότητα πίνακα υπό διαλυτική αίρεση άσκησης δικαιώματος προτίμησης από 

το Κράτος103, δικαίωμα επίσχεσης ενσώματου κινητού σε περίπτωση μη ικανοποίησης 

συμβατικής χρηματικής αξίωσης104, δικαίωμα λήψης σύνταξης και/ή άλλων κοινωνικών 

ωφελημάτων105, δικαίωμα λήψης μισθού106, αξίωση λήψης χρηματικής ή άλλης 

αποζημίωσης107, αξίωση υποστηριζόμενη από σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εξ 

αποφάσεως χρέος)108, αξίωση ανάκτησης εγγυητή εναντίον πρωτοφειλέτη109, δικαίωμα 

λειτουργίας αναλογικού τηλεοπτικού δικτύου και εκπομπής σε ραδιοσυχνότητες δυνάμει 

σχετικής άδειας110, δικαίωμα υλοποίησης ανάπτυξης δυνάμει σχετικής άδειας111, δικαιώματα 

 
102 Σχετική, Mamatas a.o. v.  Greece, Application No.63066/14 a.o., Court (First Section), Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 21/7/2016, Kyrkos a.o. v. Greece, Application No.64058/14 a.o., Court (First Section), Decision 
(Admissibility), 16/1/2018. 
103 Σχετική, Beyeler v. Italy, Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/1/2000. 
104 Σχετική, Gasus Dosier- Und Fördertechnik GmbH v. The Netherlands, Application No.15375/89, Court 
(Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 23/2/1995. 
105 Σχετικές, Azinas v. Cyprus, Application No.56679/00, Court (Third Section), Judgment (Merits), 20/6/2002, 
Azinas v. Cyprus, Application No.56679/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/4/2004, Kjartan 
Ásmundsson v. Iceland, Application No.60669/00, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 12/10/2004, Pronina v. Ukraine, Application No.63566/00, Court (Second Section), Decision 
(Admissibility), 10/1/2006, Stec a.o. v. The United Kingdom, Application No.65731/01 a.o., Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 12/4/2006, Tatenko v. Ukraine, Application No.14198/02, Court (Fifth Section), Decision 
(Admissibility), 2/10/2007, Andrejeva v. Latvia, Application No.55707/00, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 18/2/2009, Apostolakis v. Greece, Application No.39574/07, Court (First Section), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 22/10/2009, Carson a.o. v. The United Kingdom, Application No.4218405, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 16/3/2010, Şerife Yiğit v. Turkey, Application No.3976/05, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 2/11/2010, Stummer v. Austria, Application 
No.37452/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 7/7/2011, Valkov a.o. v. Bulgaria, 
Application No.2033/04 a.o., Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/10/2011, Panfile 
v. Romania, Application No.13902/11, Court (Third Section), Decision (Admissibility), 20/3/2012, Koufaki a.o. v. 
Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Da Conceição 
Mateus a.o. v. Portugal, Application No.62235/12 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 8/10/2013, 
Markovics a.o. v. Hungary, Application No.77575/11 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 
24/6/2014, Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, Application No.13341/14, Court (First Section), Decision 
(Admissibility), 1/9/2015, Béláné Nagy v. Hungary, Application No.53080/13, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 13/12/2016, Fábián v. Hungary, Application No.78117/13, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 5/9/2017. 
106 Σχετικές, Vilho Eskelinen a.o. v. Finland, Application No.63235/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 19/4/2007, Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), 
Decision (Admissibility), 7/5/2013, Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 a.o., Court (Second 
Section), Decision (Admissibility), 15/10/2013. 
107 Σχετικές, Pressos Compania Naviera S.A. a.o. v. Belgium, Application No.17849/91, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 20/11/1995, Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 22/6/2004, Draon v. France, Application No.1513/03, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005, Maurice v. France, Application No.1810/03, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005, N.K.M. v. Hungary, Application No.66529/11, Court (Second 
Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 14/5/2013, Gáll v. Hungary, Application No.49570/11, Court 
(Second, Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/6/2013, R.Sz. v. Hungary, Application No.41838/11, 
Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 2/7/2013. 
108 Σχετική, Kotov v. Russia, Application No.54522/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 3/4/2012. 
109 Σχετική, Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004. 
110 Σχετική, Centro Europa 7 S.R.L. a.o. v. Italy, Application No.38433/09, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 7/6/2012. 
111 Σχετική, Pine Valley Developments Ltd a.o. v. Ireland, Application No.12742/87, Court (Chamber), Judgment 
(Merits), 29/11/1991. 
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που απορρέουν από σύμβαση ενοικίασης αεροσκάφους112, πελατεία113, δικαίωμα ειρηνικής 

απόλαυσης σπιτιού ακόμη και κτισμένου και/ή χρησιμοποιούμενου κατά παράβαση της 

εθνικής νομοθεσίας114. 

 

Προκύπτει, λοιπόν, πως το Άρθρο 1 Π1, ως ερμηνεύθηκε από το ΕΔΑΔ, δέχεται ένα ευρύ 

πεδίο δικαιωμάτων επί πληθώρας αγαθών ως ιδιοκτησία. Μάλιστα, η προσέγγισή του ΕΔΑΔ 

αναφορικά με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα, τόσο ως προκύπτει από τις γενικές αρχές που 

έχει ορίσει όσο και από την ενδεικτική απαρίθμηση δικαιωμάτων και αντικειμένων που 

παρατέθηκε αμέσως ανωτέρω, φαίνεται, καταρχάς, να είναι σύμφωνη με την προτεινόμενη 

θεωρία.  

 

3.3.1.2. Άρθρο 23 του Συντάγματος 

 

Το Άρθρο 23 του Συντάγματος, όπως και το Άρθρο 1 Π1, δεν δίδει έναν ορισμό του τι αποτελεί 

ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο προστατευτικό του πεδίο115. Από τη γραμματική του, όμως, 

διατύπωση προκύπτουν τρία συμπεράσματα αναφορικά με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα. Το 

πρώτο είναι πως αυτό που το δικαίωμα στην ιδιοκτησία προστατεύει είναι δικαιώματα επί 

αγαθών και όχι αγαθά καθαυτά. Συγκεκριμένα, προστατεύει τα δικαιώματα κτήσης, 

κυριότητας, κατοχής, απόλαυσης και διάθεσης αγαθών. Το δεύτερο είναι πως αντικείμενο 

τέτοιων δικαιωμάτων, και συνεπώς ιδιοκτησίας, μπορούν να είναι τόσο ακίνητα όσο και κινητά. 

Το τρίτο είναι πως επιφυλάσσονται τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας επί των 

 
112 Σχετική, Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland, Application No.45036/98, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits), 30/6/2005. 
113 Σχετικές, Van Marle a.o. v. The Netherlands, Application No.8543/79 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 
26/6/1986, Iatridis v. Greece, Application No.31107/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 25/3/1999. 
114 Σχετικές, Öneryildiz v. Turkey, Application No.48939/99, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 30/11/2004, Brosset-Tribulet a.o. v. France, Application No.34078/02, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010, Depalle v. France, Application No.34044/02, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010. 
115 Σχετικά, Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π., σελ.360-
361, Τορναρίτης Κ., Το πολιτειακόν δίκαιον της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπ.π., σελ.176-177, όπου ο συγγραφέας 
υποστήριξε πως οι ενοχικές αξιώσεις δεν εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 23 του Συντάγματος, 
θέση η οποία, πράγματι, αντανακλούσε τη θέση του Ανωτάτου Δικαστηρίου όχι μόνο τότε, το 1988, που εκδόθηκε 
το εν λόγω βιβλίο, αλλά και για χρόνια αργότερα. 
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υπογείων υδάτων, των ορυχείων, των μεταλλείων και των αρχαιοτήτων, με αποτέλεσμα να 

υποδηλώνεται πως τούτα δεν αποτελούν, άνευ ετέρου, αντικείμενο ιδιοκτησίας116. 

 

Έναν τέτοιο ορισμό, έστω και γενικό, αποτελεί γεγονός πως μέχρι πρόσφατα δεν είχε δώσει 

ούτε και το Ανώτατο Δικαστήριο. Τελευταίως μονάχα, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο 

υποθέσεων που αφορούσαν μέτρα σχετιζόμενα με την οικονομική κρίση, το Ανώτατο 

Δικαστήριο φαίνεται να υιοθέτησε έναν τέτοιον ορισμό, και συγκεκριμένα τον ορισμό που το 

ΕΔΑΔ έδωσε στον όρο «περιουσία» στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 ως παρατέθηκε 

ανωτέρω117. Δεδομένου τούτου, θα λέγαμε πως πια το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρεί ιδιοκτησία, 

τουλάχιστον καταρχάς, τόσο τα εμπράγματα όσο και τα ενοχικά δικαιώματα, εφόσον αυτά 

απολαμβάνουν θεμελίωση στην εθνική έννομη τάξη118. 

 

Προκύπτει, επομένως, το ερώτημα ποια εμπράγματα και ποια ενοχικά δικαιώματα 

προστατεύονται ως ιδιοκτησία. Το ίδιο το Άρθρο 23 του Συντάγματος είναι αρκετά 

διαφωτιστικό επί τούτου, αφού ρητά αναφέρει πως προστατεύει το δικαίωμα κτήσης, κατοχής, 

απόλαυσης και διάθεσης ιδιοκτησίας. Θα ανέμενε, λοιπόν, εύλογα κανείς πως τα δικαιώματα 

αυτά, αλλά και τα απαιτούμενα προς υλοποίησή τους δικαιώματα προστατεύονται ως 

ιδιοκτησία. Από τη σχετική νομολογία δεν θα λέγαμε πως προκύπτει μία καθολική αποδοχή 

της θέσης αυτής από το Ανώτατο Δικαστήριο. Από τη νομολογία, όμως, αυτή προκύπτει πως 

το τελευταίο αποδέχεται ως ιδιοκτησία τα εμπράγματα δικαιώματα που προκύπτουν από την 

 
116 Σχετικές, Παντελίδου κ.ά. ν. Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, (1990) 3 ΑΑΔ 3397, Μαυρουδής  κ.ά. ν. 
Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 3 ΑΑΔ 123, Κοινότητα Πυργών ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 4 ΑΑΔ 3498, 
Κοινότητα Πυργών ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1992) 4 ΑΑΔ 223, Παφίτης κ.ά. ν. Κουκουρή κ.ά., (1992) 1 ΑΑΔ 
1154, Γενικός Εισαγγελέας ν. Μουζουρή, (1996) 2 ΑΑΔ 66. 
117 Σχετικές, Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., 
απόφαση ημ.1/6/2014, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 3/2016, 
απόφαση ημ.16/3/2017, Ολ.).  
118 Η χρήση της φράσης «τουλάχιστον καταρχάς» οφείλεται στο γεγονός πως το Ανώτατο Δικαστήριο δεν 
αποδέχεται ή δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη με σαφήνεια επί του κατά πόσο αποδέχεται ως ιδιοκτησία όλα τα 
εμπράγματα δικαιώματα και όλα τα ενοχικά δικαιώματα με επαρκή θεμελίωση στην εθνική έννομη τάξη. 
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κυριότητα119, την υποθήκη120, την κατάθεση αγοραπωλητηρίου συμβολαίου στο Κτηματολόγιο 

για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης121, αλλά και την κατοχή122 και άλλες ενοχικές αξιώσεις που 

προκύπτουν εκ του νόμου ή εκ συμβάσεως123.  

 

Ομοίως, προκύπτει το ερώτημα επί ποιων αγαθών τα εν λόγω δικαιώματα προστατεύονται 

ως ιδιοκτησία. Το Άρθρο 23 του Συντάγματος ρητά αναφέρει ότι προστατεύονται τα 

δικαιώματα τόσο επί ακινήτων όσο και επί κινητών. Όσον αφορά τα ακίνητα, από τη νομολογία 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου προκύπτει πως αποδέχεται ως αντικείμενα ιδιοκτησίας τη γη και 

τις οικοδομές με την ευρεία του όρου έννοια124. Δυσκολότερα είναι τα πράγματα όσον αφορά 

τα κινητά. Από τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου φαίνεται πως αυτό αποδέχεται ως 

αντικείμενα ιδιοκτησίας τα χρήματα, τόσο καθαυτά125 όσο και ως μισθό126, σύνταξη127 ή και 

 
119 Όσον αφορά την κυριότητα, θεωρούμε αρκετό να σημειώσουμε πως η συντριπτική πλειοψηφία υποθέσεων 
όπου εγέρθηκε και εξετάσθηκε ισχυρισμός επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία αφορούσε επεμβάσεις στην 
κυριότητα των εκάστοτε προσφευγόντων. 
120 Σχετικές, Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου κ.ά., 
(Αίτηση-Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017), Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Επαρχιακού Κτηματολογικού 
Λειτουργού Λεμεσού κ.ά., (Αίτηση-Έφεση Αρ.53/2016, απόφαση ημ.17/5/2017). 
121 Σχετική, Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού Λεμεσού κ.ά., (Αίτηση-Έφεση 
Αρ.53/2016, απόφαση ημ.17/5/2017). 
122 Σχετικές, Tofarco Ltd v. Δήμου Λευκωσίας, (1994) 4 ΑΑΔ 233, Εταιρεία Τυπογραφεία Κόσμος Λτδ ν. Δήμου 
Λευκωσίας, (1997) 4 ΑΑΔ 1986, Ουζουνιάν & Σουλτανιάν και Σία Λτδ v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1999) 3 ΑΑΔ 
309.  
123 Σχετικές, Αζίνας ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 4 ΑΑΔ 2098, Αζίνας ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1999) 3 
ΑΑΔ 508, Παύλου  ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584, Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2010) 
3 ΑΑΔ 241, Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., 
απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.), Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις 
Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, 
(Αναφορά 1/2016, απόφαση ημ.16/3/2017, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, 
(Αναφορά 3/2016, απόφαση ημ.16/3/2017, Ολ.).  
124 Θεωρούμε αρκετό να σημειώσουμε πως η συντριπτική πλειοψηφία υποθέσεων, όπου εγέρθηκε και εξετάσθηκε 
ισχυρισμός επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, αφορούσε επεμβάσεις στην κυριότητα γης και/ή οικοδομών 
των εκάστοτε προσφευγόντων. 
125 Σχετικές, Holy Bishopric Paphos v. The Republic, (1987) 3 CLR 1371, Μακρίδης ν. Cyber Group Ltd, (2005) 2 
ΑΑΔ 57. 
Δέον στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί με σαφήνεια 
αναφορικά με τις καταθέσεις. Ευκαιρία -εάν μας επιτραπεί ο όρος- αποτέλεσε η υπόθεση Χριστοδούλου κ.ά. ν. 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427, η οποία αφορούσε τη νομιμότητα του λεγόμενου 
κουρέματος καταθέσεων και την οποία θα δούμε εκτενώς στη συνέχεια. Η πλειοψηφία, στην απόφασή της, δεν 
τοποθετήθηκε επί του θέματος, ενώ οι δικαστές Παπαδοπούλου Δ. και Ερωτοκρίτου Δ., στις χωριστές αποφάσεις 
τους, φαίνεται να αποδέχτηκαν πως οι καταθέσεις συνιστούν ιδιοκτησία. 
126 Σχετική, Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., 
απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.). 
127 Σχετικές, Αζίνας  ν. Κυπριακής Δημοκρατίας , (1991) 4 ΑΑΔ 2098, Αζίνας ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1999) 3 
ΑΑΔ 508, Παύλου  ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584, Φιλίππου  κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2010) 
3 ΑΑΔ 241, Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά. απόφαση 
ημ.7/10/2014, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 1/2016, απόφαση 
ημ.16/3/2017, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 3/2016, απόφαση 
ημ.16/3/2017, Ολ.). 
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δυνατότητα κέρδους128, τις μετοχές129, τα οχήματα130, τα σκάφη131, τα 

μηχανήματα/εξοπλισμό132, το στοκ προϊόντων133, ακόμη και τις μηχανές παιγνίων134, τα 

ναρκωτικά135 και τα ζώα136. 

 

Η πάροδος του χρόνου, πάντως, φαίνεται να επηρεάζει την προσέγγιση του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου αναφορικά με το τι αποτελεί ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο προστατευτικό πεδίο του 

Άρθρου 23 του Συντάγματος. Η αντιμετώπιση των ενοχικών αξιώσεων αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εξετάζοντας μέτρα που λήφθηκαν μετά την πρώτη περίοδο που 

ακολούθησε τις δικοινοτικές ταραχές του 1963 και την τουρκική εισβολή του 1974, το Ανώτατο 

Δικαστήριο απέφυγε να τοποθετηθεί επί του κατά πόσο θεωρεί τις ενοχικές αξιώσεις, υπό 

οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, ιδιοκτησία, ενώ με σαφήνεια δήλωσε πως το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος δεν εφαρμόζεται προς αξιολόγηση μέτρων ρύθμισης περιουσιακών σχέσεων 

μεταξύ ιδιωτών137. Η στάση αυτή του Ανωτάτου Δικαστηρίου επαναλήφθηκε και 

μεταγενέστερα σε μία άλλη σειρά αποφάσεων, οι οποίες αφορούσαν τη συμβατότητα μέτρων 

που υιοθετήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία προς αντιμετώπιση των συνεπειών της 

λειτουργίας του χρηματιστηρίου, μεταξύ άλλων, με το Άρθρο 23 του Συντάγματος138. Στην 

Αναφορά 3/2016139, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, χωρίς να διακηρύξει τούτο ρητά, 

 
128 Σχετική, απόφαση πλειοψηφίας στη Μ.Σ. Ιακωβίδης & Σια Λτδ κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα, (Πολιτικές Εφέσεις 
Αρ.378/2009 κ.ά., απόφαση ημ.10/7/2015). 
129 Σχετική, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 1/2016, απόφαση ημ.16/3/2017, 
Ολ.). 
130 Σχετικές, Police v. Liveras, (1962) 3 RSCC 65, Ξυδιάς κ.ά. ν. Αστυνομίας, (1993) 2 ΑΑΔ 174. 
131 Σχετική, Partastampo Shipping and Fishing Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά., (2011) 3 ΑΑΔ 370. 
132 Σχετική, Partastampo Shipping and Fishing Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά., (2011) 3 ΑΑΔ 370. 
133 Σχετική, απόφαση πλειοψηφίας στη Μ.Σ. Ιακωβίδης & Σια Λτδ κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα, (Πολιτικές Εφέσεις 
Αρ.378/2009 κ.ά., απόφαση ημ.10/7/2015). 
134 Σχετική, Police v. Hondrou, (1962)3 RSCC 82. 
135 Σχετική, Anastassiou v. The Republic, (1972) 2 CLR 121. 
136 Σχετική, Φιλίππου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 4 ΑΑΔ 2477. 
137 Σχετικές, Chimonides v. Manglis, (1967) 1 CLR 125, Apostolides a.o. v. The Republic, (1982) 3 CLR 928, 
Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A a.o., (1983) 1 CLR 55. Είναι χαρακτηριστικό πως, ως είδαμε, το 1988 
ο Τορναρίτης έγραψε πως οι ενοχικές αξιώσεις δεν εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 23 του 
Συντάγματος. (Τορναρίτης Κ., Το πολιτειακόν δίκαιον της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπ.π., σελ.176-177). 
138Σχετικές, Harvest Capital Management Ltd v. Ταμάσιου, (2003) 1 ΑΑΔ 1683, Investylia Ltd v. Livadhiotis Bros 
Investments Ltd, (2005) 1 ΑΑΔ 704, Investylia Ltd v. Ταμπούρη, (2006) 1 ΑΑΔ 1325, CAF Computers Ltd v. Παττίχη 
και Παττίχη ν. Χριστοφίδη, (2010) 1 ΑΑΔ 815, Χριστοδουλίδη ν. A.L. Pro Choice Ventures Ltd κ.ά., (Πολιτική Έφεση 
Αρ.71/2009, απόφαση ημ.7/3/2014), Investylia Public Company Ltd ν. Σούλη, (2011) 1 ΑΑΔ 1564, Ελληνική 
Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ ν. Parson Emporio Ltd κ.ά., (2012) 1 ΑΑΔ 286, Investylia Public Company Ltd ν. 
Τσεριώτη κ.ά., (2013) 1 ΑΑΔ 614. 
139 Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 3/2016, απόφαση ημ.16/3/2017, Ολ.). 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/1993/rep/1993_2_0174.htm&qstring=Ali%20and%20Ratip
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1972/1972_2_121.pdf
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φαίνεται να αποδέχθηκε πως οι ενοχικές αξιώσεις, ακόμη και μεταξύ ιδιωτών, συνιστούν 

ιδιοκτησία και πως συνεπώς, το Άρθρο 23 του Συντάγματος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις 

επέμβασης σε τέτοιες αξιώσεις. Τούτο προκύπτει αβίαστα από το γεγονός ότι το Ανώτατο 

Δικαστήριο κατέληξε πως ο υπό κρίση νόμος ήταν αντισυνταγματικός, inter alia, λόγω 

αντίθεσης στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. 

 

Το Άρθρο 23, λοιπόν, ως ερμηνεύεται από το Ανώτατο Δικαστήριο, προστατεύει ένα ευρύ 

πεδίο δικαιωμάτων επί πληθώρας αγαθών ως ιδιοκτησία, αν και όχι τόσο ευρύ όσο η 

προτεινόμενη θεωρία υποστηρίζει.  Σε κάθε περίπτωση, η γραμματική διατύπωση του Άρθρου 

23 του Συντάγματος επιτρέπει την υιοθέτηση της θέσης της προτεινόμενης θεωρίας. 

 

3.3.2. Δεύτερο ερώτημα: Ποιες οι μορφές επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία; 

 

3.3.2.1. Άρθρο 1 Π1 

 

Το Άρθρο 1 Π1 προβλέπει συγκεκριμένες μορφές επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, 

οι οποίες δικαιολογούνται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ένταξη δε αυτού σε ένα 

σύστημα κανόνων, ήτοι αυτό της ΕΣΔΑ, δικαιολογεί σε συγκεκριμένες περιστάσεις -και υπό 

τις ίδιες μορφές που το Άρθρο 1 Π1 προβλέπει- την επέμβαση στο δικαίωμα ιδιοκτησία χωρίς 

την πλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων. Για σκοπούς πληρότητας, οι περιστάσεις αυτές 

παρατίθενται στο πλαίσιο εξέτασης του δεύτερου αυτού ερωτήματος. 

 

3.3.2.1.1. Προβλεπόμενες από το  Άρθρο 1 Π1 μορφές επέμβασης 

 

Η γραμματική διατύπωση του Άρθρου 1 Π1 δίδει την εντύπωση πως τούτο προβλέπει δύο 

μονάχα μορφές επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ήτοι τη στέρηση και τη ρύθμιση 

χρήσης. Παρόλα αυτά, το ΕΔΑΔ ερμήνευσε και εφάρμοσε το Άρθρο 1 Π1 με τέτοιο τρόπο, 

ώστε οι επιτρεπόμενες μορφές επέμβασης σε αυτό να είναι τρεις. Συγκεκριμένα, το ΕΔΑΔ από 
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νωρίς υποστήριξε πως το Άρθρο 1 Π1 περιλαμβάνει τρεις κανόνες. Ο πρώτος απαντάται στην 

πρώτη φράση της πρώτης παραγράφου, είναι γενικής φύσης και εκφράζει την αρχή του 

σεβασμού της περιουσίας (peaceful enjoyment of possessions). Ο δεύτερος απαντάται στη 

δεύτερη φράση της πρώτης παραγράφου και αφορά τη στέρηση ιδιοκτησίας υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο τρίτος απαντάται στη δεύτερη παράγραφο και αφορά την 

αναγνώριση στα Συμβαλλόμενα Κράτη της εξουσίας να ρυθμίζουν τη χρήση αγαθών προς το 

δημόσιο συμφέρον ή προς εξασφάλιση της καταβολής φόρων, εισφορών ή προστίμων. 

Επιπλέον, το ΕΔΑΔ αποφάσισε πως οι τρεις αυτοί κανόνες δεν είναι απόλυτα διακριτοί μεταξύ 

τους. Ο δεύτερος και ο τρίτος κανόνας αφορούν συγκεκριμένες μορφές επέμβασης στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία και πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως της αρχής που 

αποτυπώνεται στον πρώτο κανόνα140.  

 
140 Σχετικές, Sporrong a.o. v. Sweden, Application No.7151/75 a.ο., Court (Plenary), Judgment (Merits), 23/9/1982, 
James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 21/2/1986, 
Lithgow a.o. v. The United Kingdom, Application No.9006/80 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 8/7/1986, 
AGOSI v. The United Kingdom, Application No.9118/80, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
24/10/1986, Company S. and T. v. Sweden, Application No.11189/84, Commission (Plenary), Decision 
(Admissibility), 11/12/1986, Mellacher a.o. v. Austria, Application No.10522/83 a.o., Court (Plenary), Judgment 
(Merits), 19/12/1989, Pine Valley Developments Ltd a.o. v. Ireland, Application No.12742/87, Court (Chamber), 
Judgment (Merits), 29/11/1991, The Holy Monasteries v. Greece, Application No.13092/87 a.o., Court (Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 9/12/1994, Gasus Dosier- Und Fördertechnik GmbH v. The Netherlands, 
Application No.15375/89, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 23/2/1995, Air Canada v. The 
United Kingdom, Application No.18465/91, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5/5/1995, 
Gustafsson v. Sweden, Application No.15573/89, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
25/4/1996, Iatridis v. Greece, Application No.31107/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 25/3/1999, Immobiliare Saffi v. Italy, Application No.22774/93, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 28/7/1999, Beyeler v. Italy, Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 5/1/2000, The Former King of Greece a.o. v. Greece, Application No.25701/94, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 23/11/2000, Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 22/6/2004, Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland, 
Application No.45036/98, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 30/6/2005, Jahn a.o. v. Germany, 
Application No.46720/99 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 30/6/2005, Maurice v. France, 
Application No.1810/03, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005, Scordino v. 
Italy, Application No.36813/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2006, 
Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 19/6/2006, Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, Application No.73049/01, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 11/1/2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, Application 
No.44302/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/8/2007, Michael Theodossiou 
Ltd v. Cyprus, Application No.31811/04, Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15/4/2009, 
Brosset-Tribulet a.o. v. France, Application No.34078/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 29/3/2010, Depalle v. France, Application No.34044/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 29/3/2010, Perdigao v. Portugal, Application No.24768/06, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/11/2010, Centro Europa 7 S.R.L. a.o. v. Italy, Application No.38433/09, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 7/6/2012, Vistiņš a.o. v. Latvia, Application 
No.71243/01, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 25/10/2012, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., 
Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014, Sargsyan 
v. Azerbaijan, Application No.40167/06, Court (Grand Chamber), Judgments (Merits), 16/6/2015, Béláné Nagy v. 
Hungary, Application No.53080/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13/12/2016, 
Fábián v. Hungary, Application No.78117/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/9/2017, G.I.E.M. 
S.R.L. a.o. v. Italy, Application No.1828/06 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/6/2018. 
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Το ΕΔΑΔ, χρησιμοποιώντας την εν λόγω γενική θέση του, αναγνώρισε πως κάποιες πράξεις 

και/ή παραλείψεις, οι οποίες δεν συνιστούν ούτε στέρηση ούτε ρύθμιση χρήσης, θεωρούνται 

επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία και υπάγονται στον πρώτο κανόνα αυτού. Με άλλα 

λόγια, το ΕΔΑΔ χρησιμοποίησε -και χρησιμοποιεί- τον πρώτο κανόνα, που φαίνεται πως 

(μονάχα) κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ως βάση για τον περιορισμό του. 

 

Το Άρθρο 1 Π1, λοιπόν, επιτρέπει τρεις μορφές επέμβασης, την επέμβαση στην ειρηνική 

απόλαυση της ιδιοκτησίας, τη στέρηση και τη ρύθμιση χρήσης. Εάν επιθυμούμε να εντάξουμε 

αυτές στις δύο κατηγορίες που η προτεινόμενη θεωρία χρησιμοποιεί, θα λέγαμε πως, 

καταρχάς, η στέρηση του Άρθρου 1 Π1 εμπίπτει στην κατηγορία της στέρησης της 

προτεινόμενης θεωρίας, ενώ οι επεμβάσεις του πρώτου και του τρίτου κανόνα, ήτοι η 

επέμβαση στην ειρηνική απόλαυση και η ρύθμιση χρήσης, εμπίπτουν στην κατηγορία του 

περιορισμού της προτεινόμενης θεωρίας. Η αντιστοιχία, η κατάταξη, όμως, αυτή δεν είναι 

απόλυτη -γι’ αυτό και η χρήση της λέξης «καταρχάς». Και τούτο, γιατί το ΕΔΑΔ, σε κάποιες 

περιπτώσεις, προσέγγισε ως επεμβάσεις του πρώτου ή του τρίτου κανόνα επεμβάσεις που 

με βάση την προτεινόμενη θεωρία συνιστούσαν στέρηση.  

 

Όσον αφορά την επέμβαση στην ειρηνική απόλαυση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, ήτοι 

την επέμβαση του πρώτου κανόνα, αν και αποτελεί δημιούργημα του ΕΔΑΔ, το τελευταίο δεν 

έδωσε έναν ορισμό, δεν προέβη σε έναν προσδιορισμό της εν λόγω μορφής επέμβασης. Από 

τη νομολογία αυτού προκύπτει πως αυτή χρησιμοποιείται όταν η υπό κρίση επέμβαση δεν 

μπορεί, εύκολα τουλάχιστον, να χαρακτηριστεί ως στέρηση ή ρύθμιση χρήσης. Είναι ενδεικτικό 

πως σε διάφορες αποφάσεις του, όπου κατέληξε πως η υπό κρίση επέμβαση συνιστούσε 

επέμβαση του πρώτου κανόνα, σημείωσε πως τούτο αποτελούσε απόρροια της 

περιπλοκότητας των γεγονότων και των νομικών ζητημάτων της υπόθεσης141. Επίσης, από 

 
141 Σχετικές, Beyeler v. Italy, Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/1/2000, 
Öneryildiz v. Turkey, Application No.48939/99, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
30/11/2004, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014. 
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τη νομολογία αυτού, ως αναφέρθηκε, προκύπτει πως σε κάποιες περιπτώσεις, όπου επήλθε 

απώλεια ιδιοκτησίας, αυτό προσέγγισε τούτην ως επέμβαση του πρώτου κανόνα142. Σε κάθε 

περίπτωση, το ΕΔΑΔ έχει χαρακτηρίσει ως επεμβάσεις του πρώτου κανόνα μία ιδιαίτερα 

ευρεία γκάμα επεμβάσεων143.  

 
142 Σχετικές, WASA Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse, a group of approximately 15000 
individuals v. Sweden, Application No.13013/87, Commission (Plenary), Decision (Admissibility), 14/12/1988, J.A. 
Pye (Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, Application No.44302/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 30/8/2007. 
143 Ενδεικτικά, το ΕΔΑΔ έχει χαρακτηρίσει ως επεμβάσεις του πρώτου κανόνα τη διαρκή άρνηση πρόσβασης σε 
ιδιοκτησίες και τη μη παροχή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε εκτοπισμένα πρόσωπα λόγω της τουρκικής εισβολής 
στην Κύπρο ή λόγω του πολέμου στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, (σχετικές, Loizidou v. Turkey, Application 
No.15318/89, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 18/12/1996, Cyprus v. Turkey, Application No.25781/94, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 10/5/2001 και Chiragov a.o. v. Armenia, Application No.13216/05, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 16/6/2015, Sargsyan v. Azerbaijan, Application No.40167/06, Court 
(Grand Chamber), Judgments (Merits), 16/6/2015 αντίστοιχα), τη μη λήψη θετικών μέτρων προς εξασφάλιση της 
προστασίας κατοικίας η οποία είχε ανεγερθεί παράνομα και καταστράφηκε από έκρηξη σε γειτνιάζουσα χωματερή 
σκουπιδιών, (σχετική, Öneryildiz v. Turkey, Application No.48939/99, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 30/11/2004), την επιβολή δικαστικών εξόδων για δικαστικές διαδικασίες που αφορούσαν 
τον καθορισμό της οφειλόμενης από το Κράτος αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ακινήτου, τα οποία υπερέβαιναν 
την εν λόγω αποζημίωση, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες του απαλλοτριωθέντος ακινήτου όχι μόνο να μην λάβουν 
αποζημίωση, αλλά να οφείλουν στο Κράτος και επιπλέον χρήματα, (σχετική, Perdigao v. Portugal, Application 
No.24768/06, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/11/2010), την απώλεια 
πελατείας σινεμά λόγω διαφωνίας και συνεπακόλουθων μέτρων σχετικά με την κυριότητα του ακινήτου εντός του 
οποίου βρισκόταν αυτό, (σχετική, Iatridis v. Greece, Application No.31107/96, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 19/10/2000), την απώλεια δικαιώματος ανάπτυξης δυνάμει σχετικής άδειας λόγω 
μεταβολής της σχετικής νομοθεσίας, (σχετική, Sporrong a.o. v. Sweden, Application No.7151/75 a.o., Court 
(Plenary), Judgment (Merits), 23/9/1982), την απώλεια κυριότητας πίνακα που τελούσε υπό την αίρεση άσκησης 
δικαιώματος προτίμησης από το Κράτος, ένεκα ακριβώς της άσκησης αυτού, (σχετική, Beyeler v. Italy, Application 
No.33202/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/1/2000), την απώλεια αξίωσης αποζημίωσης λόγω 
μεταβολής της σχετικής νομοθεσίας, (σχετική, Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 22/6/2004), τον περιορισμό αξίωσης αποκατάστασης εγγυητή έναντι πρωτοφειλέτη 
δυνάμει χρήσης σχετικής δυνατότητας που έδιδε η νομοθεσία, (σχετική, Bäck v. Finland, Application No.37598/97, 
Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004), την επιβολή περιορισμών στην ανάληψη και διάθεση 
καταθέσεων για είκοσι και πλέον έτη, (σχετική, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014 (σημειωτέον πως, σε άλλες 
περιπτώσεις επιβολής περιορισμών στο δικαίωμα λήψης και διάθεσης καταθέσεων, το ΕΔΑΔ προσέγγισε τις 
σχετικές επεμβάσεις ως ρύθμιση χρήσης του τρίτου κανόνα), την απώλεια σύνταξης λόγω επιβολής της 
πειθαρχικής ποινής της απόλυσης μετά από καταδίκη για ποινικό αδίκημα, (σχετικές, Azinas v. Cyprus, Application 
No.56679/00, Court (Third Section), Judgment (Merits), 20/6/2002, Azinas v. Cyprus, Application 
No.56679/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/4/2004, Apostolakis v. Greece, Application 
No.39574/07, Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 22/10/2009, Valkov a.o. v. Bulgaria, 
Application No.2033/04 a.o., Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/10/2011, Panfile 
v. Romania, Application No.13902/11, Court (Third Section), Decision (Admissibility), 20/3/2012), την επιβολή 
περιορισμών σε συντάξεις και/ή άλλα κοινωνικά βοηθήματα με τη μορφή της μείωσης, της φορολόγησης, της 
αναστολής και/ή άλλως πως, (σχετικές, Kjartan Ásmundsson v. Iceland, Application No.60669/00, Court (Second 
Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 12/10/2004, Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 
a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Da Conceição Mateus a.o. v. Portugal, Application 
No.62235/12 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 8/10/2013, Markovics a.o. v. Hungary, 
Application No.77575/11 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 24/6/2014, Da Silva Carvalho Rico 
v. Portugal, Application No.13341/14, Court (First Section), Decision (Admissibility), 1/9/2015, Béláné Nagy v. 
Hungary, Application No.53080/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13/12/2016, 
Fábián v. Hungary, Application No.78117/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/9/2017), την επιβολή 
περιορισμών σε μισθούς ομοίως με τη μορφή της μείωσης, της φορολόγησης, της αναστολής και/ή άλλως πως, 
(σχετικές, Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 
7/5/2013, Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 a.o., Court (Second Section), Decision 
(Admissibility), 15/10/2013), ακόμη και το ούτω καλούμενο κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, (σχετικές, Mamatas 
a.o. v.  Greece, Application No.63066/14 a.o., Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
21/7/2016, Kyrkos a.o. v. Greece, Application No.64058/14 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 
16/1/2018). 
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Όσον αφορά τώρα τη στέρηση, ήτοι την επέμβαση του δεύτερου κανόνα, το ΕΔΑΔ προσεγγίζει 

ως τέτοια τόσο την τυπική όσο και την de facto στέρηση, δηλαδή τόσο την επέμβαση που 

χαρακτηρίστηκε από το ίδιο το Κράτος ως τέτοια, και τούτο συμβαίνει, κατά κανόνα, στις 

περιπτώσεις απαλλοτρίωσης, όσο και την επέμβαση που, αν και δεν χαρακτηρίστηκε από το 

Κράτος ως τέτοια, συνιστούσε ουσιαστικά στέρηση144. Εντούτοις, το ΕΔΑΔ δεν προσεγγίζει 

ως στέρηση του δεύτερου κανόνα κάθε επέμβαση που οδηγεί σε απώλεια ιδιοκτησίας. Σε 

διάφορες περιπτώσεις, όπου πράγματι έλαβε χώρα απώλεια ιδιοκτησίας, το ΕΔΑΔ 

προσέγγισε τη σχετική επέμβαση ως επέμβαση του πρώτου145 ή του τρίτου κανόνα146. Τούτο 

έχει ως αποτέλεσμα το ΕΔΑΔ να μην προσεγγίζει ως στέρηση επεμβάσεις που υπό την 

προτεινόμενη θεωρία θα συνιστούσαν τέτοια. Σε κάθε περίπτωση, το ΕΔΑΔ προσέγγισε ως 

στέρηση του δεύτερου κανόνα μία ευρεία γκάμα επεμβάσεων στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία147. 

 
144 Σχετικές, Sporrong a.o. v. Sweden, Application No.7151/75 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 23/9/1982, 
Svenska Managementgrouppen AB v. Sweden, Application No.11036/84, Commission (Plenary) Decision 
(Admissibility), 1/12/1985, Mellacher a.o. v. Austria, Application No.10522/83 a.o., Court (Plenary), Judgment 
(Merits), 19/12/1989, Pine Valley Developments Ltd a.o. v. Ireland, Application No.12742/87, Court (Chamber), 
Judgment (Merits), 29/11/1991, Immobiliare Saffi v. Italy, Application No.22774/93, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 28/7/1999, Brumarescu v. Romania, Application No.28342/95, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/10/1999, Brosset-Tribulet a.o. v. France, Application No.34078/02, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010, Depalle v. France, Application 
No.34044/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010, Ališić a.o. v. Bosnia 
and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
16/7/2014. 
145 Σχετικές, WASA Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse, a group of approximately 15000 
individuals v. Sweden, Application No.13013/87, Commission (Plenary), Decision (Admissibility), 14/12/1988, J.A. 
Pye (Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, Application No.44302/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 30/8/2007. 
146 Σχετικές, AGOSI v. The United Kingdom, Application No.9118/80, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 24/10/1986, Air Canada v. The United Kingdom, Application No.18465/91, Court 
(Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5/5/1995, Gasus Dosier- Und Fördertechnik GmbH v. The 
Netherlands, Application No.15375/89, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 23/2/1995, 
Beyeler v. Italy, Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/1/2000. 
147 Ενδεικτικά, το ΕΔΑΔ προσέγγισε ως στέρηση περιπτώσεις τυπικής απαλλοτρίωσης, ακόμη και όταν η διαφωνία 
δεν αφορούσε τη νομιμότητα της απαλλοτρίωσης καθαυτής, αλλά της προσφερόμενης και/ή καταβληθείσας (ή μη) 
αποζημίωσης, (σχετικές, Zubani v. Italy, Application No.14025/88, Court (Chamber), Judgment (Merits), 7/8/1996, 
Papachelas v. Greece, Application No.31423/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
25/3/1999, Scordino v. Italy, Application No.36813/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 29/3/2006, Kozacıoğlu v. Turkey, Application No.2334/03, Court (Ground Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 19/2/2009, Michael Theodossiou Ltd v. Cyprus, Application No.31811/04, Court 
(First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15/4/2009, Vistiņš and Perepjolkins v. Latvia, Application 
No.71243/01, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 25/10/2012), την απώλεια ιδιοκτησίας δυνάμει 
κρατικοποίησης, (σχετική, Lithgow a.o. v. The United Kingdom, Application No.9006/80 a.o., Court (Plenary), 
Judgment (Merits), 8/7/1986), την απώλεια ιδιοκτησίας δυνάμει δια συμφωνίας και/ή νόμου μεταβίβασης στο 
Κράτος, (σχετική, The Former King of Greece a.o. v. Greece, Application No.25701/94, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 23/11/2000), την απώλεια ιδιοκτησίας δυνάμει υποχρέωσης μεταβίβασής της σε κρατικές 
αρχές, (σχετική, The Holy Monasteries v. Greece, Application No.13092/87 a.o., Court (Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 9/12/1994, Jahn a.o. v. Germany, Application No.46720/99 a.o., Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 30/6/2005), την απώλεια ιδιοκτησίας δυνάμει άσκησης από τον μακροχρόνιο 
ενοικιαστή δικαιώματος αναγκαστικής, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, αγοράς κατοικίας, (σχετική, James 
a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 21/2/1986), την ακύρωση 
δικαστικής απόφασης που επιδίκαζε αποζημίωση στους Αιτητές, (σχετική, Brumarescu v. Romania, Application 
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Τα συμπεράσματα, λοιπόν, του ΕΔΑΔ συνάδουν με την προτεινόμενη θεωρία σε δύο σημεία. 

Το πρώτο είναι πως, όσον αφορά τα εμπράγματα δικαιώματα, θεωρεί στέρηση την άμεση 

αναγκαστική αφαίρεσή τους, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις απαλλοτρίωσης ή 

κρατικοποίησης. Δεν θεωρεί, όμως, στέρηση την έμμεση αναγκαστική αφαίρεσή τους, όπως 

συμβαίνει στις περιπτώσεις επιβολής και είσπραξης φορολογίας. Το δεύτερο είναι πως, όσον 

αφορά τις αξιώσεις, θεωρεί, σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις, στέρηση την ολική άμεση 

αφαίρεσή τους όταν αυτές είναι γεννημένες και τέλειες. Δεν συνάδουν δε με αυτήν ιδίως όσον 

αφορά τις επεμβάσεις στις ενοχικές αξιώσεις, τις οποίες προσεγγίζει, κατά κανόνα, ως 

επεμβάσεις του πρώτου και του τρίτου κανόνα, κατ’ απόκλιση από την προτεινόμενη θεωρία. 

 

Όσον αφορά, τέλος, τη ρύθμιση χρήσης αγαθών, ήτοι την επέμβαση του τρίτου κανόνα, το 

ΕΔΑΔ ομοίως προσέγγισε ως τέτοια μία ευρεία γκάμα επεμβάσεων στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία ως ρύθμιση χρήσης148, σε κάποιες μάλιστα από τις οποίες, ως είδαμε και ανωτέρω, 

 
No.28342/95, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/10/1999), τη δια νόμου κατάργηση αξιώσεων λήψης 
αποζημίωσης, (σχετικές, Pressos Compania Naviera S.A. a.o. v. Belgium, Application No.17849/91, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 20/11/1995, Draon v. France, Application No.1513/03, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005, Maurice v. France, Application No.1810/03, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005), ακόμη και τη μη εξασφάλιση της ικανοποίησης 
ενοχικής αξίωσης, (σχετική, Kotov v. Russia, Application No.54522/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 3/4/2012). 
148 Ενδεικτικά, το ΕΔΑΔ θεώρησε ρύθμιση χρήσης τη ρύθμιση της ανάπτυξης γης, (σχετική, Pine Valley 
Developments Ltd a.o. v. Ireland, Application No.12742/87, Court (Chamber), Judgment (Merits), 29/11/1991), τη 
ρύθμιση της χρήσης γης που θεωρείται δημόσια παραλία, (σχετικές, Brosset-Tribulet a.o. v. France, Application 
No.34078/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010, Depalle v. France, 
Application No.34044/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010), τη ρύθμιση 
του κυνηγιού εντός ιδιωτικής ιδιοκτησίας δια της δημιουργίας συνδέσμων στους οποίους οι ιδιοκτήτες γης μικρών 
εκτάσεων μεταβίβαζαν τα δικαιώματα κυνηγιού, ώστε να ρυθμίζουν αυτοί το κυνήγι σε συγκεκριμένες περιοχές, 
(σχετικές, Chassagnou a.o. v. France, Application No.25088/94 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 29/4/1999, Hasan a.o. v. Bulgaria, Application No.30985/96, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 26/10/2000), τη ρύθμιση των ενοικιάσεων, (σχετικές, Mellacher a.o. v. 
Austria, Application No.10522/83 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 19/12/1989, Hutten-Czapska v. Poland, 
Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/6/2006), την 
πρόβλεψη και ρύθμιση του θεσμού της χρησικτησίας, (σχετική, J.A. Pye (Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, 
Application No.44302/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/8/2007), την 
πρόβλεψη και ρύθμιση της παροχής κρατικής βοήθειας προς πραγμάτωση έξωσης και/ή ανάκτηση κατοχής 
ιδιοκτησίας, (σχετική, Immobiliare Saffi v. Italy, Application No.22774/93, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 28/7/1999), την κατάσχεση ιδιοκτησίας στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, (σχετικές, 
Handyside v. The United Kingdom, Application No.5493/72, Court (Plenary), Judgment (Merits), 7/12/1976, AGOSI 
v. The United Kingdom, Application No.9118/80, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
24/10/1986, Air Canada v. The United Kingdom, Application No.18465/91, Court (Chamber), Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 5/5/1995, G.I.E.M. S.R.L. a.o. v. Italy, Application No.1828/06 a.o., Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 28/6/2018), την κατάσχεση ιδιοκτησίας προς εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων, (σχετική, 
Gasus Dosier- Und Fördertechnik GmbH v. The Netherlands, Application No.15375/89, Court (Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 23/2/1995), την κατάσχεση ιδιοκτησίας προς συμμόρφωση με 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή των Συμβαλλομένων Κρατών σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, 
(σχετική, Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland, Application No.45036/98, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits), 30/6/2005), τη μη απόδοση και/ή την επιβολή περιορισμών στη λήψη και 
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το αποτέλεσμα ήταν η απώλεια ιδιοκτησίας149. Τα συμπεράσματά του, λοιπόν, σε μεγάλο 

βαθμό -αν και όχι απόλυτο- συνάδουν με αυτά της προτεινόμενης θεωρίας. 

 

3.3.2.1.2. Επιτρεπόμενες από το Άρθρο 1  Π1 περιπτώσεις επέμβασης 

 

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης του Άρθρου 15 της ΕΣΔΑ, ήτοι «εν περιπτώσει πολέμου ή 

ετέρου δημοσίου κινδύνου απειλούντος την ζωήν του έθνους», τα Συμβαλλόμενα Κράτη 

μπορούν να προβούν σε δικαιολογημένες επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία χωρίς να 

απαιτείται προς τούτο η συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες στο Άρθρο 1 Π1 προϋποθέσεις. 

Αρκεί η πλήρωση των προβλεπόμενων στο ίδιο το Άρθρο 15 προϋποθέσεων. 

 

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, λοιπόν, συνοψίζοντας θα λέγαμε πως το Άρθρο 1 Π1, ως 

ερμηνεύεται από το ΕΔΑΔ, επιτρέπει μία μεγάλη γκάμα επεμβάσεων στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία. Το τελευταίο, αν και δεν ακολουθεί -ρητά τουλάχιστον- τη συλλογιστική της 

προτεινόμενης θεωρίας όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των επεμβάσεων στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία, καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό συνάδουν με αυτήν. 

Απόκλιση παρουσιάζεται σε περιπτώσεις όπου το ΕΔΑΔ προβαίνει σε ελαφρότερο 

χαρακτηρισμό από αυτόν στον οποίο θα προέβαινε η προτεινόμενη θεωρία. Σε κάθε 

 
διάθεση καταθέσεων, (σχετικές, Suljagić v. Bosnia and Herzegovina, Application No.27912/02, Court (Fourth 
Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 3/11/2009, Ilić v. Serbia, Application No.21811/09, Court 
(Second Section), Decision (Admissibility), 14/9/2010), τη ρύθμιση της παροχής ραδιοφωνικών συχνοτήτων, 
(σχετική, Centro Europa 7 S.R.L. a.o. v. Italy, Application No.38433/09, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 7/6/2012), τη ρύθμιση της εγγραφής λογιστών ως εγκεκριμένων, (σχετική, Van Marle a.o. v. 
The Netherlands, Application No.8543/79 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 26/6/1986), την επιβολή 
φορολογίας και άλλων εισφορών, (σχετικές, Svenska Managementgrouppen AB v. Sweden, Application 
No.11036/84, Commission (Plenary) Decision (Admissibility), 1/12/1985, Company S. and T. v. Sweden, 
Application No.11189/84, Commission (Plenary), Decision (Admissibility), 11/12/1986, WASA Ömsesidigt, 
Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse, a group of approximately 15000 individuals v. Sweden, Application 
No.13013/87, Commission (Plenary), Decision (Admissibility), 14/12/1988, Gáll v. Hungary, Application 
No.49570/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/6/2013). 
149 Σχετικές, AGOSI v. The United Kingdom, Application No.9118/80, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 24/10/1986, WASA Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse, a group of 
approximately 15000 individuals v. Sweden, Application No.13013/87, Commission (Plenary), Decision 
(Admissibility), 14/12/1988, Gasus Dosier- Und Fördertechnik GmbH v. The Netherlands, Application No.15375/89, 
Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 23/2/1995, Air Canada v. The United Kingdom, 
Application No.18465/91, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5/5/1995, J.A. Pye (Oxford) 
Ltd a.o. v. The United Kingdom, Application No.44302/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 30/8/2007. 
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περίπτωση, η γραμματική διατύπωση του Άρθρου 1 Π1 επιτρέπει την υιοθέτηση της 

προτεινόμενης συλλογιστικής. 

 

3.3.2.2. Άρθρο 23 του Συντάγματος 

 

Και το Άρθρο 23 του Συντάγματος προβλέπει συγκεκριμένες μορφές επέμβασης στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία, οι οποίες δικαιολογούνται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ 

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιτρέπει επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία και χωρίς 

την πλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων. 

 

3.3.2.2.1. Προβλεπόμενες από το Άρθρο 23 του Συντάγματος μορφές επέμβασης 

 

Το Άρθρο 23 του Συντάγματος προβλέπει τρεις μορφές επέμβασης στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία, ήτοι (α) την επιβολή δεσμεύσεων και περιορισμών, (β)  την επίταξη και (γ) την 

απαλλοτρίωση. Εάν επιθυμούσαμε να εντάξουμε αυτές στις δυο κατηγορίες που η 

προτεινόμενη θεωρία χρησιμοποιεί, ήτοι στέρηση και περιορισμός, είναι σαφές πως οι μορφές 

(α) και (β) συνιστούν περιορισμούς τους δικαιώματος στην ιδιοκτησία και η μορφή (γ) στέρηση 

αυτής. Τη δυαδική, εξάλλου, αυτή διάκριση φαίνεται να αποδέχεται και το ίδιο το Άρθρο 23 

του Συντάγματος, αφού στην παράγραφο 2 αυτού ορίζει πως «στέρησις ή περιορισμός 

οιουδήποτε τοιούτου δικαιώματος δεν δύναται να επιβληθή ειμή ως προβλέπεται υπό του 

παρόντος άρθρου». 

 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος ορίζει πως «η άσκησις 

τοιούτου δικαιώματος δύναται να υποβληθή… εις όρους, δεσμεύσεις ή περιορισμούς». 

Προβλέπει, δηλαδή, ως μορφή επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία την επιβολή όρων, 

δεσμεύσεων και/ή περιορισμών στην άσκηση αυτού. Παρόλα αυτά, η αναφορά της λέξης 

«όρους» δεν υπάρχει στο τουρκικό κείμενο του Συντάγματος, γεγονός που εντοπίστηκε ήδη 

από το 1960 και εγέρθηκε δυνάμει του Άρθρου 149(α) του Συντάγματος ενώπιον του 
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Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου στην υπόθεση Hussein v. Electricity Authority of 

Cyprus a.o.150. Προς επίλυση του ζητήματος, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, δυνάμει 

του Άρθρου 180 του Συντάγματος,  προσέφυγε στο κείμενο του σχεδίου Συντάγματος που 

υπογράφηκε στη Μικτή Συνταγματική Επιτροπή στη Λευκωσία στις 6/4/1960 και στο σχετικό 

Παράρτημα Τροποποιήσεων, τα οποία είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα. Ένεκα του ότι 

εκεί γίνεται αναφορά μόνο σε «restrictions or limitations», το Ανώτατο Συνταγματικό 

Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η λέξη «όρους» στο ελληνικό κείμενο πρέπει να αγνοείται151.  

 

Έτσι, η πρώτη κατηγορία επεμβάσεων που το Άρθρο 23 του Συντάγματος προβλέπει είναι η 

επιβολή δεσμεύσεων και/ή περιορισμών στην άσκηση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Το 

Ανώτατο Δικαστήριο φαίνεται, εντούτοις, να μην προβαίνει σε διάκριση μεταξύ των δύο και να 

χρησιμοποιεί, κατά κόρον, τον όρο «περιορισμός» (έτσι, κατωτέρω, προς απόδοση της 

φράσης «δέσμευση και περιορισμός» χρησιμοποιείται η λέξη «περιορισμός»). Έχει δε 

προσεγγίσει και/ή έχει χαρακτηρίσει ως περιορισμούς μία ιδιαίτερα ευρεία γκάμα επεμβάσεων 

στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία152.  

 
150 Hussein v. Electricity Authority of Cyprus a.o., (1961)1 RSCC 49. 
151 Σημειωτέον πως η θέση αυτή επαναλήφθηκε και στη Thymopoulos a.o. v. Municipal Corporation of Nicosia, 
(1967) 3 CLR 588. 
152 Για παράδειγμα, έχει χαρακτηρίσει ως τέτοιους τους περιορισμούς που τίθενται στην ανάπτυξη ακινήτων 
δυνάμει πολεοδομικών ζωνών, σχεδίων ρυμοτομίας, οικοδομικών και πολεοδομικών αδειών και/ή άλλως πως, 
(σχετικές, Kirzis a.o. v. The Republic, (1965) 3 CLR 46, Thymopoulos a.o. v. Municipal Corporation of Nicosia, 
(1967) 3 CLR 588, Sofroniou a.o. v. Municipality of Nicosia, (1976) 3 CLR 124, Simonis a.o. v. Improvement Board 
of Latsia, (1984) 3 CLR 109, Manglis a.o. v. The Republic, (1984) 3 CLR 351, Blueware Projects Ltd a.o. v. The 
Republic (1985) 3 CLR 2522, Charalambides a.o. v. The Republic a.o., (1986) 3 CLR 2681, Lanitis E.C. Estates 
Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1989) 3 ΑΑΔ 3252, Iερά Aρχιεπισκοπή Kύπρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(1990) 3 ΑΑΔ 1175, Κωνσταντινίδης κ.ά. v. Συμβουλίου Βελτιώσεως Στροβόλου, (1990) 3 ΑΑΔ 1544, Stademos 
Hotels Ltd ν. Συμβουλίου Βελτιώσεως Αμαθούντος, (1991) 4 ΑΑΔ 2537, Σεργίδης  κ.ά. ν. Δήμου Λευκωσίας, (1992) 
4 ΑΑΔ 973, Παρισινός κ.ά. ν. Δήμου Στροβόλου, (1995) 3 ΑΑΔ 263, Δημητριάδη κ.ά. ν. Υπουργικού Συμβουλίου, 
(1996) 3 ΑΑΔ 85, Rutter κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2006) 3 ΑΑΔ 316, Πηλακούτας ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (2011) 3 ΑΑΔ 475), τη θέση των τουρκοκυπριακών περιουσιών υπό τη διαχείριση του Υπουργού 
Εσωτερικών ως Κηδεμόνα,  (σχετικές, Κίτση v. Γενικού Εισαγγελέα, (2001) 1 ΑΑΔ 1077, Αντωνάκης Χρ. 
Σολομωνίδης Λτδ v. Γενικού Εισαγγελέα, (2003) 1 ΑΑΔ 1275, Κιαμίλ ν. Υπουργού Εσωτερικών, (Υπόθεση 
Αρ.133/2005, απόφαση ημ.19/1/2007), Suleyman ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2007) 4 ΑΑΔ 312, Korkut ν. 
Γεωργίου, (2008) 1 ΑΑΔ 905, Cemil, (2008) 1 ΑΑΔ 987, Balce, (2010) 1 ΑΑΔ 680, Zehra κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (Υπόθεση Αρ.1011/2004, απόφαση ημ.8/6/2007), Fezil v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση 
Αρ.1482/2010, απόφαση ημ.24/9/2012), Inci v. Υπηρεσίας Εθνικού Κτηματολογίου, (Υπόθεση Αρ.209/2011, 
απόφαση ημ.31/10/2012), Shakir κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 3 ΑΑΔ 54), την εγγραφή μέμο, (σχετική, 
Γεωργιάδου  ν. Alpha Bank Ltd, (Πολιτική Έφεση Αρ.127/2011, απόφαση ημ.23/3/2017)), τη διαγραφή υποθήκης 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέρους VIA του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ν.19/65 προς προστασία των 
εγκλωβισμένων αγοραστών, (σχετική, Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού Λεμεσού 
κ.ά., (Αίτηση-Έφεση Αρ.53/2016, απόφαση ημ.17/5/2017) (σημειωτέον πως διαγραφή υποθήκης στο ίδιο πλαίσιο 
χαρακτηρίστηκε από πολιτικό δικαστήριο ως στέρηση στην Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Διευθυντή του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου κ.ά., (Αίτηση-Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017)),  την επέμβαση 
στις συντάξεις των εργαζομένων του δημόσιου τομέα,  (σχετικές, Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 
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Δέον στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως ο χαρακτηρισμός μίας επέμβασης ως περιορισμού 

χρήσης ή ως στέρησης -η οποία, ως θα δούμε στη συνέχεια, μπορεί νομίμως να λάβει χώρα 

μονάχα δια απαλλοτρίωσης- δεν είναι πάντοτε ευχερής. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ανώτατο Δικαστήριο σε κάποιες περιπτώσεις δυσκολεύεται και/ή 

αποφεύγει να προβεί σε χαρακτηρισμό της ενώπιόν του επέμβασης, με αποτέλεσμα να 

καθίσταται αυτόματα επίσης δύσκολη, εάν όχι αδύνατη, η εξέταση της πλήρωσης ή μη των 

απαιτούμενων προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία153. 

Στο ίδιο πλαίσιο, της δυσκολίας χαρακτηρισμού, σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιεί ως 

κριτήριο το κατά πόσο η υπό κρίση επέμβαση πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος. Ήδη το 

1960, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, στην υπόθεση Holy See of Kitιum v. Municipal of 

Limassol154, ανέφερε πως το εάν ένα μέτρο είναι στην πραγματικότητα περιορισμός της 

χρήσης ή στέρηση της ιδιοκτησίας είναι ζήτημα γεγονότων και βαθμού, που εξαρτάται από τις 

περιστάσεις της κάθε υπόθεσης. Στη συνέχεια, το Ανώτατο Δικαστήριο, στηριζόμενο στη θέση 

αυτήν, έθεσε ως κριτήριο για τον χαρακτηρισμό μίας επέμβασης ως στέρησης ή ως 

περιορισμού το κατά πόσο αυτή πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος. Καθοδηγητική επί του 

θέματος είναι η υπόθεση Δημητριάδη κ.ά. ν. Υπουργικού Συμβουλίου155, η οποία αφορούσε 

 
584, Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.7/10/2014, Ολ.), την επέμβαση στους μισθούς των εργαζομένων του δημόσιου τομέα, (σχετική, Χαραλάμπους 
κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.), 
την υποχρεωτική συμμετοχή των επηρεασμένων καταθετών στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20%, (σχετική, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 1/2016, 
απόφαση ημ.16/3/2017, Ολ.), περιορισμούς στην εγγραφή, χρήση και στάθμευση οχημάτων και σκαφών, 
(σχετικές, Police v. Liveras, (1962) 3 RSCC 65, Spyrou a.o. v. The Republic, (1973) 3 CLR 627, Ξυδιάς κ.ά. ν. 
Αστυνομίας, (1993) 2 ΑΑΔ 174, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων ν. Fairseas Explore Shipping Ltd, (2006) 3 
ΑΑΔ 58), περιορισμούς στην τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, (σχετική, Police v. Lanitis Bros Ltd (Coca-
Cola), (1962) 3 RSCC 10), την εγκατάσταση εναέριας γραμμής μεταφοράς ρεύματος, (σχετική, Ιωαννίδης  ν. ΑΗΚ 
κ.ά., (2007) 3 ΑΑΔ 233), την αναστολή λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, (σχετική, Κυπριανού κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (2003) 3 ΑΑΔ 8), την απαγόρευση ψαρέματος με συγκεκριμένη μέθοδο, (σχετική, Partastampo 
Shipping and Fishing Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά., (2011) 3 ΑΑΔ 370), περιορισμούς στη χρήση 
ναρκωτικών, (σχετική, Anastassiou v. The Republic, (1972) 2 CLR 121). 
153 Σχετικές, Παπαϊωάννου ν. Παπαϊωάννου και Κολαρίδου ν. Κολαρίδη,  (2000) 1 ΑΑΔ 656, Μακρίδης ν. Cyber 
Group Ltd, (2005) 2 ΑΑΔ 57, Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις 
Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.), Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες 
Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των 
Αντιπροσώπων, (Αναφορά 3/2016, απόφαση ημ.16/3/2017, Ολ.). 
154 Holy See of Kitium v. Municipal Council of Limassol, 1 RSCC 15. Σχετικές επίσης, 
Kirzis a.o. v. The Republic, (1965) 3 CLR 46, Simonis a.o. v. Improvement Board of Latsia, (1984) 3 CLR 109, 
Manglis a.o. v. The Republic, (1984) 3 CLR 351, Iερά Aρχιεπισκοπή Kύπρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(1990) 3 ΑΑΔ 1175, Stademos Hotels Ltd ν. Συμβουλίου Βελτιώσεως Αμαθούντος, (1991) 4 ΑΑΔ 2537. 
155 Δημητριάδη κ.ά. ν. Υπουργικού Συμβουλίου, (1996) 3 ΑΑΔ 85. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1973/1973_3_627.pdf
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/1993/rep/1993_2_0174.htm&qstring=Ali%20and%20Ratip
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/1993/rep/1993_2_0174.htm&qstring=Ali%20and%20Ratip
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1972/1972_2_121.pdf
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2000/1-200005-330-32_k_2.htm&qstring=Ali%20and%20Ratip
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τον καθορισμό πολεοδομικών ζωνών. Αποφασίστηκε από διευρυμένη σύνθεση και έθεσε τις 

βασικές αρχές της εν λόγω συλλογιστικής. Ο χαρακτηρισμός από τη Διοίκηση ή και τον 

νομοθέτη των όρων που επιβάλλονται ως «περιορισμών» δεν είναι καθοριστικός για το 

δικαστήριο. Εάν οι όροι αυτοί απολήγουν σε ουσιαστική εξουδετέρωση του δικαιώματος 

ιδιοκτησίας, τότε αποτελούν στέρηση και, εφόσον στέρηση μπορεί να επιβληθεί μόνο 

σύμφωνα με τη διαδικασία απαλλοτρίωσης, το δικαστήριο ακυρώνει τη σχετική πράξη 

επιβολής τους. Κριτήριο είναι το κατά πόσον οι όροι αυτοί πλήττουν τον πυρήνα, 

αδρανοποιούν την ιδιοκτησία. Όροι περιοριστικοί της χρήσης ιδιοκτησίας που αφήνουν άθικτο 

τον πυρήνα του δικαιώματος ιδιοκτησίας συνιστούν περιορισμό και όχι στέρηση. Αντίθετα, 

περιορισμοί που καθιστούν την ιδιοκτησία αδρανή για τον σκοπό για τον οποίο εξ αντικειμένου 

προορίζεται, ο οποίος καθορίζεται στη βάση των περιστατικών της κάθε υπόθεσης, συνιστούν 

στέρηση αυτής. Και τούτο, γιατί τότε το δικαίωμα ιδιοκτησίας καθίσταται άνευ αντικειμένου. Η 

συλλογιστική αυτή ακολουθήθηκε σε σειρά μετέπειτα αποφάσεων του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου156. 

 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η συλλογιστική αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους για μία σειρά 

από λόγους. Καταρχάς, η συλλογιστική εξαρτά τον χαρακτηρισμό της επέμβασης από 

παράγοντες χωρίς προκαθορισμένο και/ή με μεταβαλλόμενο περιεχόμενο. Τέτοιοι 

παράγοντες είναι ο πυρήνας του δικαιώματος, ο σκοπός για τον οποίο η ιδιοκτησία εξ 

αντικειμένου προορίζεται, τα περιστατικά της κάθε υπόθεσης, δηλαδή το σύνολο των 

κομβικών, κατά την ανωτέρω προσέγγιση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εννοιών για τον 

 
156 Σχετικές όσον αφορά γενικά το ζήτημα του χαρακτηρισμού  μίας  επέμβασης και τα κριτήρια προς τούτο, Holy 
See of Kitium v. Municipal Council of Limassol, (1961) 1 RSCC 15, Kirzis a.o. v. The Republic, (1965) 3 CLR 46, 
Thymopoulos a.o. v. Municipal Corporation of Nicosia, (1967) 3 CLR 588, Sofroniou a.o. v. Municipality of Nicosia, 
(1976) 3 CLR 124, Simonis a.o. v. Improvement Board of Latsia, (1984) 3 CLR 109, Manglis a.o. v. The Republic, 
(1984) 3 CLR 351, Lanitis E.C. Estates Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1989) 3 ΑΑΔ 3252, Municipality of Limassol 
ν. Ayia Katholiki Church of Limassol a.ο., (1984) 3 CLR 1562, Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1990) 
3 ΑΑΔ 1103, Iερά Aρχιεπισκοπή Kύπρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1990) 3 ΑΑΔ 1175, Stademos Hotels 
Ltd ν. Συμβουλίου Βελτιώσεως Αμαθούντος, (1991) 4 ΑΑΔ 2537, Καναρά ν. Πρωτόπαπα, (1999) 1 ΑΑΔ 801, 
Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.11/6/2014, Ολ.), Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., 
απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.), Γεωργιάδου ν. Alpha Bank Ltd, (Πολιτική Έφεση Αρ.127/2011, απόφαση 
ημ.23/3/2017), Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου κ.ά., 
(Αίτηση-Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017). 
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χαρακτηρισμό μίας επέμβασης. Η προσέγγιση, λοιπόν, αυτή δεν εξυπηρετεί, κατά τη γνώμη 

μας, την ασφάλεια δικαίου, πράγμα απορριπτέο από εμάς. Επιπλέον, η συλλογιστική αυτή 

φαίνεται να συμπλέκει τον χαρακτηρισμό της επέμβασης με την τήρηση ή μη της αρχής της 

αναλογικότητας. Η έννοια του πυρήνα του δικαιώματος είναι κλασικά συνδεδεμένη με την 

τελευταία157. Στην πορεία αξιολόγησης μίας επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ο 

χαρακτηρισμός αυτής είναι στάδιο όχι μόνο διακριτό, αλλά και προαπαιτούμενο της εξέτασης 

της τήρησης ή μη της αρχής της αναλογικότητας. Πρώτα απαντάται το ερώτημα «ποια η μορφή 

της επέμβασης» και έπειτα εξετάζεται το δικαιολογημένο ή μη αυτής, μέρος του οποίου, 

τελευταίο μάλιστα, είναι η τήρηση ή μη της αρχής της αναλογικότητας. Είναι στο πλαίσιο του 

ήδη καθορισμένου χαρακτηρισμού της επέμβασης που εξετάζεται η αρχή της αναλογικότητας 

και συνεπώς, η επίδραση αυτής στον πυρήνα του δικαιώματος -αν τούτος γίνεται αποδεκτός 

ως κριτήριο, διότι ο χαρακτηρισμός της επέμβασης επηρεάζει και τις απαιτήσεις της αρχής της 

αναλογικότητας. Διαφορετικές είναι οι απαιτήσεις της αρχής της αναλογικότητας για τη 

στέρηση ιδιοκτησίας και διαφορετικές για τον περιορισμό αυτής. Ακόμη και εάν, λοιπόν, 

θεωρούσαμε αποδεκτό ως έννοια τον πυρήνα του δικαιώματος, αυτός θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί μονάχα στο πλαίσιο εξέτασης της αρχής της αναλογικότητας και όχι στο 

πλαίσιο χαρακτηρισμού της υπό κρίση επέμβασης. 

 

Πέραν τούτων, θα πρέπει να σημειωθεί πως η θέση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ότι ο 

χαρακτηρισμός μίας επέμβασης είναι ζήτημα γεγονότων και βαθμού, θα μπορούσε να υπαχθεί 

στην προτεινόμενη θεωρία, σύμφωνα με την οποία ο χαρακτηρισμός της επέμβασης εξαρτάται 

τόσο από τις συνέπειες αυτής επί του αντικειμένου της ιδιοκτησίας όσο και από την 

ιδιοκτησιακή πυκνότητα αυτού158.  

 
157 Σχετικά, Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.131-135, 
Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π., σελ.41-42. 
158 Σχετικές, Holy See of Kitium v. Municipal Council of Limassol, (1961) 1 RSCC 15, Kirzis 
a.o. v. The Republic, (1965) 3 CLR 46, Thymopoulos a.o. v. Municipal Corporation of Nicosia, (1967) 3 CLR 588, 
Sofroniou a.o. v. Municipality of Nicosia, (1976) 3 CLR 124, Municipality of Limassol ν. Ayia Katholiki Church of 
Limassol a.ο., (1984) 3 CLR 1562, Lanitis E.C. Estates Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1989) 3 ΑΑΔ 3252, 
Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1990) 3 ΑΑΔ 1103, Stademos Hotels Ltd ν. Συμβουλίου 
Βελτιώσεως Αμαθούντος, (1991) 4 ΑΑΔ 2537, μειοψηφία στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.) 
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Όσον αφορά τώρα την απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 

ως ήδη αναφέρθηκε, αυτή αποτελεί τη μοναδική οδό νόμιμης στέρησης ιδιοκτησίας. Κάθε άλλη 

μορφή επέμβασης που οδηγεί σε τέτοια στέρηση πάσχει ακυρότητας159.  

 

Όσον αφορά, τέλος, την επίταξη, αυτή αποτελεί εξαιρετικό και προσωρινό μέτρο στέρησης της 

κατοχής, χρήσης και κάρπωσης της ιδιοκτησίας, ενώ κατά τα άλλα το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

δεν μεταβάλλεται, ήτοι η κυριότητα παραμένει στον ιδιοκτήτη και δεν περνά στην 

Επιτάσσουσα Αρχή160. 

 

3.3.2.2.2. Επιτρεπόμενες από το Άρθρο 23 του Συντάγματος περιπτώσεις επέμβασης 

 

Ως αναφέρθηκε, το Άρθρο 23 του Συντάγματος επιτρέπει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον 

περιορισμό του δικαιώματος στην ιδιοκτησία χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων που το 

ίδιο ορίζει. 

 

Η πρώτη τέτοια περίπτωση είναι αυτή των εγγενών περιορισμών. Το Ανώτατο Δικαστήριο 

θεωρεί πως ο όρος «ιδιοκτησία» είναι εγγενώς περιορισμένος, ήτοι πως το περιεχόμενό του 

εξαρτάται από τον τρόπο που ο νομοθέτης θα καθορίσει και θα ρυθμίσει την ιδιοκτησία161. 

Συγκεκριμένα, στις υποθέσεις Evlogimenos a.o. v. The Republic162 και Ratip 

v. The Republic163, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο σημείωσε πως το δικαίωμα στην 

 
159 Σχετικές, Ταμάσιου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 4 ΑΑΔ 1188, Μαρκουλλίδου κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (1991) 3 ΑΑΔ  1384, Δημητριάδη κ.ά. ν. Υπουργικού Συμβουλίου,  (1996) 3 ΑΑΔ 85. 
160 Σχετικές, Papadopoullou a.o. v. The Republic, (1971) 3 CLR 317, Ιωσηφίδης ν. Γενικού Εισαγγελέα, (1990) 3 
ΑΑΔ 4599, Ταμάσιου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 4 ΑΑΔ 1188, Μαρκουλλίδου κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (1991) 3 ΑΑΔ 1384, Κυπριακή Δημοκρατία ν. Παντελίδη κ.ά., (1993) 3 ΑΑΔ 456. 
161 Είναι ενδιαφέρον πως ο Δαγτόγλου διακρίνει τους εγγενείς περιορισμούς από τους γνήσιους και προσλαμβάνει 
τους πρώτους ως εννοιολογικούς προσδιορισμούς. Σημειώνει πως, στην πράξη, ο εννοιολογικός προσδιορισμός, 
η ερμηνεία, μπορεί να οδηγήσει σε «σπουδαίο περιορισμό της εμβέλειας του ατομικού δικαιώματος» και 
χρησιμοποιεί ως παράδειγμα το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Επισημαίνει πως η έκταση και η ένταση προστασίας 
αυτού θα είναι πολύ διαφορετική αν ως ιδιοκτησία προστατεύονται μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα ή αν 
συμπεριληφθούν και τα ενοχικά δικαιώματα και η βιομηχανική, εμπορική και πνευματική ιδιοκτησία. Σε κάθε 
περίπτωση, θεωρεί την απόφαση επί τούτου επιτρεπτό εννοιολογικό προσδιορισμό. (Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό 
δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, όπ.π., σελ. 119-122, 885-886). 
162 Evlogimenos a.ο. v. The Republic, (1961) 2 RSCC 139. 
163 Ratip v. The Republic, (1962) 3 RSCC 102. 



- 85 - 
 

ιδιοκτησία, ως προστατεύεται στο Άρθρο 23 του Συντάγματος, δεν είναι ένα δικαίωμα in 

abstracto, αλλά ένα δικαίωμα συγκεκριμένο, που καθορίζεται και ρυθμίζεται από τη νομοθεσία 

που διέπει τα ιδιωτικά δικαιώματα επί ιδιοκτησίας. Συνεπώς, ο όρος «ιδιοκτησία» στο πλαίσιο 

του Άρθρου 23 του Συντάγματος πρέπει να γίνεται κατανοητός και να ερμηνεύεται υπό αυτό 

το πρίσμα. Στη συνέχεια, η θέση επαναλήφθηκε και υιοθετήθηκε και από το Ανώτατο 

Δικαστήριο164.  

 

Η ανάγνωση της θέσης αυτής, υπό το πρίσμα του εδώ εξεταζόμενου ερωτήματος, θα 

μπορούσε να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα πως το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρεί ως 

ιδιοκτησία προστατευόμενη από το Άρθρο 23 του Συντάγματος ό,τι ο νομοθέτης καθορίσει ως 

τέτοια. Με άλλα λόγια, πως η απάντηση του εδώ εξεταζόμενου ερωτήματος εξαρτάται 

αποκλειστικά και μόνο από τον νομοθέτη. Η θέση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από 

εμάς. Και τούτο, γιατί απλά αφαιρεί την κανονιστική ισχύ του ίδιου του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος, θέτει αυτό υπό την αίρεση της βούλησης του εκάστοτε νομοθέτη165. Αυτό που 

 
164 Σχετικές, Chimonides v. Manglis, (1967) 1 CLR 125, Police v. Georghiades , (1983) 2 CLR 33, Harvest Capital 
Management Ltd v. Ταμάσιου, (2003) 1 ΑΑΔ 1683, Investylia Ltd v. Livadhiotis Bros Investments Ltd, (2005) 1 ΑΑΔ 
704, Investylia Ltd v. Ταμπούρη, (2006) 1 ΑΑΔ 1325, Investylia Public Company Ltd ν. Σούλη, (2011) 1 ΑΑΔ 1564, 
Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ ν. Parson Emporio Ltd κ.ά., (2012) 1 ΑΑΔ 286, Investylia Public Company Ltd 
ν. Τσεριώτη κ.ά., (2013) 1 ΑΑΔ 614. 
Δέον στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηριχθεί ότι την αποδοχή της θέσης 
πως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι εγγενώς περιορισμένο στηρίζει και η στάση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε 
υποθέσεις που αφορούσαν την επιβολή περιορισμών στην ανάπτυξη ιδιοκτησίας, και δη ακίνητης, είτε δια του 
καθορισμού πολεοδομικών ζωνών, είτε δια ρυμοτομικών σχεδίων, είτε δια επιβολής όρων στις οικοδομικές και 
πολεοδομικές άδειες, είτε άλλως πως. Σε πολλές από τις αποφάσεις αυτές, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέφρασε τη 
θέση πως η κυριότητα ενός αντικειμένου, και επί του προκειμένου ενός ακινήτου, συνεπάγεται μονάχα δικαίωμα 
χρήσης αυτού ανάλογα με τον προορισμό του και όχι δικαίωμα άνευ ετέρου ανάπτυξής του. Ενδεικτικά, Simonis  
a.o. v. Improvement Board of Latsia, (1984) 3 CLR 109, Lanitis E.C. Estates Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1989) 
3 ΑΑΔ 3252, Iερά Aρχιεπισκοπή Kύπρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1990) 3 ΑΑΔ 1175, Κωνσταντινίδης κ.ά. 
v. Συμβουλίου Βελτιώσεως Στροβόλου, (1990) 3 ΑΑΔ 1544, Stademos Hotels Ltd ν. Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Αμαθούντος, (1991) 4 ΑΑΔ 2537, Δημητριάδη κ.ά. ν. Υπουργικού Συμβουλίου, (1996) 3 ΑΑΔ 85, Χαραλάμπους  ν. 
Γενικού Εισαγγελέα, (2001) 1 ΑΑΔ 2143, Terence Menelaos Spiby v. Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, (2002) 1 ΑΑΔ 
483, Partastampo Shipping and Fishing Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά., (2011) 3 ΑΑΔ 370, Ραμόν v. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (2013) 3 ΑΑΔ 292. 
Στη βάση της συλλογιστικής των εγγενών περιορισμών, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως το Ανώτατο 
Δικαστήριο θεωρεί πως αυτό που προστατεύεται από το Άρθρο 23 του Συντάγματος είναι η χρήση της ιδιοκτησίας 
σύμφωνα με τον προορισμό της, ο οποίος προκύπτει και/ή επιβεβαιώνεται από τον αρχικό χαρακτηρισμό αυτής 
από το Κράτος ως γεωργικής, οικιστικής κ.ο.κ. Η θέση, όμως, αυτή αγνοεί πως, στις εν λόγω υποθέσεις, το 
Ανώτατο Δικαστήριο, παρά την τοποθέτηση του περί μη ύπαρξης δικαιώματος άνευ ετέρου ανάπτυξης της 
ιδιοκτησίας, προχώρησε στην εξέταση της νομιμότητας, του δικαιολογημένου των εκάστοτε επίδικων επεμβάσεων, 
βήμα στο οποίο δεν θα προέβαινε εάν αποδεχόταν πως επρόκειτο πράγματι για εγγενείς περιορισμούς -ως έγινε, 
για παράδειγμα, στις Evlogimenos a.o. v. The Republic, (1961) 2 RSCC 139 και Ratip v. The Republic, (1962) 
3 RSCC 102. 
165 Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη σκέψη αυτή στον Δρ.Νικόλαο Κουμουτζή, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος 
Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
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μπορεί να γίνει αποδεκτό είναι πως το ίδιο το Άρθρο 23 του Συντάγματος δίδει ένα πλαίσιο 

για το τι αποτελεί ιδιοκτησία και ο νομοθέτης δύναται να προβεί σε κάποιες επιλογές -

χαρακτηρισμού ή αποχαρακτηρισμού κάποιων αντικειμένων ως ιδιοκτησίας, μόνο εφόσον οι 

επιλογές του αυτές είναι σύμφωνες με το πλαίσιο αυτό. Για παράδειγμα, δεδομένης της ρητής 

αναφοράς του Άρθρου 23 του Συντάγματος πως αντικείμενο ιδιοκτησίας μπορεί να 

αποτελέσουν τόσο ακίνητα όσο και κινητά, ο νομοθέτης δεν μπορεί να προβεί σε ένα γενικό 

αποχαρακτηρισμό όλων των κινητών ως ιδιοκτησίας. Μπορεί, όμως, όταν τούτο επιβάλλεται 

από κάποιο άλλο συνταγματικό δικαίωμα ή αρχή, να καθορίσει πως συγκεκριμένα κινητά 

αγαθά δεν συνιστούν ιδιοκτησία, όπως τα ανθρώπινα όργανα. Αντίστοιχα, δεδομένης της 

ρητής αναφοράς του Άρθρου 23 του Συντάγματος ότι τα δικαιώματα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας επί των υπόγειων υδάτων, των ορυχείων, των μεταλλείων και των αρχαιοτήτων 

επιφυλάσσονται, ο νομοθέτης μπορεί να καθορίσει εάν τα υπόγεια ύδατα, τα ορυχεία, τα 

μεταλλεία και οι αρχαιότητες μπορούν, υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, να αποτελέσουν 

αντικείμενο ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Δεδομένων τούτων, δεν μπορεί, κατά την κρίση μας, να 

υποστηριχθεί πως το Άρθρο 23 του Συντάγματος εμπεριέχει και/ή επιτρέπει τους 

περιορισμούς αυτούς με τον τρόπο που το Ανώτατο Δικαστήριο τους κατανοεί. Τέτοιοι 

περιορισμοί μπορούν να γίνουν αποδεκτοί ως συμβατοί με το Άρθρο 23 του Συντάγματος 

μονάχα στο πλαίσιο που τέθηκε αμέσως ανωτέρω. 

 

Μία δεύτερη τέτοια περίπτωση είναι αυτή της κατάστασης ανάγκης. Η τελευταία, ως 

νομοθετικά προβλέπεται και ως νομολογιακά προκύπτει με αναφορά στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία, εμφανίζεται με τρεις μορφές. Η πρώτη μορφή προκύπτει από το ίδιο το Άρθρο 23 

του Συντάγματος. Η παράγραφος 7 αυτού προβλέπει πως «η τρίτη και τετάρτη παράγραφος 

του παρόντος άρθρου δεν έχουσιν εφαρμογήν προκειμένου… περί παρεμποδίσεως κινδύνου 

επαπειλούντος την ζωήν ή την ιδιοκτησίαν». Αποδέχεται, λοιπόν, πως επεμβάσεις στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία, που οδηγούν είτε σε δέσμευση και περιορισμό είτε σε στέρηση, 

εφόσον στοχεύουν στην παρεμπόδιση κινδύνου που απειλεί τη ζωή και/ή την ιδιοκτησία, είναι 

δικαιολογημένες χωρίς να απαιτείται προς τούτο η πλήρωση των προϋποθέσεων που το 
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Άρθρο 23 (3 και 4) του Συντάγματος ορίζει. Εισάγει, έτσι, μία συγκεκριμένη περίσταση, όπου 

επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία επιτρέπονται χωρίς την τήρηση των γενικών 

προϋποθέσεων προς τούτο. Η δεύτερη μορφή προκύπτει από το Άρθρο 183 του 

Συντάγματος, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα κήρυξης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης σε 

περιπτώσεις πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου τέτοιου που να απειλεί την ύπαρξη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ή τμήματος αυτής. Κατά τη διάρκεια αυτής, μία σειρά συνταγματικών 

προνοιών είναι δυνατό να ανασταλούν -δεν αναστέλλονται, δηλαδή, αυτόματα με μόνη την 

κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, αλλά μόνο εάν η σχετική πράξη ορίζει την αναστολή 

αυτών. Όσον αφορά το Άρθρο 23 του Συντάγματος, σε περίπτωση κήρυξης κατάστασης 

εκτάκτου ανάγκης μπορεί να ανασταλεί μονάχα το σημείο (δ) της όγδοης παραγράφου του 

Άρθρου 23 του Συντάγματος, δηλαδή το σημείο που αφορά την καταβολή δίκαιης 

αποζημίωσης το ταχύτερο σε περίπτωση επίταξης, και όχι το σύνολο ή άλλα τμήματα αυτού. 

Η τρίτη μορφή δεν προβλέπεται ρητά στο Σύνταγμα και συνίσταται στο δίκαιο της ανάγκης 

(law of necessity). Το δίκαιο της ανάγκης χρησιμοποιήθηκε στην κυπριακή έννομη τάξη, υπό 

συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις, προκειμένου να δικαιολογηθούν παρεκκλίσεις 

από το Σύνταγμα, ακόμη και από τις πρόνοιες αυτού που κατοχυρώνουν και προστατεύουν 

θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία166. 

 
166 Οι προϋποθέσεις δικαιολογημένης χρήσης του δικαίου της ανάγκης αποτυπώθηκαν με τρόπο χαρακτηριστικό 
στην απόφαση του Ιωσηφίδη Δ. στην υπόθεση Attorney General v. Ibrahim a.o., (1964) 1 CLR 195 και είναι οι εξής: 
(α) ύπαρξη επιτακτικής και αναπόδραστης ανάγκης και/ή εξαιρετικής περίστασης, (β) μη ύπαρξη άλλης θεραπείας, 
σύμφωνης με το Σύνταγμα, προς αντιμετώπιση της εν λόγω ανάγκης και/ή εξαιρετικής περίστασης, (γ) υιοθέτηση 
προς αντιμετώπιση της ανάγκης και/ή της εξαιρετικής αυτής περίστασης μέτρου ανάλογου προς τούτη και (δ) 
προσωρινός χαρακτήρας του υιοθετηθέντος μέτρου, ήτοι διάρκειας ίσης με αυτήν της ανάγκης και/ή της εξαιρετικής 
περίστασης. 
Σχετική βιβλιογραφία, Emilianides  Α., Constitutional law in Cyprus, (Hague: Kluwer, 2013), Αιμιλιανίδης Α.,  Η 
υπέρβαση του κυπριακού Συντάγματος, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2006), Αιμιλιανίδης Α., 
Παπαστυλιανός Χ., Στρατηλάτης Κ., Η Κυπριακή Δημοκρατία και το δίκαιο της ανάγκης, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016), Λαζαράτος Π., Δημοσιονομικό συμφέρον και δίκαιο της ανάγκης, (Αύγουστος- 
Σεπτέμβριος 2013) Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, σελ.686-692, Λοΐζου Α., Σύνταγμα Κυπριακής 
Δημοκρατίας, όπ.π., Τορναρίτης Κ., Η αρχή της ανάγκης και το κυπριακό νομικό σύστημα, (Λευκωσία, 1978).  
Σχετική νομολογία, Attorney General v. Ibrahim a.o., (1964) 1 CLR 195, Georghiades v. The Republic, (1966) 3 
CLR 252, Papapantelis a.o. v. The Republic, (1966) 3 CLR 515, Georghiades v. The Republic, (1966) 3 CLR 317, 
Hadjigeorghiou v. The Republic, (1966) 3 CLR 504, Republic v. Vassiliades, (1967) 3 CLR 82, Chimonides v. 
Manglis, (1967) 1 CLR 125, Bagdassarian  v. Electricity Authority of Cyprus a.o., (1968) 3 CLR 736, Iosif v. Cyprus 
Telecommunications Authority, (1970) 3 CLR 225, Poutros v. Cyprus Telecommunications Authority, (1970) 3 CLR 
281, Messaritou ν. Cyprus Broadcasting Corporation, (1972) 3 CLR 100, Kourris ν.  Supreme Council οf Judicature, 
(1972) 3 CLR 390, Ioannides v. The Police, (1973) 2 CLR 125, Theodorides a.o. v. Ploussiou, (1976) 3 CLR 319, 
Republic v. Sampson, (1977) 2 CLR 1, Kazamias ν. The Republic, (1982) 3 CLR 239, Christou a.o. v. The 
Republic, (1982) 3 CLR 365, Apostolides a.o. v. The Republic, (1982) 3 CLR 928, Hadjianastassiou ν.The 
Republic, (1982) 3 CLR 1173, Georghiou, (1983) 2 CLR 1, Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A a.o., (1983) 
1 CLR 55, Louca  ν. President of the Republic, (1983) 3 CLR 783, Koumi v. Kortari a.o., (1983) 1 CLR  856, 
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Η τρίτη και τελευταία τέτοια περίπτωση είναι αυτή των λεγόμενων υπόρρητων περιορισμών. 

Οι υπόρρητοι περιορισμοί δεν προβλέπονται ρητά, δεν αναφέρονται στο ίδιο το κείμενο του 

Άρθρου 23 του Συντάγματος. Προκύπτουν από μόνο το γεγονός πως αυτό αποτελεί μέρος 

ενός συστήματος, του Συντάγματος, το σύνολο των διατάξεων και των αρχών του οποίου 

απαιτούν τη μέγιστη δυνατή υλοποίησή τους. Με άλλα λόγια, είναι ενδεχόμενο η υλοποίηση 

μίας άλλης διάταξης του Συντάγματος να οδηγεί σε επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία167. 

Η επέμβαση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή είτε της στέρησης είτε του περιορισμού. Η απαίτηση 

πλήρωσης των προϋποθέσεων του Άρθρου 23 του Συντάγματος, προκειμένου η στέρηση ή 

ο περιορισμός αυτός να είναι δικαιολογημένος, ενδεχομένως να καθιστούσε την υλοποίηση 

του αλλού αυτού δικαιώματος, διάταξης, αρχής του Συντάγματος αδύνατη. Για να αποφευχθεί, 

λοιπόν, το αδιέξοδο αυτό, γίνεται δεκτό πως, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω επεμβάσεις 

 
Aristides a.o. v. The Republic, (1983) 3 CLR 1507, President of the Republic ν. Louca a.o., (1984) 3CLR 241, 
Solomou v. The Republic, (1984) 3 CLR 533, Makrides v. The Republic, (1984) 3 CLR 677, Pastellopoulos ν. The 
Republic, (1985) 2 CLR 165, Kofteros v. The Εlectricity Authority of Cyprus, (1985) 1 CLR 394, President of the 
Republic v. House of Representatives, (1985) 3 CLR 1429, President of Republic v. House of 
Representatives, (1985) 3 CLR 2202, President of Republic v. House of Representatives, (1985) 3 CLR 2224, 
Petroudes v. Electricity Authority of Cyprus, (1985) 3 CLR 2245, President of Republic v. House of 
Representatives, (1985) 3 CLR 2801, Josephin v. The Republic, (1986) 3 CLR 111, Kritiotis v. Municipality of 
Paphos a.o., (1986) 3 CLR 322, Charalambous v. The Republic, (1986) 3 CLR 557, Hadjigeorghiou v. Cyprus 
Tourism Organization, (1986) 3 CLR 1110, Pavlides  a.o. v. Cyprus Broadcasting Corporation, (1986) 3 CLR 1332, 
President of Republic v. House of Representatives, (1986) 3 CLR 1439, Cyprus Tourism Organization v. 
Hadjidemetriou, (1987) 3 CLR 780, Anastassiades a.o. v. Electricity Authority of Cyprus, (1987) 3 CLR 790, 
Georghiou a.o. v. The Republic, (1987) 3 CLR 980, Republic v. Kyriacou, (1987) 3 CLR 1189, Kazandjian a.o. v. 
Ellinides a.o., (1988) 1 CLR 43, Αθηνής ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1989) 2 ΑΑΔ 71, Eκκλησία της Kύπρου, (1989) 
3 ΑΑΔ 1943, Eκκλησία της Kύπρου v. Boυλής των Αντιπροσώπων κ.ά., (1989) 3 ΑΑΔ 3406, Eκκλησία της Kύπρου 
ν. Bουλής των Aντιπροσώπων, (1990) 3 ΑΑΔ 338, Θαλασσινός ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1990) 3 ΑΑΔ 3517, 
Γενικός Εισαγγελέας ν. Αρτεμίου κ.ά., (1991) 2 ΑΑΔ 150, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου κ.ά. ν. Καραγιώργη κ.ά., 
(1991) 3 AΑΔ 159, Πρόεδρος της Δημοκρατίας v. Βουλής των Αντιπροσώπων, (1991) 3 ΑΑΔ 252, Νικολάου v. 
Νικολάου, (1991) 1 ΑΑΔ 1045, Νικολάου κ.ά. v. Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, (1991) 4 ΑΑΔ 1684, Ορφανίδης 
κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1992) 3 ΑΑΔ 44, Γενικός Εισαγγελέας ν. Παπαντωνίου, (1992) 2 ΑΑΔ 403, 
Νικολάου v. Νικολάου, (1992) 1 ΑΑΔ 1338, Μαυρογένης v. Βουλής των Αντιπροσώπων κ.ά., (1996) 1 AΑΔ 315, 
Kουλουντής κ.ά. ν. Bουλής των Aντιπροσώπων κ.ά., (1997) 1 ΑΑΔ 1026, Adrian Holdings Ltd ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (1999) 3 ΑΑΔ 828, Κούτσου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση Αρ.720/1997, απόφαση 
ημ.10/3/2000), Αζίζ ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2001) 3 ΑΑΔ  501, Κίτση ν. Γενικού Εισαγγελέα, (2001) 1 ΑΑΔ 
1077, Σαμμούτας ν. Γεωργίου κ.ά., (2002) 1 ΑΑΔ 1918, Αντωνάκης Χρ. Σολομωνίδης Λτδ κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα 
κ.ά., (2003) 1 ΑΑΔ  1275, Κιαμίλ ν. Υπουργού Εσωτερικών, (Υπόθεση Αρ.133/2005, απόφαση ημ.19/1/2007), Erel 
κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2007) 3 ΑΑΔ 186, Suleyman v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2007) 4 ΑΑΔ 312, Zehra 
κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση Αρ.1011/2004, απόφαση ημ.8/6/2007), Kibris Turk Ilkokul Ogretmenler 
Sendikasi ν. Γενικής Εισαγγελίας, (2008) 4 ΑΑΔ 177, Korkut v. Γεωργίου, (2008) 1 ΑΑΔ 905, Cemil, (2008) 1 ΑΑΔ 
987, Παπαχαραλάμπους ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση Αρ.1482/2008, απόφαση ημ.13/8/2009), Κυπριακή 
Δημοκρατία ν.  Kiazim  κ.ά., (2009) 3 ΑΑΔ 327, Balce, (2010) 1 ΑΑΔ 680, Fezile v. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Υπόθεση Αρ.1482/2010, απόφαση ημ.24/9/2012), Ιnci v. Υπηρεσίας Εθνικού Κτηματολογίου, (Υπόθεση 
Αρ.209/2011, απόφαση ημ.31/10/2012), Shakir  κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 3 ΑΑΔ 54, Φυλακτού κ.ά. 
ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 3 ΑΑΔ 565, Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες 
Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.). 
167 Σχετικά όσον αφορά τη σύγκρουση δικαιωμάτων και/ή διατάξεων του Συντάγματος, Βλαχόπουλος Σ., 
Θεμελιώδη δικαιώματα, όπ.π., σελ. 59, Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.111-
114, Στρατηλάτης Κ., Η συγκεκριμένη στάθμιση των συνταγματικών αξιών κατά τη δικαστική ερμηνεία του 
Συντάγματος, όπ.π., Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.137-146. 
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στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι δικαιολογημένες, ακόμη κι όταν οι προϋποθέσεις του 

Άρθρου 23 του Συντάγματος δεν πληρούνται, νοουμένου ότι σωρευτικά πληρούνται (α) οι 

προϋποθέσεις που η άλλη αυτή συνταγματική διάταξη, η υλοποίηση της οποίας σκοπείται, 

ορίζει και (β) οι προϋποθέσεις που η προτεινόμενη θεωρία προστασίας του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία θέτει. Μία τέτοια περίπτωση, όπου ένα άλλο άρθρο του Συντάγματος λειτουργεί ως 

υπόρρητος περιορισμός του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, είναι αυτή του Άρθρου 24 του 

Συντάγματος. 

 

Το Άρθρο 24 του Συντάγματος προβλέπει τη δυνατότητα του Κράτους να επιβάλλει και να 

εισπράττει και την υποχρέωση των ατόμων να καταβάλλουν φόρους, τέλη ή εισφορές. Εκ των 

πραγμάτων, η επιβολή και η είσπραξη φόρου, τέλους ή εισφοράς συνιστά επέμβαση στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Συγκεκριμένα, η επιβολή φόρου, τέλους ή εισφοράς και η διαδικασία 

είσπραξης αυτών αποτελούν, καταρχήν, περιορισμό της άσκησης του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία. Υπό κάποιες προϋποθέσεις, η είσπραξη τους μπορεί να αποτελέσει και στέρηση, 

όπως, για παράδειγμα, όταν εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση για τυχόν οφειλόμενο φόρο, 

τέλος ή εισφορά και η αρμόδια αρχή προβεί σε διαβήματα εκτέλεσης αυτής168. Εάν, λοιπόν, οι 

επεμβάσεις αυτές κρίνονταν με αναφορά στο Άρθρο 23 του Συντάγματος, θα ήταν πιθανό να 

κρίνονταν αντισυνταγματικές λόγω μη πλήρωσης των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων. 

Τούτο θα καθιστούσε την πραγμάτωση του Άρθρου 24 του Συντάγματος δύσκολη ή και 

αδύνατη. Προς αποφυγή του αδιεξόδου αυτού, το Ανώτατο Δικαστήριο, χωρίς να αναφέρει 

τούτο ρητά, χρησιμοποίησε τον μηχανισμό των υπόρρητων περιορισμών και συγκεκριμένα, 

προσέγγισε το Άρθρο 24 του Συντάγματος ως υπόρρητο περιορισμό του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος169. Η σχέση των Άρθρων 23 και 24 του Συντάγματος είναι τέτοια που, πράγματι, 

η χρήση του δεύτερου ως υπόρρητου περιορισμού του πρώτου δικαιολογείται -ή και 

 
168 Οι περιπτώσεις αυτές αναγκαστικής εκτέλεσης με στόχο την είσπραξη οφειλόμενων φόρων, τελών ή εισφορών 
φαίνεται να εμπίπτουν στην πρόνοια του Άρθρου 23(7) του Συντάγματος. Επομένως, οι προϋποθέσεις 
δικαιολογημένου περιορισμού και δικαιολογημένης στέρησης που το Άρθρο 23 (3 και 4) του Συντάγματος ορίζει, 
ούτως ή άλλως, δεν θα εφαρμόζονταν, ακόμη κι αν το σχήμα των υπόρρητων περιορισμών δεν υπήρχε.  
169 Σχετικές, Pankyprios Syntechnia Dimosion Ypallilon a.o. v. The Municipality of Nicosia, (1978) 3 CLR 117, 
The Cyprus Phassouri Plantations Co Ltd v. The Organisation of Agricultural Insurance, (1987) 3 CLR 2047. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1978/1978_3_117.pdf
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1978/1978_3_117.pdf
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1987/1987_3_2047.pdf
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1987/1987_3_2047.pdf
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επιβάλλεται, προκειμένου να είναι δυνατή η πραγμάτωση αμφοτέρων στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό. Παρόλα αυτά, τούτο δεν σημαίνει πως η εφαρμογή του Άρθρου 24 του Συντάγματος 

μπορεί να δικαιολογεί επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία άνευ ετέρου, αλλά μόνο υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ήτοι υπό τις προϋποθέσεις που προκύπτουν (α) από Άρθρο 24 

του Συντάγματος καθαυτό και (β) από την προτεινόμενη θεωρία170. 

 

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, λοιπόν, και το Άρθρο 23 του Συντάγματος, ως ερμηνεύθηκε 

από το Ανώτατο Δικαστήριο, επιτρέπει μία ιδιαίτερα ευρεία γκάμα επεμβάσεων στο δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία. Το τελευταίο, αν και δεν ακολουθεί, ρητά τουλάχιστον, την προτεινόμενη 

συλλογιστική χαρακτηρισμού των επεμβάσεων στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, προβαίνει σε 

σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που θα μπορούσαν να υπαχθούν σε αυτήν, ενώ τα 

συμπεράσματά του σε μεγάλο βαθμό συνάδουν με τούτη. Σε κάθε περίπτωση, το γράμμα του 

Άρθρου 23 του Συντάγματος επιτρέπει την υιοθέτηση της προτεινόμενης συλλογιστικής. 

 

 

 

 

 
170 Ενδεχομένως κάποιος να υποστήριζε πως και άρθρα του Συντάγματος τα οποία κατοχυρώνουν άλλα θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως το Άρθρο 9 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης και 
κοινωνικής ασφάλισης, ή το Άρθρο 26 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι 
ελευθέρως, μπορούν να αποτελέσουν υπόρρητους περιορισμούς του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Τούτο θα είχε 
ως αποτέλεσμα η υλοποίησή τους να δικαιολογεί επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία χωρίς την πλήρωση 
των προβλεπόμενων από το Άρθρο 23 του Συντάγματος προϋποθέσεων. 
Κατά τη γνώμη μας, η θέση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Και τούτο, διότι μειώνει την κανονιστική πυκνότητα 
του Άρθρου 23 του Συντάγματος, αγνοώντας πως ο ίδιος ο συντακτικός νομοθέτης και/ή ο κοινός νομοθέτης, 
δυνάμει συνταγματικής επιφύλαξης, έχουν ήδη καθορίσει ως δικαιολογητική βάση, ως σκοπό δημοσίου 
συμφέροντος δικαιολογών την επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, και για τις τρεις προβλεπόμενες στο Άρθρο 
23 του Συντάγματος μορφές επέμβασης, την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων. Ποια θα ήταν, για παράδειγμα, 
η σημασία της πρόβλεψης του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος πως περιορισμός του δικαιώματος στην ιδιοκτησία 
μπορεί να λάβει χώρα προς προστασία των δικαιωμάτων τρίτων, εάν τέτοιοι περιορισμοί θα μπορούσαν να λάβουν 
χώρα ούτως ή άλλως, χωρίς την πλήρωση των λοιπών εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων, περιβαλλόμενοι τον 
μανδύα των υπόρρητων περιορισμών; 
Θεωρούμε, λοιπόν, πως άλλα άρθρα του Συντάγματος, τα οποία κατοχυρώνουν θεμελιώδη δικαιώματα, δεν 
μπορούν να αποτελέσουν υπόρρητους περιορισμούς του Άρθρου 23 του Συντάγματος με την έννοια που 
παρατέθηκε ανωτέρω. Μπορούν μονάχα να φωτίσουν την έννοια της προστασίας των δικαιωμάτων τρίτων ως 
σκοπό δημοσίου συμφέροντος και συνεπώς, να συμβάλουν στη δικαιολόγηση επεμβάσεων στο δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία, μονάχα εφόσον και οι λοιπές εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις πληρούνται. 
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3.3.3. Τρίτο ερώτημα: Ποιες οι προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία; 

 

Η εξέταση του εν λόγω ερωτήματος γίνεται με αναφορά μονάχα στις επεμβάσεις που ρητά 

προβλέπονται στο Άρθρο 1 Π1 και στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. Με άλλα λόγια, δεν γίνεται 

με αναφορά στις ειδικές περιστάσεις επέμβασης που τα εν λόγω άρθρα επιτρέπουν, όπου η 

πλήρωση των αναφερόμενων σε αυτά προϋποθέσεων κάμπτεται. 

 

3.3.3.1. Άρθρο 1 Π1 

 

3.3.3.1.1. Πρόβλεψη δια νόμου 

 

Στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1, η πρώτη προϋπόθεση δικαιολογημένης επέμβασης στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι αυτή της πρόβλεψης δια νόμου. Τούτο ισχύει για όλες τις 

προβλεπόμενες μορφές επέμβασης σε αυτό, παρόλο που, σαφώς, σχετική αναφορά στο 

κείμενο του Άρθρου 1 Π1 υπάρχει μονάχα αναφορικά με τον δεύτερο και τον τρίτο κανόνα. 

 

Σύμφωνα με το ΕΔΑΔ, η προϋπόθεση της νομιμότητας αποτελεί όχι μόνο την πρώτη, αλλά 

και την πιο σημαντική προϋπόθεση δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία. Συνδέεται άρρηκτα με την αρχή του Κράτους-Νόμου (rule of law), η οποία αποτελεί 

θεμελιώδη αρχή της δημοκρατικής κοινωνίας και εμπεριέχεται σε όλα ανεξαιρέτως τα άρθρα 

της Σύμβασης. Προκειμένου, λοιπόν, μία επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία να είναι 

δικαιολογημένη, πρέπει να προβλέπεται δια νόμου. Ο νόμος δε αυτός πρέπει να παρουσιάζει 

και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ήτοι, πρέπει να είναι επαρκώς προσβάσιμος, επαρκώς 

σαφής και επαρκώς προβλέψιμος όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής του171. Επιπλέον, ο 

 
171 Σχετικές, Lithgow a.o. v. The United Kingdom, Application No.9006/80 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 
8/7/1986, Iatridis v. Greece, Application No.31107/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 25/3/1999, Beyeler v. Italy, Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
5/1/2000,The Former King of Greece a.o. v. Greece, Application No.25701/94, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 23/11/2000, Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
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νόμος αυτός πρέπει να είναι σύμφωνος με το ίδιο το εθνικό Σύνταγμα172 -με την επιφύλαξη ότι 

τυχόν αντίθεση του ίδιου του Συντάγματος στη Σύμβαση, και επί του προκειμένου στο Άρθρο 

1 Π1, δεν συνιστά υπεράσπιση, λόγο απαλλαγής Συμβαλλόμενου Κράτους από την ευθύνη 

του ενώπιον του ΕΔΑΔ.  

 

Σε κάθε περίπτωση, κατά κανόνα, το ΕΔΑΔ καταλήγει, είτε ρητά είτε εξυπακουόμενα, στο 

συμπέρασμα πως η εν λόγω προϋπόθεση πληρείται173.  

 

 

 

 

 
22/6/2004, Jahn a.o. v. Germany, Application No.46720/99 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
30/6/2005, Michael Theodossiou Ltd v. Cyprus, Application No.31811/04, Court (First Section), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 15/4/2009, Perdigao v. Portugal, Application No.24768/06, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/11/2010, Centro Europa 7 S.R.L. a.o. v. Italy, Application No.38433/09, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 7/6/2012, Vistiņš a.o. v. Latvia, Application 
No.71243/01, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 25/10/2012, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., 
Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014, Béláné 
Nagy v. Hungary, Application No.53080/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 13/12/2016, Fábián v. Hungary, Application No.78117/13, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 5/9/2017, G.I.E.M. S.R.L. a.o. v. Italy, Application No.1828/06 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 28/6/2018. 
172 Σχετικές, The Former King of Greece a.o. v. Greece, Application No.25701/94, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 23/11/2000, Jahn a.o. v. Germany, Application No.46720/99 a.o., Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 30/6/2005, Vistiņš a.o. v. Latvia, Application No.71243/01, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 25/10/2012. 
173 Είναι χαρακτηριστικό πως, από το σύνολο των αποφάσεων του ΕΔΑΔ που μελετήσαμε, σε ελάχιστες κατέληξε 
πως η σχετική προϋπόθεση δεν τηρείτο. Σε κάποιες, μάλιστα, αναφέρει τούτο ρητά και με σαφήνεια, (σχετικές, 
Iatridis v. Greece, Application No.31107/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
25/3/1999, Centro Europa 7 S.R.L. a.o. v. Italy, Application No.38433/09, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 7/6/2012), ενώ σε άλλες τούτο συνάγεται απλά από την απόφαση, (σχετική, Chiragov 
a.o. v. Armenia, Application No.13216/05, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 16/6/2015). Μάλιστα, ακόμη 
και σε αποφάσεις που η πλήρωση της εν λόγω προϋπόθεσης ήταν, κατά την κρίση μας, τουλάχιστον αμφίβολη, το 
ΕΔΑΔ προτίμησε να θεωρήσει πως αυτή πληρείτο. Τούτο συνέβη σε περιπτώσεις όπου τα εθνικά Συνταγματικά 
Δικαστήρια κατέληξαν πως τα υπό κρίση μέτρα αντέκειντο στο Σύνταγμα και/ή στη Σύμβαση και το ΕΔΑΔ 
προτίμησε να θεωρήσει πως η πρώτη αυτή προϋπόθεση πληρείτο και να προχωρήσει στην εξέταση των άλλων 
δύο προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα, στην υπόθεση Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/6/2006, το εθνικό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε 
πως το υπό κρίση μέτρο αντέκειτο στο Σύνταγμα. Παραταύτα, ανέστειλε το αποτέλεσμα της κρίσης του αυτής, ήτοι 
διατήρησε νόμιμη την εφαρμογή του μέτρου για κάποια χρονική περίοδο, με αποτέλεσμα, κατά τον κρίσιμο για το 
ΕΔΑΔ χρόνο, το εν λόγω μέτρο να θεωρείτο συνταγματικό. Στις υποθέσεις N.K.M. v. Hungary, Application 
No.66529/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 14/5/2013, Gáll v. Hungary, 
Application No.49570/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/6/2013, R.Sz. v. 
Hungary, Application No.41838/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 2/7/2013, το 
εθνικό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε πως το υπό κρίση μέτρο αντέκειτο στο Σύνταγμα και πραταύτα, το ΕΔΑΔ 
θεώρησε πως η πρώτη προϋπόθεση πληρείτο. Είναι, πάντως, γεγονός πως, και στις τέσσερις αυτές υποθέσεις, 
το ΕΔΑΔ κατέληξε πως η τρίτη προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας δεν πληρείτο και συνεπώς, 
πως υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 1 Π1. 
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3.3.3.1.2. Εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος 

 

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι αυτή της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Το 

ΕΔΑΔ θεωρεί ότι ο όρος «δημόσιο συμφέρον» είναι αναπόφευκτα ευρύς. Αποδέχεται πως 

μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο φάσμα σκοπών, ενώ επισημαίνει πως η έννοια αυτή είναι 

ιδιαίτερα πλατιά όσον αφορά ζητήματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Περαιτέρω, 

ενόψει και της αρχής της αναγνώρισης περιθωρίου διακριτικής ευχέρειας προς τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη, συνιστά παγιωμένη θέση του ΕΔΑΔ πως, λόγω της άμεσης γνώσης 

των κοινωνιών και των αναγκών τους, οι εθνικές αρχές βρίσκονται, κατά κανόνα, σε καλύτερη 

θέση από ένα διεθνές δικαστήριο να αξιολογήσουν τι είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Η 

κρίση των Συμβαλλομένων Κρατών ως προς την ύπαρξη και τον προσδιορισμό του σκοπού 

δημοσίου συμφέροντος δεν γίνεται αποδεκτή μονάχα εάν στερείται προφανώς λογικού 

ερείσματος (manifestly without reasonable foundation), οπότε και το ΕΔΑΔ καταλήγει σε 

συμπέρασμα μη πλήρωσης της σχετικής προϋπόθεσης και συνεπώς, παραβίασης του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία174. Μάλιστα, το ΕΔΑΔ αποδέχεται πως η ανωτέρω συλλογιστική 

ισχύει, a fortiori, και στις περιπτώσεις θεμελιωδών μεταβολών, οι οποίες αναπόφευκτα 

οδηγούν σε μεγάλης κλίμακας μέτρα που επηρεάζουν το ίδιο το πολίτευμα, την κοινωνική 

και/ή την οικονομική πολιτική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πεδίο διακριτικής ευχέρειας 

αναφορικά με τον καθορισμό του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος είναι ακόμη 

 
174 Σχετικές, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 
21/2/1986, Lithgow a.o. v. The United Kingdom, Application No.9006/80 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 
8/7/1986, Company S. and T. v. Sweden, Application No.11189/84, Commission (Plenary), Decision (Admissibility), 
11/12/1986, Pine Valley Developments Ltd a.o. v. Ireland, Application No.12742/87, Court (Chamber), Judgment 
(Merits), 29/11/1991, Beyeler v. Italy, Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
5/1/2000,The Former King of Greece a.o. v. Greece, Application No.25701/94, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 23/11/2000, Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
22/6/2004, Kopecký v. Slovakia, Application No.44912/98, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/9/2004, 
Jahn a.o. v. Germany, Application No.46720/99 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 30/6/2005, Draon 
v. France, Application No.1513/03, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005, 
Maurice v. France, Application No.1810/03, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
6/10/2005, Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 19/6/2006, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014, Béláné Nagy v. Hungary, Application No.53080/13, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13/12/2016, Fábián v. Hungary, Application 
No.78117/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/9/2017. 



- 94 - 
 

ευρύτερο -όπως αντίστοιχα και το πεδίο διακριτικής ευχέρειας αναφορικά με την αρχή της 

αναλογικότητας, ως θα δούμε στη συνέχεια175. 

 

Δεδομένων τούτων, στο πλαίσιο και των τριών μορφών επέμβασης, το ΕΔΑΔ αποδέχτηκε ένα 

ιδιαίτερα ευρύ φάσμα σκοπών ως σκοπούς δημοσίου συμφέροντος176. Μάλιστα, αποδέχτηκε 

 
175 Σχετικές, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 
21/2/1986, The Former King of Greece a.o. v. Greece, Application No.25701/94, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 23/11/2000, Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 22/6/2004, Kopecký v. Slovakia, Application No.44912/98, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 28/9/2004, Jahn a.o. v. Germany, Application No.46720/99 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 30/6/2005, Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 19/6/2006, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014. 
176 Στα πλαίσια εξέτασης επεμβάσεων που προσέγγισε ως επεμβάσεις του πρώτου κανόνα, το ΕΔΑΔ αποδέχτηκε 
πως αποτελούσαν σκοπό δημοσίου συμφέροντος η εξασφάλιση της ασφάλειας των ατόμων στα πλαίσια ένοπλων 
συρράξεων, (σχετική, Sargsyan v. Azerbaijan, Application No.40167/06, Court (Grand Chamber), Judgments 
(Merits), 16/6/2015), η μετάβαση  μίας  χώρας από ένα κομμουνιστικό και/ή σοσιαλιστικό καθεστώς σε ένα 
δημοκρατικό καθεστώς με οικονομία της αγοράς, (σχετικές, Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits), 22/6/2004, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application 
No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014), η αντιμετώπιση 
οικονομικών δυσκολιών του Κράτους με τη μορφή του περιορισμού και/ή της μείωσης του δημόσιου χρέους, του 
εξορθολογισμού των μισθών, των συντάξεων και των δημόσιων ωφελημάτων, της διάσωσης από την κατάρρευση 
του τραπεζικού συστήματος και/ή άλλως πως, (σχετικές, Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits), 22/6/2004, Kjartan Ásmundsson v. Iceland, Application No.60669/00, Court 
(Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 12/10/2004, Panfile v. Romania, Application 
No.13902/11, Court (Third Section), Decision (Admissibility), 20/3/2012, Koufaki a.o. v. Greece, Application 
No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Da Conceição Mateus a.o. v. Portugal, 
Application No.62235/12 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 8/10/2013, Ališić a.o. v. Bosnia and 
Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
16/7/2014, Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, Application No.13341/14, Court (First Section), Decision 
(Admissibility), 1/9/2015, Mamatas a.o. v.  Greece, Application No.63066/14 a.o., Court (First Section), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 21/7/2016, Béláné Nagy v. Hungary, Application No.53080/13, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13/12/2016, Fábián v. Hungary, Application No.78117/13, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/9/2017, Kyrkos a.o. v. Greece, Application No.64058/14 a.o., Court 
(First Section), Decision (Admissibility), 16/1/2018), η συμμόρφωση με διεθνείς υποχρεώσεις, και δη με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή ενός Κράτους στην ΕΕ, (σχετικές, Koufaki a.o. v. Greece, 
Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Mamatas a.o. v.  Greece, 
Application No.63066/14 a.o., Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 21/7/2016, Kyrkos 
a.o. v. Greece, Application No.64058/14 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 16/1/2018), η 
αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας ιδιωτών τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία ως σύνολο, (σχετική, 
Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004), η τιμωρία 
αδικημάτων, (σχετικές, Azinas v. Cyprus, Application No.56679/00, Court (Third Section), Judgment (Merits), 
20/6/2002, Azinas v. Cyprus, Application No.56679/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/4/2004, 
Apostolakis v. Greece, Application No.39574/07, Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
22/10/2009, Valkov a.o. v. Bulgaria, Application No.2033/04 a.o., Court (Fourth Section), Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 25/10/2011), η ανάπτυξη των πόλεων σύμφωνα με τον τοπικό σχεδιασμό, (σχετική, Sporrong 
a.o. v. Sweden, Application No.7151/75 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 23/9/1982), ακόμη και ο έλεγχος 
της αγοράς έργων τέχνης, (σχετική, Beyeler v. Italy, Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 5/1/2000). 
Στα πλαίσια εξέτασης επεμβάσεων που προσέγγισε ως επεμβάσεις του δευτέρου κανόνα, ήτοι ως στέρηση, το 
ΕΔΑΔ αποδέχτηκε πως αποτελούσαν σκοπό δημοσίου συμφέροντος η μετάβαση από τη βασιλεία στη δημοκρατία, 
(σχετική, The Former King of Greece a.o. v. Greece, Application No.25701/94, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 23/11/2000), η επίλυση ζητημάτων διανομής ακίνητης περιουσίας και η προαγωγή της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, (σχετικές, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment 
(Merits), 21/2/1986, Jahn a.o. v. Germany, Application No.46720/99 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 30/6/2005), η κατασκευή σπιτιών για τη στέγαση των μειονεκτούντων, (σχετική, Zubani v. Italy, Application 
No.14025/88, Court (Chamber), Judgment (Merits), 7/8/1996), η θέση τέλους στην παράνομη πώληση, 
καταπάτηση, εγκατάλειψη και/ή ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της γης και συγχρόνως, η εξασφάλιση γης στους αγρότες 
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και τους βοσκούς, (σχετική, The Holy Monasteries v. Greece, Application No.13092/87 a.o., Court (Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 9/12/1994), η έκφραση της κοινωνικής επιλογής επί ζητημάτων ηθικής και 
η ορθή οργάνωση του τομέα της υγείας, (σχετικές, Draon v. France, Application No.1513/03, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005, Maurice v. France, Application No.1810/03, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005), η καλύτερη διοικητική και οικονομική 
οργάνωση και ο αποτελεσματικότερος κρατικός έλεγχος του τομέα της ναυσιπλοΐας και της αεροπλοΐας, (σχετική, 
Lithgow a.o. v. The United Kingdom, Application No.9006/80 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 8/7/1986), 
η δημιουργία δημοσίων έργων, όπως δρόμων, λιμανιών κ.τ.λ., (σχετικές, Papachelas v. Greece, Application 
No.31423/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/3/1999, Vistiņš a.o. v. Latvia, 
Application No.71243/01, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 25/10/2012), η ανάπτυξη συγκεκριμένων 
περιοχών, (σχετική, Scordino v. Italy, Application No.36813/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 29/3/2006), η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, (σχετική, Kozacıoğlu v. 
Turkey, Application No.2334/03, Court (Ground Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/2/2009), η 
εξασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Κράτους σε συνδυασμό με την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου 
και την επίτευξη σύμπλευσης μεταξύ της νομοθεσίας ενός Κράτους με αυτήν ενός άλλου Κράτους επί 
συγκεκριμένου θέματος, (σχετική, Pressos Compania Naviera S.A. a.o. v. Belgium, Application No.17849/91, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits), 20/11/1995). 
Τέλος, στα πλαίσια εξέτασης επεμβάσεων που προσέγγισε ως επεμβάσεις του τρίτου κανόνα, ήτοι ως ρύθμιση της 
χρήσης αγαθών, το ΕΔΑΔ αποδέχτηκε πως αποτελούσαν σκοπό δημοσίου συμφέροντος η αντιμετώπιση 
οικονομικών δυσκολιών του Κράτους, (σχετικές, WASA Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse, 
a group of approximately 15000 individuals v. Sweden, Application No.13013/87, Commission (Plenary), Decision 
(Admissibility), 14/12/1988, Suljagić v. Bosnia and Herzegovina, Application No.27912/02, Court (Fourth Section), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 3/11/2009, Ilić v. Serbia, Application No.21811/09, Court (Second 
Section), Decision (Admissibility), 14/9/2010, N.K.M. v. Hungary, Application No.66529/11, Court (Second 
Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 14/5/2013, Gáll v. Hungary, Application No.49570/11, Court 
(Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/6/2013, R.Sz. v. Hungary, Application No.41838/11, 
Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 2/7/2013), η κοινωνική δικαιοσύνη και/ή η 
αναδιανομή του πλούτου και της δύναμης, (σχετικές, Svenska Managementgrouppen AB v. Sweden, Application 
No.11036/84, Commission (Plenary) Decision (Admissibility), 1/12/1985, Company S. and T. v. Sweden, 
Application No.11189/84, Commission (Plenary), Decision (Admissibility), 11/12/1986, N.K.M. v. Hungary, 
Application No.66529/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 14/5/2013, Gáll v. 
Hungary, Application No.49570/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/6/2013, 
R.Sz. v. Hungary, Application No.41838/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
2/7/2013), η εξασφάλιση στέγασης και κατά συνέπεια, η προστασία των ενοικιαστών, και δη των μειονεκτούντων, 
(σχετικές, Mellacher a.o. v. Austria, Application No.10522/83 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 19/12/1989, 
Immobiliare Saffi v. Italy, Application No.22774/93, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 28/7/1999, Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 19/6/2006),  η προστασία της δημόσιας ιδιοκτησίας και του περιβάλλοντος, (σχετικές, 
Pine Valley Developments Ltd a.o. v. Ireland, Application No.12742/87, Court (Chamber), Judgment (Merits), 
29/11/1991, Brosset-Tribulet a.o. v. France, Application No.34078/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 29/3/2010, Depalle v. France, Application No.34044/02, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010), η ρύθμιση του κυνηγιού προς διατήρηση του απαιτούμενου αποθέματος 
θηράματος, αλλά και της εύλογης άσκησης αυτού, (σχετικές, Chassagnou a.o. v. France, Application No.25088/94 
a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/4/1999, Hasan a.o. v. Bulgaria, 
Application No.30985/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 26/10/2000), η πάταξη 
του εγκλήματος, (σχετικές, AGOSI v. The United Kingdom, Application No.9118/80, Court (Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 24/10/1986, Air Canada v. The United Kingdom, Application No.18465/91, Court 
(Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5/5/1995), η εξασφάλιση της ικανότητας συγκεκριμένης 
κατηγορίας επαγγελματιών, ήτοι των λογιστών, (σχετική, Van Marle a.o. v. The Netherlands, Application 
No.8543/79 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 26/6/1986), η προστασία των ηθών, (σχετική, Handyside v. 
The United Kingdom, Application No.5493/72, Court (Plenary), Judgment (Merits), 7/12/1976), η προστασία της 
ασφάλειας δικαίου, (σχετική, J.A. Pye (Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, Application No.44302/02, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/8/2007), η συμμόρφωση με διεθνείς υποχρεώσεις, 
και δη με υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή ενός Κράτους στην ΕΕ, (σχετική, Bosphorus Hava 
Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland, Application No.45036/98, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 30/6/2005), και σαφώς, ως ρητά ορίζει και το ίδιο το Άρθρο 1 Π1, η εξασφάλιση της είσπραξης φόρων, 
εισφορών και προστίμων, (σχετικές, Svenska Managementgrouppen AB v. Sweden, Application No.11036/84, 
Commission (Plenary), Decision (Admissibility), 1/12/1985, Company S. and T. v. Sweden, Application 
No.11189/84, Commission (Plenary), Decision (Admissibility), 11/12/1986, WASA Ömsesidigt, Försäkringsbolaget 
Valands Pensionsstiftelse, a group of approximately 15000 individuals v. Sweden, Application No.13013/87, 
Commission (Plenary), Decision (Admissibility), 14/12/1988, Gasus Dosier- Und Fördertechnik GmbH v. The 
Netherlands, Application No.15375/89, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 23/2/1995, 
N.K.M. v. Hungary, Application No.66529/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
14/5/2013, Gáll v. Hungary, Application No.49570/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 25/6/2013, R.Sz. v. Hungary, Application No.41838/11, Court (Second Section), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 2/7/2013). 
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πως ακόμη και ο προσπορισμός ωφέλειας σε άλλους ιδιώτες μπορεί, υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, να αποτελεί σκοπό δημοσίου συμφέροντος, δικαιολογών επέμβαση στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία177.  

 

Επομένως, συνάγεται πως, παρόλο που το ΕΔΑΔ δεν ακολουθεί -ρητά τουλάχιστον- την 

προτεινόμενη συλλογιστική αναφορικά με το τι συνιστά δημόσιο συμφέρον, η ευελιξία του 

όσον αφορά το περιεχόμενο της σχετικής έννοιας, η αποδοχή της θέσης πως ακόμη και ο 

προσπορισμός άμεσης ωφέλειας σε άλλους ιδιώτες μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποτελεί 

σκοπό δημοσίου συμφέροντος, αλλά και καθαυτά τα συμπεράσματά του στις διάφορες 

αποφάσεις του αναφορικά με αυτό, οδηγούν στο συμπέρασμα πως, in principle, η νομολογία 

του και η προτεινόμενη θεωρία συνάδουν.  

 

3.3.3.1.3. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 

 

Η τρίτη προϋπόθεση είναι αυτή της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Παρά τη μη ρητή 

αναφορά τούτης στο κείμενο του Άρθρου 1 Π1, η  νομολογία του ΕΔΑΔ καθιστά τούτο σαφές. 

 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του Άρθρου 1 Π1, η προϋπόθεση τήρησης της αρχής της αναλογικότητας 

είναι συνυφασμένη με το τεστ της δίκαιης εξισορρόπησης. Συγκεκριμένα, αποτελεί πάγια θέση 

του ΕΔΑΔ πως μία επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, προκειμένου να είναι 

 
177 Είναι ενδιαφέρον πως, σύμφωνα με το ΕΔΑΔ, η ωφέλεια προς τους ιδιώτες μπορεί να είναι άμεση, ήτοι η 
παροχή στήριξης προς τους ιδιώτες να αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό του υπό κρίση μέτρου, ή έμμεση, ήτοι 
πρωταρχικός σκοπός του υπό κρίση μέτρου να μην είναι καθαυτή η στήριξη άλλων ιδιωτών, αλλά τούτο να 
επιτυγχάνεται παράλληλα με τον πρωταρχικό στόχο δια του εν λόγω μέτρου. Σχετικές όπου η ωφέλεια προς τους 
ιδιώτες ήταν άμεση, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment 
(Merits), 21/2/1986, Mellacher a.o. v. Austria, Application No.10522/83 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 
19/12/1989, Zubani v. Italy, Application No.14025/88, Court (Chamber), Judgment (Merits), 7/8/1996, Bäck v. 
Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004, Czapska v. Poland, 
Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/6/2006, J.A. Pye 
(Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, Application No.44302/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 30/8/2007. Σχετικές όπου η ωφέλεια προς τους ιδώτες ήταν έμμεση, The Holy Monasteries v. 
Greece, Application No.13092/87 a.o., Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 9/12/1994, 
Hasan a.ο. v. Bulgaria, Application No.30985/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
26/10/2000, Jahn a.o. v. Germany, Application No.46720/99 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
30/6/2005. 
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δικαιολογημένη, πρέπει να εξασφαλίζει μία δίκαιη εξισορρόπηση μεταξύ από τη μία, των 

απαιτήσεων του δημοσίου συμφέροντος, του γενικού συμφέροντος της κοινωνίας, και από την 

άλλη, των απαιτήσεων προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία του ατόμου. Δίκαιη 

εξισορρόπηση εξασφαλίζεται όταν μεταξύ του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου  

συμφέροντος και του δικαιώματος στην ιδιοκτησία υπάρχει εύλογη σχέση αναλογικότητας, 

ήτοι το επηρεαζόμενο πρόσωπο δεν φέρει υπερβολικό και δυσανάλογο βάρος. Τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη απολαμβάνουν ευρεία διακριτική ευχέρεια και όσον αφορά την επιλογή 

των μέσων επίτευξης του επιδιωκόμενου σκοπού καθαυτή, αλλά και όσον αφορά την 

αξιολόγηση των συνεπειών αυτών σχετικά με την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 

Παρόλα αυτά, η κρίση τους αξιολογείται από το ΕΔΑΔ, το οποίο πράττει τούτο έχοντας υπόψη 

πως στόχος της Σύμβασης είναι η εξασφάλιση της προστασίας πρακτικών και 

αποτελεσματικών δικαιωμάτων και όχι θεωρητικών και ιδεατών (practical and effective, and 

not theoretical and illusory)178.  

 
178 Σχετικές, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 
21/2/1986, Lithgow a.o. v. The United Kingdom, Application No.9006/80 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 
8/7/1986, AGOSI v. The United Kingdom, Application No.9118/80, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 24/10/1986, Mellacher a.o. v. Austria, Application No.10522/83 a.o., Court (Plenary), Judgment 
(Merits), 19/12/1989, Pine Valley Developments Ltd a.o. v. Ireland, Application No.12742/87, Court (Chamber), 
Judgment (Merits), 29/11/1991, The Holy Monasteries v. Greece, Application No.13092/87 a.o., Court (Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 9/12/1994, Air Canada v. The United Kingdom, Application No.18465/91, 
Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5/5/1995, Papachelas v. Greece, Application 
No.31423/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/3/1999, Chassagnou a.o. v. 
France, Application No.25088/94 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
29/4/1999, Brumarescu v. Romania, Application No.28342/95, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
28/10/1999, Beyeler v. Italy, Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/1/2000, The 
Former King of Greece a.o. v. Greece, Application No.25701/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
23/11/2000, Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
22/6/2004, Jahn a.o. v. Germany, Application No.46720/99 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
30/6/2005, Draon v. France, Application No.1513/03, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 6/10/2005, Maurice v. France, Application No.1810/03, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 6/10/2005, Scordino v. Italy, Application No.36813/97, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 29/3/2006, Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/6/2006, J.A. Pye (Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, 
Application No.44302/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/8/2007, Kozacıoğlu 
v. Turkey, Application No.2334/03, Court (Ground Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/2/2009, 
Brosset-Tribulet a.o. v. France, Application No.34078/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 29/3/2010, Depalle v. France, Application No.34044/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 29/3/2010, Perdigao v. Portugal, Application No.24768/06, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/11/2010, Herrmann v. Germany, Application No.9300/07, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 26/6/2012, Vistiņš a.o. v. Latvia, Application No.71243/01, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 25/10/2012, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application 
No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014, Sargsyan v. 
Azerbaijan, Application No.40167/06, Court (Grand Chamber), Judgments (Merits), 16/6/2015, Béláné Nagy v. 
Hungary, Application No.53080/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13/12/2016, 
Fábián v. Hungary, Application No.78117/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/9/2017, G.I.E.M. 
S.R.L. a.o. v. Italy, Application No.1828/06 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/6/2018. 
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Στο πλαίσιο της συνολικής αυτής εξέτασης, το ΕΔΑΔ λαμβάνει υπόψη του πληθώρα 

παραγόντων, προκειμένου να καταλήξει εάν η προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της 

αναλογικότητας τηρείται ή όχι. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες, που απαντώνται τακτικά 

στη σχετική νομολογία και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η σύμπνοια μεταξύ των 

Συμβαλλομένων Κρατών επί του επίδικου θέματος179, η έκταση και/ή η ένταση της υπό κρίση 

 
179 Σχετικές, Lithgow a.o. v. The United Kingdom, Application No.9006/80 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 
8/7/1986, AGOSI v. The United Kingdom, Application No.9118/80, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 24/10/1986, Gasus Dosier- Und Fördertechnik GmbH v. The Netherlands, Application No.15375/89, 
Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 23/2/1995, Air Canada v. The United Kingdom, 
Application No.18465/91, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5/5/1995, Chapman v. The 
United Kingdom, Application No.27238/95, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits),18/1/2001, Jane Smith v. 
The United Kingdom, Application No.25154/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 18/1/2001, Lee v. The 
United Kingdom, Application No.25289/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 18/1/2001 (στις τρεις αυτές 
αποφάσεις, ημ.18/1/2001, η αναφορά στη σύμπνοια μεταξύ των Συμβαλλομένων Κρατών έγινε κατά την εξέταση 
του Άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, αφού το ΕΔΑΔ εξέτασε εκτενώς τον ισχυρισμό των Αιτητών για παραβίαση αυτού και στη 
συνέχεια, σημείωσε πως όσα εκεί αναφέρθηκαν ίσχυαν αντίστοιχα και για το Άρθρο 1 Π1), J.A. Pye (Oxford) Ltd 
a.o. v. The United Kingdom, Application No.44302/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 30/8/2007, Kozacıoğlu v. Turkey, Application No.2334/03, Court (Ground Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 19/2/2009, Perdigao v. Portugal, Application No.24768/06, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/11/2010, Fábián v. Hungary, Application No.78117/13, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 5/9/2017. 
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επέμβασης180, η συμπεριφορά των εμπλεκόμενων μερών181, έκφανση της οποίας αποτελεί η 

συμμόρφωση ή μη των Κρατών με την υποχρέωση τους να ενεργούν έγκαιρα, με τρόπο 

 
180 Σχετικές, Svenska Managementgrouppen AB v. Sweden, Application No.11036/84, Commission (Plenary) 
Decision (Admissibility), 1/12/1985, Company S. and T. v. Sweden, Application No.11189/84, Commission 
(Plenary), Decision (Admissibility), 11/12/1986, WASA Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse, 
a group of approximately 15000 individuals v. Sweden, Application No.13013/87, Commission (Plenary), Decision 
(Admissibility), 14/12/1988, Pressos Compania Naviera S.A. a.o. v. Belgium, Application No.17849/91, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits), 20/11/1995, Draon v. France, Application No.1513/03, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005, Maurice v. France, Application No.1810/03, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005, Brosset-Tribulet a.o. v. France, Application 
No.34078/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010, Depalle v. France, 
Application No.34044/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010. 
Επίσης σχετικές, και τούτο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα μελέτη και γι’ αυτό αναφέρονται 
χωριστά, είναι, κατά κανόνα, οι αποφάσεις που αφορούν επεμβάσεις σε καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις, άλλες 
κοινωνικές παροχές και ενοχικές αξιώσεις μεταξύ ιδιωτών. 
Συγκεκριμένα, σχετικές αναφορικά με τους μισθούς, Vilho Eskelinen a.o. v. Finland, Application 
No.63235/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/4/2007, Koufaki a.o. v. Greece, 
Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Savickas a.o. v. Lithuania, 
Application No.66365/09 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 15/10/2013. 
Σχετικές αναφορικά με τις συντάξεις και/ή άλλες κοινωνικές παροχές, Azinas v. Cyprus, Application 
No.56679/00, Court (Third Section), Judgment (Merits), 20/6/2002, Azinas v. Cyprus, Application 
No.56679/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/4/2004, Kjartan Ásmundsson v. Iceland, Application 
No.60669/00, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 12/10/2004, Pronina v. Ukraine, 
Application No.63566/00, Court (Second Section), Decision (Admissibility), 10/1/2006, Stec a.o. v. The United 
Kingdom, Application No.65731/01 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 12/4/2006, Tatenko v. 
Ukraine, Application No.14198/02, Court (Fifth Section), Decision (Admissibility), 2/10/2007, Andrejeva v. Latvia, 
Application No.55707/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 18/2/2009, Apostolakis 
v. Greece, Application No.39574/07, Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 22/10/2009, 
Carson a.o. v. The United Kingdom, Application No.4218405, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
16/3/2010, Şerife Yiğit v. Turkey, Application No.3976/05, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 2/11/2010, Stummer v. Austria, Application No.37452/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 7/7/2011, Valkov a.o. v. Bulgaria, Application No.2033/04 a.o., Court (Fourth Section), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/10/2011, Panfile v. Romania, Application No.13902/11, Court (Third 
Section), Decision (Admissibility), 20/3/2012, Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First 
Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Da Conceição Mateus a.o. v. Portugal, Application No.62235/12 a.o., 
Court (Second Section), Decision (Admissibility), 8/10/2013, Markovics a.o. v. Hungary, Application No.77575/11 
a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 24/6/2014, Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, Application 
No.13341/14, Court (First Section), Decision (Admissibility), 1/9/2015, Béláné Nagy v. Hungary, Application 
No.53080/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13/12/2016, Fábián v. Hungary, 
Application No.78117/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/9/2017. 
Σχετικές αναφορικά με τις ενοχικές αξιώσεις μεταξύ ιδιωτών, Mellacher a.o. v. Austria, Application No.10522/83 
a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 19/12/1989, Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth 
Section), Judgment (Merits), 20/7/2004, Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/6/2006. 
181 Σχετικές, AGOSI v. The United Kingdom, Application No.9118/80, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 24/10/1986, Pine Valley Developments Ltd a.o. v. Ireland, Application No.12742/87, Court 
(Chamber), Judgment (Merits), 29/11/1991, Gasus Dosier- Und Fördertechnik GmbH v. The Netherlands, 
Application No.15375/89, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 23/2/1995, Air Canada v. The 
United Kingdom, Application No.18465/91, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5/5/1995, 
Beyeler v. Italy, Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/1/2000, Broniowski v. 
Poland, Application No.31443/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 22/6/2004, Hutten-Czapska v. 
Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/6/2006, 
Brosset-Tribulet a.o. v. France, Application No.34078/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 29/3/2010, Depalle v. France, Application No.34044/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 29/3/2010, Perdigao v. Portugal, Application No.24768/06, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/11/2010,Vistiņš a.o. v. Latvia, Application No.71243/01, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 25/10/2012, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014, Béláné Nagy v. Hungary, Application 
No.53080/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13/12/2016, Fábián v. Hungary, 
Application No.78117/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/9/2017. 
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κατάλληλο και συνεπή (in good time and in an appropriate and consistent manner)182, καθώς 

και η αποζημίωση183. 

 

Είναι ενδιαφέρον πως η αξιολόγηση της τελευταίας, ήτοι της αποζημίωσης, μεταβάλλεται 

ανάλογα με τη μορφή της επέμβασης. Στις επεμβάσεις του πρώτου και του τρίτου κανόνα, δεν 

αποτελεί γενικό κανόνα πως, προκειμένου η αρχή της αναλογικότητας να τηρείται, πρέπει η 

επέμβαση να συνοδεύεται από καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, και δη αποζημίωσης 

λογικά συνδεδεμένης με την αγοραία αξία της επηρεασθείσας ιδιοκτησίας και/ή πλήρη. 

Παρόλα αυτά, από τη σχετική νομολογία προκύπτει πως η μη καταβολή αποζημίωσης και/ή η 

καταβολή αποζημίωσης αισθητά αποκλίνουσας από την αγοραία αξία της επηρεασθείσας 

ιδιοκτησίας αποτελεί, κατά κανόνα, στοιχείο που προσμετράται αρνητικά στο πλαίσιο εξέτασης 

της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας184. Αντίθετα, στο πλαίσιο του δεύτερου κανόνα, 

καταρχήν, προκειμένου η στέρηση ιδιοκτησίας να είναι σύμφωνη με την αρχή της 

 
182 Σχετικές, Beyeler v. Italy, Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/1/2000, 
Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 22/6/2004, Hutten-
Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
19/6/2006, Vistiņš a.o. v. Latvia, Application No.71243/01, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 25/10/2012, 
Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 16/7/2014. 
183 Σχετική νομολογία παρατίθεται αμέσως κατωτέρω με αναφορά σε κάθε κανόνα, αφού η προσέγγιση του ΕΔΑΔ 
αναφορικά με αυτήν διαφέρει μεταξύ τούτων. 
184 Σχετικές όσον αφορά τον πρώτο κανόνα, Loizidou v. Turkey, Application No.15318/89, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 18/12/1996 (παρόλο που το ΕΔΑΔ φαίνεται να αποδέχτηκε πως δεν πληρείτο η δεύτερη 
προϋπόθεση, προέβη σε αναφορές που σχετίζονταν με τη (μη) καταβολή αποζημίωσης), Beyeler v. Italy, 
Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/1/2000, Cyprus v. Turkey, Application 
No.25781/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 10/5/2001 (παρόλο που το ΕΔΑΔ φαίνεται να 
αποδέχτηκε πως δεν πληρείτο η δεύτερη προϋπόθεση, προέβη σε αναφορές που σχετίζονταν με τη (μη) καταβολή 
αποζημίωσης),  Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
22/6/2004, Öneryildiz v. Turkey, Application No.48939/99, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 30/11/2004, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014, Mamatas a.o. v.  Greece, Application No.63066/14 
a.o., Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 21/7/2016. 
Σχετικές όσον αφορά τον τρίτο κανόνα, Chassagnou a.o. v. France, Application No.25088/94 a.o., Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/4/1999, Immobiliare Saffi v. Italy, Application No.22774/93, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 28/7/1999, Hasan a.o. v. Bulgaria, Application 
No.30985/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 26/10/2000, Brosset-Tribulet a.o. 
v. France, Application No.34078/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010, 
Depalle v. France, Application No.34044/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
29/3/2010. 
Στο σημείο αυτό είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πως, από τη νομολογία του ΕΔΑΔ, φαίνεται η αρνητική βαρύτητα 
της μη καταβολής και/ή της καταβολής μερικής αποζημίωσης να μεγαλώνει ανάλογα με την έκταση και/ή την ένταση 
της επέμβασης. Αποτελεί, έτσι, θέση του πως, όταν η επέμβαση προσομοιάζει με στέρηση, τότε η μη καταβολή 
αποζημίωσης είναι σημαντικό στοιχείο κατά της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Σχετικές, Beyeler v. Italy, 
Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/1/2000, Broniowski v. Poland, Application 
No.31443/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 22/6/2004, όπου οι υπό κρίση επεμβάσεις εξετάσθηκαν 
υπό τον πρώτο κανόνα.  
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αναλογικότητας, πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή αποζημίωσης εύλογα 

συνδεδεμένης, ήτοι αντιστοιχούσας, στην αγοραία αξία της επηρεασθείσας ιδιοκτησίας. Σε 

κάποιες, όμως, περιστάσεις, ο κανόνας αυτός υποχωρεί. Κάποιοι σκοποί δημοσίου 

συμφέροντος μπορεί να δικαιολογούν και/ή να απαιτούν την καταβολή μειωμένης 

αποζημίωσης, ενώ εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να δικαιολογούν ακόμη και τη μη καταβολή 

οποιασδήποτε αποζημίωσης185. 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, το ΕΔΑΔ φαίνεται να λαμβάνει υπόψη 

την ύπαρξη άλλων εναλλακτικών λύσεων186. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί θέση του ΕΔΑΔ 

 
185 Σχετικές, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 
21/2/1986, Lithgow a.o. v. The United Kingdom, Application No.9006/80 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 
8/7/1986, Pine Valley Developments Ltd a.o. v. Ireland, Application No.12742/87, Court (Chamber), Judgment 
(Merits), 29/11/1991, The Holy Monasteries v. Greece, Application No.13092/87 a.o., Court (Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 9/12/1994, Papachelas v. Greece, Application No.31423/96, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/3/1999, The Former King of Greece a.o. v. Greece, 
Application No.25701/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 23/11/2000, Jahn a.o. v. Germany, 
Application No.46720/99 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 30/6/2005,  Draon v. France, 
Application No.1513/03, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005, Maurice v. 
France, Application No.1810/03, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005, 
Scordino v. Italy, Application No.36813/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
29/3/2006, J.A. Pye (Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, Application No.44302/02, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/8/2007, Kozacıoğlu v. Turkey, Application No.2334/03, Court (Ground 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/2/2009, Perdigao v. Portugal, Application No.24768/06, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/11/2010, Vistiņš a.o. v. Latvia, Application 
No.71243/01, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 25/10/2012. 
186 Είναι ενδιαφέρον πως σχετικές αναφορές σε εναλλακτικές επιλογές γίνονται από το ΕΔΑΔ όχι μονάχα κατά, 
αλλά και υπέρ της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Με άλλα λόγια, σε κάποιες περιπτώσεις, το ΕΔΑΔ 
προβαίνει σε αναφορές που υποδεικνύουν πως υπήρχαν άλλες, λιγότερο επαχθείς λύσεις, ήτοι προβαίνει σε 
αναφορές σε άλλες επιλογές με τρόπο που λειτουργεί κατά της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Σε άλλες, 
όμως, περιπτώσεις, προβαίνει σε αναφορές που υποδεικνύουν πως άλλες επιλογές ήταν ομοίως ή περαιτέρω 
επαχθείς, ήτοι προβαίνει σε αναφορές σε άλλες επιλογές με τρόπο που λειτουργεί υπέρ της τήρησης της αρχής 
της αναλογικότητας.  
(α) Σχετικές όπου αναφορές σε εναλλακτικές επιλογές γίνονται κατά της αρχής της αναλογικότητας: 
Όσον αφορά τον πρώτο κανόνα, Sporrong a.o. v. Sweden, Application No.7151/75 a.o., Court (Plenary), Judgment 
(Merits), 23/9/1982, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014, Chiragov a.o. v. Armenia, Application No.13216/05, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits), 16/6/2015, Sargsyan v. Azerbaijan, Application No.40167/06, Court (Grand 
Chamber), Judgments (Merits), 16/6/2015, Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, Application No.13341/14, Court 
(First Section), Decision (Admissibility), 1/9/2015, Béláné Nagy v. Hungary, Application No.53080/13, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13/12/2016. 
Όσον αφορά τον δεύτερο κανόνα, Pressos Compania Naviera S.A. a.o. v. Belgium, Application No.17849/91, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits), 20/11/1995, Draon v. France, Application No.1513/03, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005, Vistiņš a.o. v. Latvia, Application No.71243/01, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 25/10/2012. 
Όσον αφορά τον τρίτο κανόνα, Chassagnou a.o. v. France, Application No.25088/94 a.o., Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/4/1999, Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/6/2006. 
(β) Σχετικές όπου αναφορές σε εναλλακτικές επιλογές γίνονται υπέρ της αρχής της αναλογικότητας: 
Οσον αφορά τον πρώτο κανόνα, Valkov a.o. v. Bulgaria, Application No.2033/04 a.o., Court (Fourth Section), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/10/2011, Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court 
(First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Da Conceição Mateus a.o.  v. Portugal, Application No.62235/12 
a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 8/10/2013, Markovics a.o. v. Hungary, Application 
No.77575/11 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 24/6/2014, Mamatas a.o. v.  Greece, 
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πως, εφόσον το υπό κρίση μέτρο εμπίπτει στο πεδίο διακριτικής ευχέρειας του Κράτους, δεν 

αποτελεί αρμοδιότητά του να εξετάσει και να αποφασίσει εάν το εν λόγω μέτρο αποτελούσε 

την καλύτερη επιλογή και/ή εάν η διακριτική ευχέρεια του Κράτους έπρεπε να ασκηθεί 

διαφορετικά. Η ύπαρξη καθαυτή εναλλακτικών επιλογών δεν καθιστά την επιλογή του Κράτους 

αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας.  

 

Στις περιπτώσεις που το υπό κρίση μέτρο σχετίζεται με τη συμμόρφωση ενός Συμβαλλόμενου 

Κράτους με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη συμμετοχή του σε έναν άλλο διεθνή 

οργανισμό, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν προβαίνει σε έλεγχο τήρησης της αρχής 

της αναλογικότητας. Ειδικότερα, το ΕΔΑΔ όρισε πως, όταν ένα Συμβαλλόμενο Κράτος 

επεμβαίνει σε ένα προστατευόμενο από τη Σύμβαση δικαίωμα, και επί του προκειμένου στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διεθνείς του υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη συμμετοχή του σε έναν άλλο διεθνή οργανισμό, ο οποίος διαθέτει το δικό 

του σύστημα, τον δικό του μηχανισμό προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τότε αυτό 

εφαρμόζει το κριτήριο της ισότιμης προστασίας (equivalent protection). Εάν ο μηχανισμός 

αυτός του εν λόγω διεθνούς οργανισμού παρέχει ισότιμη ουσιαστική και διαδικαστική 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων με αυτήν που παρέχει η ΕΣΔΑ, τότε δημιουργείται 

μαχητό τεκμήριο πως οι ενέργειες του Κράτους προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από τη συμμετοχή σε αυτόν είναι δικαιολογημένες. Το τεκμήριο αυτό μπορεί 

να ανατραπεί, εάν υπό τις περιστάσεις συγκεκριμένης υπόθεσης θεωρηθεί πως η παρεχόμενη 

στα προστατευόμενα εκ της Σύμβασης δικαιώματα προστασία είναι ουσιωδώς ανεπαρκής 

(manifestly deficient). Τέτοιος οργανισμός, ο οποίος έχει ήδη κριθεί από το ΕΔΑΔ πως, 

 
Application No.63066/14 a.o., Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 21/7/2016, Béláné 
Nagy v. Hungary, Application No.53080/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 13/12/2016, Fábián v. Hungary, Application No.78117/13, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 5/9/2017. 
Όσον αφορά τον δεύτερο κανόνα, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), 
Judgment (Merits), 21/2/1986, Lithgow a.o. v. The United Kingdom, Application No.9006/80 a.o., Court (Plenary), 
Judgment (Merits), 8/7/1986. 
Όσον αφορά τον τρίτο κανόνα, Brosset-Tribulet a.o. v. France, Application No.34078/02, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010, Depalle v. France, Application No.34044/02, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010. 



- 103 - 
 

καταρχήν, παρέχει ισότιμη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι η ΕΕ. Συνεπώς, 

επεμβάσεις στα δικαιώματα της Σύμβασης που προκύπτουν από τη συμμόρφωση των 

Κρατών με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην ΕΕ είναι, 

ομοίως καταρχήν, δικαιολογημένες, εκτός εάν το σχετικό τεκμήριο ανατραπεί187. 

 

Δέον να σημειωθεί πως το ΕΔΑΔ δεν έχει υπαγάγει, ρητά τουλάχιστον, το κριτήριο της ισότιμης 

προστασίας στην αρχή της αναλογικότητας. Ο λόγος παράθεσής του στο παρόν μέρος 

οφείλεται στο ότι (α) στις περιπτώσεις εφαρμογής του, ως είδαμε, το τελευταίο δεν εξετάζει την 

αρχή της αναλογικότητας με τον τρόπο που είδαμε ανωτέρω και (β) αναφέρει και χρησιμοποιεί 

τούτο στον «χώρο» που αντιστοιχεί σε αυτήν, ήτοι μετά την εξέταση της προϋπόθεσης 

εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Με άλλα λόγια, οφείλεται στο ότι το ΕΔΑΔ, 

στις περιπτώσεις αυτές, φαίνεται να αντικαθιστά τον κλασικό -εάν μας επιτραπεί ο όρος- 

έλεγχο της αρχής της αναλογικότητας με την εφαρμογή του κριτηρίου ισότιμης προστασίας.  

 

Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας είναι αυτή που, συνήθως, 

καθορίζει το αποτέλεσμα αναφορικά με την παραβίαση ή μη του Άρθρου 1 Π1. Με δεδομένο 

ότι το ΕΔΑΔ, στη συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεών του, καταλήγει πως οι άλλες δύο 

προϋποθέσεις πληρούνται, κρίσιμη, κατά κανόνα, καθίσταται η τρίτη αυτή προϋπόθεση188. 

 
187 Σχετικές, Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland, Application No.45036/98, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits), 30/6/2005, Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi v. 
Ireland, Application No.45036/98, Court (Grand Chamber), Decision (Admissibility), 31/9/2001. 
188 Σχετικές, Sporrong a.o. v. Sweden, Application No.7151/75 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 23/9/1982, 
The Holy Monasteries v. Greece, Application No.13092/87 a.o., Court (Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 9/12/1994, Pressos Compania Naviera S.A. a.o. v. Belgium, Application No.17849/91, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 20/11/1995, Zubani v. Italy, Application No.14025/88, Court (Chamber), Judgment 
(Merits), 7/8/1996, Papachelas v. Greece, Application No.31423/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 25/3/1999, Chassagnou a.o. v. France, Application No.25088/94 a.o., Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/4/1999, Immobiliare Saffi v. Italy, Application No.22774/93, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 28/7/1999, Brumarescu v. Romania, Application 
No.28342/95, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/10/1999, Beyeler v. Italy, Application No.33202/96, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/1/2000, Hasan a.o. v. Bulgaria, Application No.30985/96, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 26/10/2000, The Former King of Greece a.o. v. Greece, 
Application No.25701/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 23/11/2000, Broniowski v. Poland, 
Application No.31443/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 22/6/2004, Kjartan Ásmundsson v. Iceland, 
Application No.60669/00, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 12/10/2004, Öneryildiz 
v. Turkey, Application No.48939/99, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/11/2004, 
Draon v. France, Application No.1513/03, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
6/10/2005, Maurice v. France, Application No.1810/03, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 6/10/2005, Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 19/6/2006, Kozacıoğlu v. Turkey, Application No.2334/03, Court (Ground Chamber), 
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Μάλιστα, η τήρηση της τρίτης προϋπόθεσης συχνά αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας και 

ύπαρξης απόφασης μειοψηφίας189, ενώ και στις περιπτώσεις που το ΕΔΑΔ εξετάζει ένα μέτρο 

και in principle και in concreto, αυτό που κάποτε διαφοροποιεί το συμπέρασμά του αναφορικά 

με τα δύο αυτά επίπεδα είναι η αρχή της αναλογικότητας190. 

 

Το ΕΔΑΔ δεν φαίνεται να ακολουθεί, ρητά τουλάχιστον, την προτεινόμενη συλλογιστική 

αναφορικά με την αρχή της αναλογικότητας. Παρόλα αυτά, κατά την εξέταση αυτής προβαίνει 

σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν στην προτεινόμενη θεωρία. 

 

Καταρχάς, παρόλο που το ΕΔΑΔ δεν εξετάζει χωριστά τις τρεις υποαρχές της αρχής της 

αναλογικότητας, ήτοι την καταλληλότητα, τη stricto sensu αναλογικότητα και την αναγκαιότητα, 

κάποιες θέσεις του παραπέμπουν σε αυτές. Η γενική αρχή του ΕΔΑΔ πως εναπόκειται, 

καταρχήν, στα Συμβαλλόμενα Κράτη να επιλέξουν το μέτρο που χρειάζεται προς 

 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/2/2009, Apostolakis v. Greece, Application No.39574/07, Court (First 
Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 22/10/2009, Suljagić v. Bosnia and Herzegovina, Application 
No.27912/02, Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 3/11/2009, Perdigao v. Portugal, 
Application No.24768/06, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/11/2010, Kotov v. 
Russia, Application No.54522/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 3/4/2012, 
Vistiņš a.o. v. Latvia, Application No.71243/01, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 25/10/2012, Gáll v. 
Hungary, Application No.49570/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/6/2013, 
Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 16/7/2014, Béláné Nagy v. Hungary, Application No.53080/13, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13/12/2016, G.I.E.M. S.R.L. a.o. v. Italy, Application No.1828/06 a.o., 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/6/2018.  
189 Σχετικές, Sporrong a.o. v. Sweden, Application No.7151/75 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 23/9/1982, 
Mellacher a.o. v. Austria, Application No.10522/83 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 19/12/1989, Pine 
Valley Developments Ltd a.o. v. Ireland, Application No.12742/87, Court (Chamber), Judgment (Merits), 
29/11/1991, Gasus Dosier- Und Fördertechnik GmbH v. The Netherlands, Application No.15375/89, Court 
(Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 23/2/1995, Air Canada v. The United Kingdom, Application 
No.18465/91, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5/5/1995, Pressos Compania Naviera 
S.A. a.o. v. Belgium, Application No.17849/91, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 20/11/1995, 
Chassagnou a.o. v. France, Application No.25088/94 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 29/4/1999, Hasan a.o. v. Bulgaria, Application No.30985/96, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 26/10/2000, Öneryildiz v. Turkey, Application No.48939/99, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/11/2004, Jahn a.o. v. Germany, Application No.46720/99 a.o., Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits), 30/6/2005, J.A. Pye (Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, Application 
No.44302/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/8/2007, Depalle v. France, 
Application No.34044/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010, Brosset-
Tribulet a.o. v. France, Application No.34078/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
29/3/2010,Valkov a.o. v. Bulgaria, Application No.2033/04 a.o., Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 25/10/2011, Vistiņš a.o. v. Latvia, Application No.71243/01, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 25/10/2012. 
190 Σχετικές, Michael Theodossiou Ltd v. Cyprus, Application No.31811/04, Court (First Section), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 15/4/2009, Suljagić v. Bosnia and Herzegovina, Application No.27912/02, Court (Fourth 
Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 3/11/2009. 
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αντιμετώπιση ενός ζητήματος δημοσίου συμφέροντος, καθώς και να αξιολογήσουν τις 

συνέπειες αυτού προς τούτο, κρίσεις που τελικώς υπόκεινται στη δική του -έστω και οριακή- 

αξιολόγηση, θα λέγαμε πως παραπέμπουν στην καταλληλότητα και στη stricto sensu 

αναλογικότητα, ως η προτεινόμενη θεωρία τις ερμηνεύει. Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος, της 

επιλογής του μέτρου προς αντιμετώπιση ενός ζητήματος δημοσίου συμφέροντος, 

παραπέμπει στην καταλληλότητα. Το μέτρο πρέπει να είναι κατάλληλο προκειμένου να 

εμπίπτει εντός του πεδίου διακριτικής ευχέρειας του Κράτους. Το δεύτερο μέρος, της 

αξιολόγησης των συνεπειών αυτού, παραπέμπει στη stricto sensu αναλογικότητα. Αν, για 

παράδειγμα, οι συνέπειες αυτού είναι ιδιαίτερα περιορισμένες και η επέμβαση ιδιαίτερα 

εκτενής, τότε η επιλογή του Κράτους ενδεχομένως να μην εμπίπτει στο πεδίο της διακριτικής 

του ευχέρειας και τούτο, στη βάση της προτεινόμενης θεωρίας, θα οφείλεται σε μη τήρηση της 

stricto sensu αναλογικότητας. Περαιτέρω, οι σκέψεις και/ή τοποθετήσεις του ΕΔΑΔ αναφορικά 

με την ύπαρξη άλλων εναλλακτικών επιλογών συνδέονται και με τις τρεις ανωτέρω 

αναφερόμενες υποαρχές. 

 

Επιπλέον, το ΕΔΑΔ λαμβάνει υπόψη από τη μία, την έκταση και/ή την ένταση τόσο της 

επέμβασης καθαυτής όσο και των συνεπειών της για τους φορείς του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία και από την άλλη, τόσο τη σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος καθαυτού όσο και τις συνέπειες της επέμβασης προς υλοποίηση τούτου. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την έκταση και/ή την ένταση της επέμβασης καθαυτής, το γεγονός 

πως ένας από τους παράγοντες που λαμβάνει υπόψη του το ΕΔΑΔ κατά την αξιολόγηση της 

αρχής της αναλογικότητας είναι ακριβώς η έκταση και/ή η ένταση αυτής, παραπέμπει στη 

σχετική θέση της προτεινόμενης θεωρίας. Όσον αφορά τις συνέπειες αυτής για τους φορείς 

του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, τόσο η ίδια η αναφορά στην έκταση και/ή την ένταση της 

επέμβασης όσο και οι σκέψεις και/ή οι τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν σε κάποιες 

από τις δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές παραπέμπουν, ομοίως, στη 

σχετική προσέγγιση της προτεινόμενης θεωρίας. Από την άλλη, όσον αφορά τη σημασία του 

επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος καθαυτού, η γενικότερη θέση του ΕΔΑΔ πως 



- 106 - 
 

κάποιοι σκοποί δημοσίου συμφέροντος, και a fortiori οι θεμελιώδεις μεταβολές του 

πολιτειακού συστήματος και της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, δικαιολογούν ευρύ 

πεδίο διακριτικής ευχέρειας, οδηγεί στο συμπέρασμα πως όσο πιο σημαντικός είναι ο 

επιδιωκόμενος σκοπός καθαυτός, τόσο αυξάνεται η έκταση και/ή η ένταση επέμβασης που 

μπορεί να δικαιολογηθεί, το οποίο και πάλι παραπέμπει στη σχετική προσέγγιση της 

προτεινόμενης θεωρίας.  

 

Ακόμη, η θέση του πως το Κράτος οφείλει να αξιολογεί όχι μονάχα την ανάγκη υιοθέτησης 

μέτρων αντιμετώπισης ενός ζητήματος δημοσίου συμφέροντος, αλλά και τις συνέπειες αυτού 

προς τούτο, επίσης παραπέμπει στην αντίστοιχη θέση της προτεινόμενης θεωρίας.  

 

Τέλος, κατά την εξέταση της αρχής της αναλογικότητας, το ΕΔΑΔ προβαίνει σε σκέψεις και/ή 

τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν σε κάποιες από τις δικαιολογητικές του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία αρχές που η προτεινόμενη θεωρία υιοθετεί. Συγκεκριμένα, σε αρκετές 

υποθέσεις το ΕΔΑΔ προβαίνει σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν στην 

αρχή της επιβίωσης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης191. Ομοίως, σε πολλές προβαίνει σε 

σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν στην αρχή της αυτονομίας, και ως μη 

 
191 Σχετικές όσον αφορά τον πρώτο κανόνα, Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), 
Judgment (Merits), 20/7/2004, Kjartan Ásmundsson v. Iceland, Application No.60669/00, Court (Second Section), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 12/10/2004, Apostolakis v. Greece, Application No.39574/07, Court (First 
Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 22/10/2009, Valkov a.o. v. Bulgaria, Application No.2033/04, 
a.o., Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/10/2011, Panfile v. Romania, Application 
No.13902/11, Court (Third Section), Decision (Admissibility), 20/3/2012, Koufaki a.o. v. Greece, Application 
No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Da Conceição Mateus a.o. v. Portugal, 
Application No.62235/12 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 8/10/2013, Markovics a.o. v. 
Hungary, Application No.77575/11 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 24/6/2014, Da Silva 
Carvalho Rico v. Portugal, Application No.13341/14, Court (First Section), Decision (Admissibility), 1/9/2015, 
Béláné Nagy v. Hungary, Application No.53080/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 13/12/2016, Fábián v. Hungary, Application No.78117/13, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 5/9/2017. 
Σχετική όσον αφορά τον τρίτο κανόνα,  Gáll v. Hungary, Application No.49570/11, Court (Second Section), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/6/2013. 
Στο σημείο αυτό είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε πως σε σχετικές σκέψεις και/ή τοποθετήσεις προέβη το ΕΔΑΔ 
και κατά την εξέταση παραπόνων που σχετίζονταν με την ιδιοκτησία και εξετάσθηκαν με αναφορά (και) σε άλλα 
άρθρα της ΕΣΔΑ. Σχετικές όπου τέτοιες σκέψεις και/ή τοποθετήσεις έγιναν κατά την εξέταση του Άρθρου 8 της 
ΕΣΔΑ, Chapman v. The United Kingdom, Application No.27238/95, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits),18/1/2001, Jane Smith v. The United Kingdom, Application No.25154/94, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 18/1/2001, Lee v. The United Kingdom, Application No.25289/94, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 18/1/2001, ενώ σχετική όπου τέτοιες σκέψεις και/ή τοποθετήσεις έγιναν κατά την εξέταση του 
Άρθρου 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το Άρθρο 1 Π1, Carson a.o. v. The United Kingdom, Application 
No.4218405, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 16/3/2010. 
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εξάρτησης, μη χειραγώγησης192, αλλά ιδίως ως διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου 

ζωής193. Σε λιγότερες προβαίνει σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν 

στην αρχή της προστασίας της προσωπικότητας, τόσο ως ατομικότητας194 όσο και ως 

 
192 Σχετική όσον αφορά τον πρώτο κανόνα, Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 a.o., Court (Second 
Section), Decision (Admissibility), 15/10/2013. 
193 Σχετικές όσον αφορά τον πρώτο κανόνα, Sporrong a.o. v. Sweden, Application No.7151/75 a.o., Court 
(Plenary), Judgment (Merits), 23/9/1982, Beyeler v. Italy, Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 5/1/2000, Cyprus v. Turkey, Application No.25781/94, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 10/5/2001, Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
22/6/2004, Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004, 
Kjartan Ásmundsson v. Iceland, Application No.60669/00, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 12/10/2004, Öneryildiz v. Turkey, Application No.48939/99, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 30/11/2004, Apostolakis v. Greece, Application No.39574/07, Court (First Section), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 22/10/2009, Valkov a.o. v. Bulgaria, Application No.2033/04, a.o., Court 
(Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/10/2011, Markovics a.o. v. Hungary, Application 
No.77575/11 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 24/6/2014, Ališić a.o. v. Bosnia and 
Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
16/7/2014, Chiragov a.o. v. Armenia, Application No.13216/05, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
16/6/2015, Sargsyan v. Azerbaijan, Application No.40167/06, Court (Grand Chamber), Judgments (Merits), 
16/6/2015, Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 a.o., Court (Second Section), Decision 
(Admissibility), 15/10/2013, Mamatas a.o. v.  Greece, Application No.63066/14 a.o., Court (First Section), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 21/7/2016, Béláné Nagy v. Hungary, Application No.53080/13, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13/12/2016, Fábián v. Hungary, Application 
No.78117/13, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/9/2017. 
Σχετικές όσον αφορά τον δεύτερο κανόνα, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court 
(Plenary), Judgment (Merits), 21/2/1986, Lithgow a.o. v. The United Kingdom, Application No.9006/80 a.o., Court 
(Plenary), Judgment (Merits), 8/7/1986, Pressos Compania Naviera S.A. a.o. v. Belgium, Application No.17849/91, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 20/11/1995, The Former King of Greece a.o. v. Greece, Application 
No.25701/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 23/11/2000, Jahn a.o. v. Germany, Application 
No.46720/99 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 30/6/2005, Draon v. France, Application 
No.1513/03, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005, Maurice v. France, 
Application No.1810/03, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005. 
Σχετικές όσον αφορά τον τρίτο κανόνα, Chassagnou a.o. v. France, Application No.25088/94 a.o., Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/4/1999, Immobiliare Saffi v. Italy, Application No.22774/93, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 28/7/1999, Hasan a.o. v. Bulgaria, Application 
No.30985/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 26/10/2000, Hutten-Czapska v. 
Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/6/2006, 
Suljagić v. Bosnia and Herzegovina, Application No.27912/02, Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 3/11/2009, Brosset-Tribulet a.o. v. France, Application No.34078/02, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010, Depalle v. France, Application No.34044/02, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010, Gáll v. Hungary, Application No.49570/11, Court 
(Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/6/2013. 
Σχετικές όπου τέτοιες σκέψεις και/ή τοποθετήσεις έγιναν κατά την εξέταση του Άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, Chapman v. 
The United Kingdom, Application No.27238/95, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 18/1/2001, Jane Smith 
v. The United Kingdom, Application No.25154/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 18/1/2001, Lee v. 
The United Kingdom, Application No.25289/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 18/1/2001.  
Σχετική όπου τέτοιες σκέψεις και/ή τοποθετήσεις έγιναν κατά την εξέταση του Άρθρου 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό 
με το Άρθρο 1 Π1, Carson a.o. v. The United Kingdom, Application No.4218405, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 16/3/2010. 
194 Σχετική όσον αφορά τον πρώτο κανόνα, Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), 
Judgment (Merits), 20/7/2004. 
Σχετική όσον αφορά τον δεύτερο κανόνα, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court 
(Plenary), Judgment (Merits), 21/2/1986. 
Σχετικές όσον αφορά τον τρίτο κανόνα, Brosset-Tribulet a.o. v. France, Application No.34078/02, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010, Depalle v. France, Application No.34044/02, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/3/2010. 
Σχετικές όπου τέτοιες σκέψεις και/ή τοποθετήσεις έγιναν κατά την εξέταση του Άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, Chapman v. 
The United Kingdom, Application No.27238/95, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits),18/1/2001, Jane Smith 
v. The United Kingdom, Application No.25154/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 18/1/2001, Lee v. 
The United Kingdom, Application No.25289/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 18/1/2001. 



- 108 - 
 

χαρακτήρα και συμπεριφοράς195. Ακόμη, σε κάποιες προβαίνει σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις 

που μπορούν να υπαχθούν στην αρχή της ανταμοιβής του κόπου196, καθώς και στην αρχή της 

ανάπτυξης197. 

 

Δεδομένων όλων τούτων, θα λέγαμε πως το ΕΔΑΔ, παρόλο που δεν ακολουθεί, ρητά 

τουλάχιστον, τη συλλογιστική της προτεινόμενης θεωρίας αναφορικά με την αρχή της 

αναλογικότητας, προβαίνει σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν σε αυτή 

σε πολλά σημεία. Τα συμπεράσματά του επ’ αυτής, σε αρκετές περιπτώσεις, συνάδουν με την 

προτεινόμενη θεωρία, όχι όμως πάντοτε. Η γραμματική δε διατύπωση του Άρθρου 1 Π1 

επιτρέπει την υιοθέτηση της προτεινόμενης από την εν λόγω θεωρία συλλογιστικής. 

 

3.3.3.2. Άρθρο 23 του Συντάγματος 

 

3.3.3.2.1. Πρόβλεψη δια νόμου 

 

Και στο πλαίσιο του Άρθρου 23 του Συντάγματος, η πρώτη προϋπόθεση δικαιολογημένης 

επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι αυτή της πρόβλεψης δια νόμου. Όσον αφορά 

 
195 Σχετική όσον αφορά τον πρώτο κανόνα, Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), 
Judgment (Merits), 20/7/2004. 
Σχετικές όσον αφορά τον τρίτο κανόνα, Chassagnou a.o. v. France, Application No.25088/94 a.o., Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 29/4/1999, Hasan a.o. v. Bulgaria, Application No.30985/96, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 26/10/2000. 
196 Σχετική όσον αφορά τον τρίτο κανόνα, Gáll v. Hungary, Application No.49570/11, Court (Second Section), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/6/2013. 
Σχετικές όπου τέτοιες σκέψεις και/ή τοποθετήσεις έγιναν κατά την εξέταση του Άρθρου 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό 
με το Άρθρο 1 Π1, Andrejeva v. Latvia, Application No.55707/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 18/2/2009, Carson a.o. v. The United Kingdom, Application No.4218405, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 16/3/2010. 
197 Σχετικές όσον αφορά τον πρώτο κανόνα, Sporrong a.o. v. Sweden, Application No.7151/75 a.o., Court 
(Plenary), Judgment (Merits), 23/9/1982, Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), 
Judgment (Merits), 20/7/2004, Chiragov a.o. v. Armenia, Application No.13216/05, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 16/6/2015. 
Σχετική όσον αφορά τον δεύτερο κανόνα, Jahn a.o. v. Germany, Application No.46720/99 a.o., Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 30/6/2005. 
Σχετικές όσον αφορά τον τρίτο κανόνα, Van Marle a.o. v. The Netherlands, Application No.8543/79 a.o., Court 
(Plenary), Judgment (Merits), 26/6/1986, Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/6/2006, J.A. Pye (Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, 
Application No.44302/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/8/2007. 
Σχετική όπου τέτοιες σκέψεις και/ή τοποθετήσεις έγιναν κατά την εξέταση του Άρθρου 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό 
με το Άρθρο 1 Π1, Carson a.o. v. The United Kingdom, Application No.4218405, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 16/3/2010. 
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την απαλλοτρίωση και την επίταξη, η προϋπόθεση αυτή πληρείται δια των γενικών 

ρυθμιζόντων αυτές νόμων -ως το ίδιο το Σύνταγμα απαιτεί198. Αντίθετα, όσον αφορά τους 

περιορισμούς και τις δεσμεύσεις, η προϋπόθεση αυτή δεν πληρείται δια της ύπαρξης ενός 

γενικού νόμου, αλλά δια της ύπαρξης περισσότερων και ειδικότερων νόμων, με την έννοια 

πως καθένας από αυτούς προβλέπει τέτοιους περιορισμούς προς αντιμετώπιση 

συγκεκριμένου ζητήματος. Ερώτημα εγέρθηκε, αναφορικά με τους περιορισμούς, κατά πόσο 

η προϋπόθεση αυτή πληρείται μονάχα όταν αυτοί προβλέπονται δια τυπικού νόμου, ήτοι 

νόμου ψηφισθέντος από τη Βουλή και δημοσιευθέντος από τον Πρόεδρο, ή εάν αυτή πληρείται 

και όταν οι περιορισμοί εξειδικεύονται σε κανονιστική διοικητική πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 

τυπικού νόμου και σαφώς, εντός του πλαισίου αυτού. Απάντηση δόθηκε ήδη από το 1962, 

στην υπόθεση Police v. Hondrou199, όπου το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο υιοθέτησε τη 

δεύτερη προσέγγιση της φράσης «δια νόμου». Η θέση αυτή επαναλήφθηκε σε σειρά 

αποφάσεων στη συνέχεια200. Δέον, βέβαια, στο σημείο αυτό, να σημειωθεί πως, παρόλο που 

ο περιορισμός καθαυτός πρέπει να εμπεριέχεται σε τυπικό νόμο ή σε κανονιστική διοικητική 

πράξη κατ’ εξουσιοδότηση τυπικού νόμου, η εξειδίκευσή του σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση, τις πλείστες φορές, λαμβάνει τη μορφή ατομικής διοικητικής πράξης. Τούτο δεν 

αντίκειται στην εδώ εξεταζόμενη προϋπόθεση. 

 

 

 

 

 

 
198 Πρόκειται για τους Περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Ν.15/1962 και Περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Ν.21/1962 
αντίστοιχα. Κατά συνταγματική επιταγή, οι νόμοι αυτοί έπρεπε να τεθούν σε ισχύ μέσα σε ένα έτος από τη θέση σε 
ισχύ του Συντάγματος, ήτοι από τις 16/8/1960. Ο Ν.15/1962 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα και τέθηκε σε 
ισχύ την 1/3/1962, ενώ ο Ν.21/1962 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα και τέθηκε σε ισχύ στις 22/3/1962, 
ήτοι αμφότεροι μετά την παρέλευση του συνταγματικώς καθορισμένου χρονικού ορίου. Παρόλα αυτά, κρίθηκε πως 
η εν λόγω καθυστέρηση δεν επηρεάζει τη συνταγματικότητα τούτων. (Σχετικές, Aspri v. The Republic, (1962) 4 
RSCC 57, Ταμάσιου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 4 ΑΑΔ 1188). 
199 Police v. Hondrou, (1962) 3 RSCC 82. 
200 Σχετικές, Anastassiou v. The Republic, (1972) 2 CLR 121, Spyrou a.o. v. The Republic, (1973) 3 CLR 627, 
Charalambides a.o. v. The Republic a.o., (1986) 3 CLR 2681, Κυπριανού κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2003) 
3 ΑΑΔ 8, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων ν. Fairseas Explore Shipping Ltd, (2006) 3 ΑΑΔ 58. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1972/1972_2_121.pdf
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1973/1973_3_627.pdf
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3.3.3.2.2. Εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος 

 

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι αυτή της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Η 

προσέγγιση αυτής από τον συνταγματικό νομοθέτη διαφέρει ανάλογα με τη μορφή της 

επέμβασης. 

 

Όσον αφορά τους περιορισμούς και τις δεσμεύεις, το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος καθιστά 

σαφές πως η άσκηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας δεν τελεί υπό τη δαμόκλειο σπάθη ενός 

γενικού «δημοσίου συμφέροντος». Απαριθμεί περιοριστικά συγκεκριμένες εκφάνσεις αυτού 

που δικαιολογούν την επιβολή περιορισμών στην άσκηση του. Συγκεκριμένα, η άσκηση του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία μπορεί να υποβληθεί σε περιορισμούς μονάχα προς εξασφάλιση 

(α) της δημόσιας ασφάλειας, (β) της δημόσιας υγείας, (γ) των δημοσίων ηθών, (δ) της 

πολεοδομίας, (ε) της αναπτύξεως και χρησιμοποιήσεως οποιασδήποτε ιδιοκτησίας προς 

προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας και (στ) της προστασίας των δικαιωμάτων τρίτων. 

Περιορισμοί του δικαιώματος στην ιδιοκτησία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν στη βάση 

άλλων σκοπών δημοσίου συμφέροντος. 

 

Η πρώτη ανάγνωση των σκοπών αυτών δίνει την εντύπωση πως ο συνταγματικός νομοθέτης 

θεωρεί πως δημόσιο συμφέρον είναι και κάτι άλλο, έξω και πέρα από την προστασία των 

δικαιωμάτων των μελών του. Και τούτο, γιατί η προστασία των δικαιωμάτων τρίτων 

αναφέρεται ως μία μονάχα έκφανση του δημοσίου συμφέροντος. Η ανάγνωση αυτή θα 

οδηγούσε σε αντίθεση με την προσέγγιση του δημοσίου συμφέροντος από την προτεινόμενη 

θεωρία. Κατά τη γνώμη μας, η αντίθεση αυτή μπορεί να αρθεί ερμηνευτικά. Στις 

δικαιολογητικές βάσεις (α) - (ε), πρώτιστος σκοπός είναι η εξασφάλιση, η εξυπηρέτηση της 

δημόσιας ασφάλειας, της δημόσιας υγείας, των δημοσίων ηθών, της πολεοδομίας κ.ο.κ., 

σκοποί που ενδεχομένως να επηρεάζουν πολλά δικαιώματα του συνόλου των μελών του 

Κράτους. Βέβαια, οι σκοποί αυτοί μπορεί να οδηγούν σε προστασία συγκεκριμένων 

δικαιωμάτων συγκεκριμένων προσώπων, αλλά τούτο δεν αποτελεί τον πρώτιστό τους σκοπό. 
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Αντίθετα, η δικαιολογητική βάση (στ) αφορά τις περιπτώσεις όπου πρώτιστος σκοπός του 

περιορισμού είναι η προστασία συγκεκριμένων δικαιωμάτων συγκεκριμένων προσώπων.  

 

Δέον στο σημείο αυτό δύο πράγματα να σημειωθούν. 

 

Το πρώτο είναι πως η χρήση της φράσης «προς προαγωγήν της δημόσιας ωφέλειας» στο 

πλαίσιο του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος δεν επιτρέπει, σε καμιά περίπτωση, την επιβολή 

περιορισμών στην άσκηση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία για οποιοδήποτε λόγο δημοσίου 

συμφέροντος. Η συγκεκριμένη φράση αποτελεί συνέχεια της φράσης «προς το συμφέρον… 

της αναπτύξεως και χρησιμοποιήσεως οιασδήποτε ιδιοκτησίας», με την οποία και αποτελεί 

ενιαίο σύνολο. Προκειμένου ένας περιορισμός της άσκησης του δικαιώματος στην ιδιοκτησία 

να μπορεί να στηριχθεί στη δικαιολογητική βάση (ε), πρέπει και τα δύο τμήματα της φράσης 

αυτής να πληρούνται. Δηλαδή, και να υπάρχει «ανάπτυξη και χρησιμοποίηση» της 

επηρεασθείσας ιδιοκτησίας και η «ανάπτυξη και χρησιμοποίηση» αυτή να είναι «προς 

προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας». Επομένως, οποιοσδήποτε περιορισμός υιοθετείται προς 

προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας, όμως δεν οδηγεί σε ανάπτυξη και χρησιμοποίηση της 

ιδιοκτησίας προς τούτο, δεν μπορεί να στηριχθεί στη δικαιολογητική βάση (ε)201. 

 

Όσον αφορά την «ανάπτυξη», τη «χρησιμοποίηση» και τη σχέση μεταξύ τους, είναι σαφές ότι  

άλλο πράγμα είναι να απαιτείται απλά η χρησιμοποίηση της ιδιοκτησίας προς προαγωγή της 

δημόσιας ωφέλειας και άλλο είναι να απαιτείται η ανάπτυξη και η χρησιμοποίηση προς τούτο. 

Κατά τη γνώμη μας, η γραμματική διατύπωση της σχετικής φράσης του Άρθρου 23(3) του 

Συντάγματος, όπου μεταξύ των δύο εννοιών χρησιμοποιείται ο σύνδεσμος «και», σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι όπου ο συνταγματικός νομοθέτης θέλησε περισσότερες 

προϋποθέσεις να τρέχουν διαζευκτικά χρησιμοποίησε για τη σύνδεσή τους τον διαζευκτικό 

 
201 Απόφαση Νικολάτου Δ. στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις 
Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.), απόφαση πλειοψηφίας στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.). 
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σύνδεσμο «ή», οδηγούν στο συμπέρασμα πως «ανάπτυξη» και «χρησιμοποίηση» πρέπει να 

συντρέχουν202. Όσον αφορά τη «δημόσια ωφέλεια», δεδομένης της απουσίας καθορισμού 

αυτής από το ίδιο το Σύνταγμα και από το Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς και της φύσης της ως 

έννοιας γενικής, θεωρούμε πως αυτή ισοδυναμεί με το δημόσιο συμφέρον και πως επιδέχεται 

την ερμηνεία που η προτεινόμενη θεωρία δίδει σε αυτό. Με άλλα λόγια, θεωρούμε πως 

«δημόσια ωφέλεια» (πρέπει να) είναι η άμεση ή έμμεση προστασία των δικαιωμάτων ενός 

εκάστου των μελών του Κράτους στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 

Το δεύτερο είναι πως, στις πλείστες περιπτώσεις που έχουμε εντοπίσει όπου εγέρθηκε 

ισχυρισμός για δικαιολόγηση περιορισμού του δικαιώματος στην ιδιοκτησία στη βάση της 

προστασίας των δικαιωμάτων τρίτων, είτε το Άρθρο 23 του Συντάγματος γενικώς δεν 

εφαρμόστηκε και/ή δεν εξετάστηκε203 είτε ο σχετικός ισχυρισμός απορρίφθηκε204. 

 

 
202 Είναι ενδιαφέρον ότι τόσο στην απόφαση του Νικολάτου Δ. στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.), όσο και στην απόφαση της 
πλειοψηφίας στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., 
απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.), έγινε αναφορά σε «χρησιμοποίηση και ανάπτυξη», ενώ αντίθετα στην Ιωαννίδης ν. 
ΑΗΚ κ.ά., (2007) 3 ΑΑΔ  233, έγινε αναφορά σε «χρησιμοποίηση ή ανάπτυξη». Σε κάθε περίπτωση, το Ανώτατο 
Δικαστήριο δεν φαίνεται να έχει ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα και έτσι, οι ανωτέρω παρατηρήσεις μας παραμένουν 
σε ισχύ. 
203 Σχετικές όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, Chimonides v. Manglis, (1967) 1 CLR 125, Aloupas a.o. v. National 
Bank of Greece S.A a.o., (1983) 1 CLR 55, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 
1/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 
2/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 
4/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.). 
Σχετικές όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού 
Λεμεσού κ.ά., (Αίτηση-Έφεση Αρ.53/2016, απόφαση ημ.17/5/2017), Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Διευθυντή του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου κ.ά., (Αίτηση-Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017). 
Σημειωτέον, πάντως, πως εν μέρει διαφορετική φαίνεται να ήταν η στάση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 
υποθέσεις που αφορούσαν ρυθμίσεις προς αντιμετώπιση των συνεπειών που προέκυψαν από τη λειτουργία του 
χρηματιστηρίου, όπου από τη μία, υποστήριξε πως το Άρθρο 23 του Συντάγματος δεν εφαρμοζόταν και από την 
άλλη, σημείωσε πως ακόμη κι αν εφαρμοζόταν, οι σχετικές ρυθμίσεις θα ήταν δικαιολογημένες ως περιορισμοί 
προστατεύοντες τα δικαιώματα τρίτων. Σχετικές, Harvest Capital Management Ltd v. Ταμάσιου, (2003) 1 ΑΑΔ 1683, 
Investylia Ltd v. Livadhiotis Bros Investments Ltd, (2005) 1 ΑΑΔ 704, Investylia Ltd v. Ταμπούρη, (2006) 1 ΑΑΔ 
1325, CAF Computers Ltd v. Παττίχη και  Παττίχη ν. Χριστοφίδη, (2010) 1 ΑΑΔ 815, Χριστοδουλίδη ν. A.L. Pro 
Choice Ventures Ltd κ.ά., (Πολιτική Έφεση Αρ.71/2009, 7/3/2014), Investylia Public Company Ltd ν. Σούλη, (2011) 
1 ΑΑΔ 1564, Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ ν. Parson Emporio Ltd κ.ά., (2012) 1 ΑΑΔ 286, Investylia Public 
Company Ltd ν. Τσεριώτη κ.ά., (2013) 1 ΑΑΔ 614.  
Ομοίως, διαφορετική θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν η στάση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 1/2016, απόφαση ημ.16/3/2017, Ολ.) και στην Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 3/2016, απόφαση ημ.16/3/2017, Ολ.), όπου φαίνεται 
να αποδέχτηκε, χωρίς να αναφέρει τούτο ρητά, πως επιδιωκόμενος σκοπός των επίδικων ρυθμίσεων ήταν η 
προστασία των δικαιωμάτων τρίτων, δεν αποδέχτηκε, όμως, πως τηρείτο η αρχή της αναλογικότητας. 
204 Σχετικές, Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού Λεμεσού κ.ά., (Αίτηση-Έφεση 
Αρ.53/2016, απόφαση ημ.17/5/2017), Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας Πάφου κ.ά., (Αίτηση-Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017).  
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Σε κάθε περίπτωση, παρόλο που η απαρίθμηση των σκοπών δημοσίου συμφέροντος στη 

βάση των οποίων μπορεί ένας περιορισμός της άσκησης του δικαιώματος στην ιδιοκτησία να 

δικαιολογηθεί είναι περιοριστική, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει υπαγάγει σε αυτούς ένα μεγάλο 

φάσμα στόχων. Και πράγματι, μία ευρεία και δημιουργική ερμηνεία των αναφερόμενων στο 

Άρθρο 23(3) του Συντάγματος σκοπών μπορεί να υποδεχθεί πληθώρα επικαλούμενων από 

τη νομοθετική και/ή την εκτελεστική εξουσία επιδιώξεων205. Μάλιστα, το Ανώτατο Δικαστήριο 

έχει αποδεχθεί πως δικαιολογούνται περιορισμοί της άσκησης του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν αναφέρει καν τον επιδιωκόμενο από το υπό 

κρίση μέτρο σκοπό206 ή σε περιπτώσεις που αναφέρει μεν τον σκοπό αυτό και είτε δεν τον 

υπαγάγει σε κάποιον από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 23(3) τους Συντάγματος 

σκοπούς207 είτε αναγνωρίζει πως τέτοια υπαγωγή δεν μπορεί να γίνει208.  

 

 
205 Ενδεικτικά, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποδεχθεί ότι η αναστολή λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής 
εξυπηρετεί τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, (σχετική, Κυπριανού κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2003) 
3 ΑΑΔ 8), ότι ο περιορισμός στην εγγραφή, χρήση και στάθμευση οχημάτων και σκαφών εξυπηρετεί τη δημόσια 
ασφάλεια, (σχετικές, Police v. Liveras, (1962) 3 RSCC 65, Spyrou a.o. v. The Republic, (1973) 3 CLR 627, 
Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων ν. Fairseas Explore Shipping Ltd, (2006) 3 ΑΑΔ 58), ότι η ακύρωση άδειας 
λατομείου στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και συνεπώς, της δημόσιας υγείας και των δικαιωμάτων 
τρίτων (μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα στη ζωή), (σχετικές Κοινότητα Πυργών ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(1991) 4 ΑΑΔ 3498, Κοινότητα Πυργών ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1992) 4 ΑΑΔ 223), ότι η επιβολή περιορισμών 
στη χρήση και λειτουργία μηχανών παιγνίων εξυπηρετεί τα δημόσια ήθη, (σχετική, Police v. Hondrou, (1962) 3 
RSCC 82), ότι η επιβολή περιορισμών στην οικοδομική ανάπτυξη δια πολεοδομικών ζωνών, ρυμοτομικών 
σχεδίων, όρων σε οικοδομικές και/ή πολεοδομικές άδειες και/ή άλλως πως, η κήρυξη κτιρίων ως διατηρητέων, η 
επιβολή περιορισμών στην τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων κ.ά., στοχεύουν σε σκοπούς από τη ρύθμιση της 
οικοδομικής ανάπτυξης και τη διαφύλαξη του χαρακτήρα των πόλεων και των αρχαιοτήτων μέχρι την προστασία 
του περιβάλλοντος και συνεπώς, εξυπηρετούν την πολεοδομία, (σχετικές, Police v. Lanitis Bros Ltd (Coca-
Cola), (1962) 3 RSCC 10, Kirzis a.o. v. The Republic, (1965) 3 CLR 46, Thymopoulos a.o. v. Municipal Corporation 
of Nicosia, (1967) 3 CLR 588, Sofroniou a.o. v. Municipality of Nicosia, (1976) 3 CLR 124, Simonis a.o. v. 
Improvement Board of Latsia, (1984) 3 CLR 109, Manglis a.o. v. The Republic, (1984) 3 CLR 351,  Lanitis E.C. 
Estates Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1989) 3 ΑΑΔ 3252, Iερά Aρχιεπισκοπή Kύπρου κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (1990) 3 ΑΑΔ 1175, Κωνσταντινίδης κ.ά. v. Συμβουλίου Βελτιώσεως Στροβόλου, (1990) 3 ΑΑΔ 1544, 
Παρισινός κ.ά. ν. Δήμου Στροβόλου, (1995) 3 ΑΑΔ 263, Δημητριάδη κ.ά. ν. Υπουργικού Συμβουλίου, (1996) 3 ΑΑΔ 
85), ότι η τοποθέτηση γραμμών εναέριας μεταφοράς ρεύματος εξυπηρετεί την ανάπτυξη και χρησιμοποίηση 
οποιασδήποτε ιδιοκτησίας προς προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας, (σχετική, Ιωαννίδης ν. ΑΗΚ κ.ά., (2007) 3 ΑΑΔ  
233). 
206 Σχετικές, Ξυδιάς κ.ά. ν. Αστυνομίας, (1993) 2 ΑΑΔ 174, Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584, 
Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2010) 3 ΑΑΔ 241, Χαμάλη ν. Αστυνομικού Διευθυντή Αμμοχώστου, 
(2010) 2 ΑΑΔ 329. 
207 Σχετικές, Κίτση  v. Γενικού Εισαγγελέα, (2001) 1 ΑΑΔ 1077, Αντωνάκης Χρ. Σολομωνίδης Λτδ v. Γενικού 
Εισαγγελέα, (2003) 1 ΑΑΔ 1275, Κιαμίλ ν. Υπουργού Εσωτερικών, (Υπόθεση Αρ.133/2005, απόφαση 
ημ.19/1/2007), Suleyman ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2007) 4 ΑΑΔ 312, Korkut ν. Γεωργίου, (2008) 1 ΑΑΔ 905, 
Cemil, (2008) 1 ΑΑΔ 987, Balce, (2010) 1 ΑΑΔ 680, Zehra κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση 
Αρ.1011/2004, απόφαση ημ.8/6/2007), Fezil v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση Αρ.1482/2010, απόφαση 
ημ.24/9/2012), Inci v. Υπηρεσίας Εθνικού Κτηματολογίου, (Υπόθεση Αρ.209/2011, απόφαση ημ.31/10/2012), 
Shakir κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 3 ΑΑΔ 54. 
208 Σχετικές, απόφαση πλειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες 
Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.), απόφαση μειοψηφίας στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. 
Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.). 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1973/1973_3_627.pdf
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/1993/rep/1993_2_0174.htm&qstring=Ali%20and%20Ratip
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Διαφορετικά, εν μέρει τουλάχιστον, είναι τα πράγματα όσον αφορά την απαλλοτρίωση και την 

επίταξη ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο συνταγματικός νομοθέτης δεν προέβη ο ίδιος 

σε μία περιοριστική απαρίθμηση των σκοπών δημοσίου συμφέροντος που μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση επέμβασης στην ιδιοκτησία, δεν άφησε, όμως, αυτό και απολύτως 

απροσδιόριστο, ανοικτό στην όποια ερμηνεία της εκάστοτε νομοθετικής, εκτελεστικής και 

δικαστικής εξουσίας. Επιφυλάχθηκε και στις δύο περιπτώσεις υπέρ του νομοθέτη, ορίζοντας 

πως γενικοί νόμοι θα καθορίσουν «ειδικώς» τη «δημόσια ωφέλεια» που μπορεί να 

δικαιολογήσει την απαλλοτρίωση και την επίταξη ιδιοκτησίας αντίστοιχα. Και πράγματι, τόσο 

το Άρθρο 3 του Ν.15/1962 όσο και το Άρθρο 3 του Ν.21/1962 προσδιορίζουν τους σκοπούς 

που μπορούν να δικαιολογήσουν την απαλλοτρίωση και την επίταξη ιδιοκτησίας αντίστοιχα. 

 

Δεδομένων των σχετικών προνοιών του Άρθρου 23(4)(α) και του Άρθρου 23(8)(α) του 

Συντάγματος, κανείς θα ανέμενε η απαρίθμηση του Άρθρου 3 του Ν.15/1962 και του 

Ν.21/1962 αντίστοιχα να είναι περιοριστική. Παρόλα αυτά, η χρήση της λέξης 

«περιλαμβάνουσι» στην δεύτερη παράγραφο αμφότερων δίδει την αίσθηση πως η 

απαρίθμηση που ακολουθεί είναι ενδεικτική. Σε κάθε περίπτωση, η απαρίθμηση των άρθρων 

αυτών είναι τόσο ευρεία, που μάλλον δύσκολα οποιοσδήποτε επικαλούμενος σκοπός 

δημοσίας ωφελείας δεν θα μπορούσε να υπαχθεί σε κάποιον από τους εκεί αναφερόμενους 

σκοπούς. 

 

Δεδομένων τούτων, είναι σαφές πως, παρόλο που το Άρθρο 23 του Συντάγματος δεν θέτει 

την προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία υπό την αίρεση ενός γενικού δημοσίου 

συμφέροντος, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει δεχθεί ως σκοπούς δημοσίου συμφέροντος μία 

ευρεία γκάμα σκοπών. Παρόλο δε που δεν ακολουθεί τη σχετική συλλογιστική της 

προτεινόμενης θεωρίας, τα συμπεράσματά του σε αρκετό βαθμό -αν και όχι απόλυτο- 

συνάδουν με αυτήν, ενώ η γραμματική διατύπωση του Άρθρου 23 του Συντάγματος, με την 

επιφύλαξη του σεβασμού των εκεί προβλεπόμενων εξειδικεύσεων, επιτρέπει την υιοθέτηση 

αυτής. 
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3.3.3.2.3. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 

 

Τελευταία προϋπόθεση δικαιολογημένης επέμβασης είναι αυτή της τήρησης της αρχής της 

αναλογικότητας. 

 

Όσον αφορά τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις, αν και αυτή δεν αναφέρεται ρητά στο 

Άρθρο 23(3) του Συντάγματος, προκύπτει αβίαστα τόσο από τη χρήση της φράσης 

«απολύτως απαραίτητους» στο εν λόγω άρθρο όσο και από τη σχετική νομολογία του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μάλιστα, το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος, στο δεύτερο εδάφιο 

αυτού, εξειδικεύει την εν λόγω προϋπόθεση, ορίζοντας πως, όταν ο περιορισμός μειώνει 

ουσιωδώς της αξία της επηρεασθείσας ιδιοκτησίας, δέον να καταβάλλεται το ταχύτερο δίκαιη 

αποζημίωση, η οποία σε περίπτωση αμφιβολίας καθορίζεται από το αρμόδιο πολιτικό 

δικαστήριο209.  

 

Ξεκινώντας από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, δέον, καταρχάς, όπως 

προσδιορίσουμε τους σχετικούς με αυτήν όρους του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος210. Όσον 

αφορά τον όρο «ουσιώδης μείωση της οικονομικής αξίας», το Ανώτατο Δικαστήριο έχει 

σημειώσει πως το ερώτημα εάν υπάρχει ή όχι τέτοια μείωση είναι ζήτημα γεγονότων και 

κρίνεται στη βάση των περιστατικών της κάθε υπόθεσης. Υποχρέωση αποζημίωσης υπάρχει 

μόνο όταν ο περιορισμός επιφέρει τέτοια μείωση που δεν αναμένεται να γίνει αποδεκτή από 

 
209 Ο λόγος ένταξης της σχετικής με την αποζημίωση πρόνοιας υπό την ομπρέλα της αρχής της αναλογικότητας 
είναι, κατά την κρίση μας, προφανής. Η καταβολή ή μη αποζημίωσης επηρεάζει τις συνέπειες που ο εκάστοτε υπό 
κρίση περιορισμός επιφέρει στις εκάστοτε εμπλεκόμενες αρχές -από τη μία, τις δικαιολογητικές του δικαιώματος 
αρχές και από την άλλη, τις στηρίζουσες τον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος. Αφού οι συνέπειες 
αυτές εξετάζονται, σύμφωνα με την προτεινόμενη θεωρία, κατά την εξέταση της τήρησης της αρχής της 
αναλογικότητας, τότε και η σχετική με την καταβολή αποζημίωσης πρόνοια δεν θα μπορούσε παρά να εξετάζεται 
στο πλαίσιο αυτής. 
210 Δέον να σημειωθεί πως πολλοί από τους νόμους που θέτουν περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος στην 
ιδιοκτησία -ή αποτελούν τη βάση για την επιβολή τέτοιων περιορισμών- προβλέπουν και ρυθμίζουν οι ίδιοι την 
υποχρέωση της Διοίκησης για καταβολή αποζημίωσης. Δεδομένης της υπεροχής του Συντάγματος, τέτοιες 
πρόνοιες πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τις επιταγές του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος, ως ανωτέρω 
προσδιορίστηκαν. Σχετικά, Άρθρο 13 του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ.96, Άρθρα  68 επ. 
του  Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Ν.90/1972, Άρθρο 5Α του Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, Κεφ.59. 
Μία σύντομη εξέταση του θέματος, αλλά και γενικότερα του θέματος των περιορισμών της χρήσης του δικαιώματος 
στην  ιδιοκτησία, Ανδρέας Σ., Η προστασία της ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωσή της στην Κύπρο, 
όπ.π., σελ.91-123. 
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τον πολίτη άνευ αποζημίωσης. Αυτό, εξάλλου, που ενδιαφέρει είναι μονάχα η ουσιώδης 

μείωση της οικονομικής αξίας της ιδιοκτησίας και όχι ο ουσιώδης επηρεασμός της από 

οποιαδήποτε άλλη άποψη, όπως η ανάπτυξη, η χρήση ή άλλη211. Όσον αφορά τον όρο «δίκαιη 

αποζημίωση», αν και δεν έχουμε εντοπίσει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αφορώσα 

περιορισμό του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, που να πραγματεύεται αυτήν, διαφωτιστική 

θεωρούμε την απόφαση Σεργίδης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας212, η οποία αφορούσε 

απαλλοτρίωση. Στην εν λόγω υπόθεση, το Ανώτατο Δικαστήριο σημείωσε πως «ετυμολογικά 

ο όρος «δίκαιη» συναρτάται με το ίσον, που… δεν  μπορεί να πάρει άλλη διάσταση από την 

εξίσωση της αποζημίωσης με την ουσιαστική απώλεια». Όσον αφορά, τέλος, τον όρο 

«ταχύτερον», οι σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο 

εξέτασης περιορισμών του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, αρκούνται στο να αναφέρουν πως 

«το ταχύτερο» δεν είναι συνώνυμο του «προκαταβολικώς», χωρίς οποιαδήποτε άλλη 

επεξήγηση213. Διαφωτιστική θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η υπόθεση Ιωσηφίδης ν. 

Γενικού Εισαγγελέα214, η οποία πραγματευόταν τη νομιμότητα επίταξης ιδιοκτησίας -για την 

οποία το Άρθρο 23(8) του Συντάγματος θέτει την ίδια προϋπόθεση- και στην οποία ελέχθη 

πως, αν και ο όρος «ταχύτερον» δεν σημαίνει καταβολή της εύλογης αποζημίωσης 

ταυτόχρονα με την επέμβαση, σίγουρα δεν επιτρέπει και δεν νομιμοποιεί τη μεγάλη 

καθυστέρηση και την πλήρη αδιαφορία της Δημοκρατίας. 

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν φαίνεται να ακολουθεί ένα λεκτικά συγκεκριμένο και 

επαναλαμβανόμενο τεστ εξέτασης της τήρησης ή μη της αρχής της αναλογικότητας. 

Παραταύτα, σε διάφορες αποφάσεις του φαίνεται να χρησιμοποιεί ένα έστω και λεκτικά 

 
211 Σχετικές, Christodoulides ν.  Mayor of Famagusta, (1963) 2 CLR 35, Kirzis a.o. v. The Republic, (1965) 3 CLR 
46, Γεωργαλλίδου κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα, (2001) 1 ΑΑΔ 365. 
211 Σχετική, Σεργίδης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 1 ΑΑΔ 119. 
212 Σεργίδης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 1 ΑΑΔ 119. 
213 Σχετικές, Thymopoulos a.o. v. Municipal Corporation of Nicosia, (1967) 3 CLR 588, Tryphonos a.o. v. 
Municipality of Nicosia, (1988) 3 CLR 901. 
214 Ιωσηφίδης ν. Γενικού Εισαγγελέα, (1990) 3 ΑΑΔ 4599. Βέβαια, δέον στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως, στην 
υπόθεση Aristides a.o. v. The Republic, (1983) 3 CLR 1507, η οποία ομοίως αφορούσε επίταξη και στο πλαίσιο 
της οποίας είχε παρέλθει σχεδόν μία δεκαετία από τότε που η αποζημίωση κατέστη απαιτητή μέχρι την έκδοση της 
απόφασης, το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε πως, υπό τις περιστάσεις, δεν είχε παραβιαστεί η πρόνοια του 
Άρθρου 23(8) του Συντάγματος για καταβολή αποζημίωσης το ταχύτερο. 
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ανομοιογενές τεστ εξισορρόπησης από τη μία, του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και από την 

άλλη, του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Στην απόφασή του στην 

Κυπριανού κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας215, σημείωσε πως περιορισμοί στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία «είναι θεμιτοί αν αποτελούν συγκερασμό των αξιών που περικλείει το δικαίωμα με 

τις ανάγκες της κοινωνικής συμβίωσης». Στην απόφασή του στη Zehra κ.ά. ν. Κυπριακής 

Δημοκρατίας216, σημείωσε πως η αρχή της αναλογικότητας επιτάσσει μεταξύ του εκάστοτε 

υιοθετηθέντος μέτρου και του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος να υπάρχει 

εύλογη σχέση, ήτοι τα μέσα που χρησιμοποιεί η Διοίκηση στις ενέργειές της να είναι ανάλογα 

με τον επιδιωκόμενο σκοπό.  Επιπλέον, σημείωσε πως η αρχή της αναλογικότητας επιβάλλει, 

όταν η Διοίκηση έχει να επιλέξει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων νόμιμων λύσεων, να επιλέγει τη 

λιγότερο επαχθή για τον πολίτη, καθώς και ότι επέμβαση στα δικαιώματα των πολιτών, 

συνεπώς και στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, επιτρέπεται μόνο στην έκταση που αυτή είναι 

απαραίτητη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Στην Παύλου ν. Κυπριακής 

Δημοκρατίας217, φαίνεται να θεώρησε ως κριτήριο για την εξέταση της τήρησης της αρχής της 

αναλογικότητας τη δίκαιη στάθμιση από τη μία, του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και από την 

άλλη, του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Τέλος, στην απόφαση της 

μειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών218, αλλά και στην απόφαση 

τόσο της πλειοψηφίας όσο και της Μιχαηλίδου Δ. στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής 

Δημοκρατίας219, χρησιμοποιήθηκε το τεστ της πιεστικής ανάγκης, σύμφωνα με το οποίο δεν 

είναι οποιασδήποτε μορφής ανάγκη που μπορεί να δικαιολογήσει περιορισμό ή επέμβαση σε 

θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου, αλλά μόνο ανάγκη υπαρκτή και πιεστική αποτιμούμενη στο 

πλαίσιο δημοκρατικής κοινωνίας. 

 

 
215 Κυπριανού κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2003) 3 ΑΑΔ 8. 
216 Zehra κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση Αρ.1011/2004, απόφαση ημ.8/6/2007). 
217 Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584. 
218 Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.11/6/2014, Ολ.). 
219 Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.7/10/2014, Ολ.). 
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Είναι δε ενδιαφέρον πως, παρόλο που το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ακολουθεί τη συλλογιστική 

της προτεινόμενης θεωρίας αναφορικά με την αρχή της αναλογικότητας, προβαίνει σε σκέψεις 

και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν.  Καταρχάς, παρόλο που δεν 

υιοθετεί, ρητά τουλάχιστον, τη διάκριση καταλληλότητας, stricto sensu αναλογικότητας και 

αναγκαιότητας και δεν προσδιορίζει τις έννοιες αυτές, σε διάφορες αποφάσεις προβαίνει σε 

αναφορές είτε μονάχα στην αναγκαιότητα220 είτε σε αμφότερες την αναγκαιότητα και την 

καταλληλότητα221. Επιπλέον, σε κάποιες αποφάσεις, κατά την εξέταση της αρχής της 

αναλογικότητας, προβαίνει σε κάποιες σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που συνδέονται με τις 

προτεινόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές και την επίδραση του 

εκάστοτε υπό κρίση μέτρου επ’ αυτών. Για παράδειγμα, στις αποφάσεις του έχουμε εντοπίσει 

σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που θα μπορούσαν να υπαχθούν στην αρχή της επιβίωσης και 

της αξιοπρεπούς διαβίωσης222, στην αρχή της αυτονομίας ως διαμόρφωσης και υλοποίησης 

πλάνου ζωής223, στην αρχή της ανταμοιβής του κόπου224, καθώς και στην αρχή της 

ανάπτυξης225. 

 

Όσον αφορά την απαλλοτρίωση, η προϋπόθεση τήρησης της αρχής της αναλογικότητας δεν 

αναφέρεται ρητά στο Άρθρο 23 του Συντάγματος, προκύπτει, όμως, με σαφήνεια από το 

πνεύμα αυτού και τη σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η προϋπόθεση, μάλιστα, 

 
220 Σχετικές, Lanitis E.C. Estates Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1989) 3 ΑΑΔ 3252, Δημητριάδη κ.ά. ν. 
Υπουργικού Συμβουλίου, (1996) 3 ΑΑΔ 85, Αντωνάκης Χρ. Σολομωνίδης Λτδ κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα κ.ά., 
(2003) 1 ΑΑΔ  1275 (αφορούσε το δίκαιο της ανάγκης και παραπομπή σε αυτήν έγινε σε σειρά μετέπειτα 
αποφάσεων όπου ουσιαστικά εξετάζετο η σχέση του Ν.139/1991 με το Άρθρο 23 του Συντάγματος όπως αυτές 
που ακολουθούν), Zehra κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση Αρ.1011/2004, απόφαση ημ.8/6/2007), Korkut 
v. Γεωργίου, (2008) 1 ΑΑΔ 905, Balcel, (2010) 1 ΑΑΔ 680. 
221 Σχετική, Suleyman ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2007) 4 ΑΑΔ 312. Πρόκειται για τη μοναδική απόφαση που 
εντοπίσαμε, η οποία αφορά περιορισμό του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και το Ανώτατο Δικαστήριο προβαίνει σε 
διάκριση μεταξύ αναγκαιότητας και καταλληλότητας. Είναι, μάλιστα, ενδιαφέρον ότι, σε μετέπειτα αποφάσεις, όπου 
γίνεται παραπομπή στη Suleyman ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτή χρησιμοποιείται προς υποστήριξη του 
συμπεράσματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου υπέρ της αναγκαιότητας του υπό κρίση μέτρου, ήτοι του Ν.139/91, 
χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στην καταλληλότητα αυτού. (Σχετικές, Zehrat κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Υπόθεση Αρ.1011/2004, απόφαση ημ.8/6/2007), Korkut v. Γεωργίου, (2008) 1 ΑΑΔ 905). 
222 Σχετικές, Κοινότητα Πυργών ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 4 ΑΑΔ 3498, απόφαση πλειοψηφίας στη 
Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.11/6/2014, Ολ.). 
223 Σχετική, απόφαση πλειοψηφίας στη Μ.Σ. Ιακωβίδης & Σια Λτδ κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα, (Πολιτικές Εφέσεις 
Αρ.378/2009 κ.ά., απόφαση ημ.10/7/2015). 
224 Σχετική, Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584. 
225 Σχετικές, Simonis a.o. v. Improvement Board of Latsia, (1984) 3 CLR 109, Δημητριάδη κ.ά. ν. Υπουργικού 
Συμβουλίου, (1996) 3 ΑΑΔ 85, Ιωαννίδης ν. ΑΗΚ κ.ά., (2007) 3 ΑΑΔ 233, απόφαση πλειοψηφίας στη Μ.Σ. 
Ιακωβίδης & Σια Λτδ κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα, (Πολιτικές Εφέσεις Αρ.378/2009 κ.ά., απόφαση ημ.10/7/2015). 
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αυτή, εξειδικεύεται στο Άρθρο 23 του Συντάγματος σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι αυτό της 

αποζημίωσης. Το Άρθρο 23(4) του Συντάγματος ρητά ορίζει πως απαλλοτρίωση μπορεί 

νομίμως να λάβει χώρα μονάχα «επί καταβολή τοις μετρητοίς και προκαταβολικώς δικαίας και 

ευλόγου αποζημιώσεως καθοριζομένης εν περιπτώσει διαφωνίας υπό πολιτικού 

δικαστηρίου»226. Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό της υποχρέωσης επιστροφής της 

απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας. Το Άρθρο 23(5) του Συντάγματος ορίζει πως σε περίπτωση 

που ο σκοπός για τον οποίο ιδιοκτησία απαλλοτριώθηκε δεν κατέστη εφικτός εντός τριών ετών 

από την εν λόγω απαλλοτρίωση, τότε η Απαλλοτριούσα Αρχή έχει υποχρέωση επιστροφής 

αυτής στο δικαιούχο της έναντι της τιμής κτήσεως227.  

 

Ξεκινώντας και πάλι από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, παρατηρούμε πως οι 

σχετικοί αναφερόμενοι στο Άρθρο 23(4) του Συντάγματος όροι χρήζουν ερμηνείας. Όσον 

αφορά τη φράση «δίκαιη και εύλογη», ήδη από το 1968, στην υπόθεση Moti a.o. v. The 

Republic228, το Ανώτατο Δικαστήριο επεσήμανε πως στη ρίζα της σχετικής νομοθετικής 

ρύθμισης βρίσκεται η εξίσωση ζημίας και αποζημίωσης. Η θέση αυτή επαναλήφθηκε, με 

ποικίλο λεκτικό, σε σειρά μεταγενέστερων αποφάσεων. Ιδιαίτερα διαφωτιστική είναι η 

υπόθεση Σεργίδης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας229, όπου ελέχθη πως ο όρος «εύλογη» 

εννοιολογικά «υποδηλώνει συσχετισμό της αποζημίωσης με τη ζημιά την οποία επιφέρει η 

απαλλοτρίωση», ενώ ο όρος «δίκαιη» «δεν  μπορεί να πάρει άλλη διάσταση από την εξίσωση 

της αποζημίωσης με την ουσιαστική απώλεια». Η σχετική, λοιπόν, νομολογία του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου κατέστησε σαφές πως δίκαιη και εύλογη είναι μονάχα η πλήρης αποζημίωση, 

ήτοι αυτή που καλύπτει πλήρως τη ζημία του δικαιούχου αυτής230. Όσον αφορά τη φράση 

 
226 Ο λόγος ένταξης της σχετικής πρόνοιας υπό την ομπρέλα της αρχής της αναλογικότητας είναι αυτός που 
παρατέθηκε και ανωτέρω, με αναφορά στους περιορισμούς του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. 
227 Ο λόγος ένταξης της πρόνοιας αυτής υπό την ομπρέλα της αρχής της αναλογικότητας είναι ότι, κατά την κρίση 
μας, αυτή ρυθμίζει μία περίπτωση όπου, εκ των υστέρων, μετά την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης, 
αποδεικνύεται πως η τελευταία δεν ήταν αναγκαία, άρα ανάλογη. 
228 Moti a.o. v. The Republic, (1968) 1 CLR 102. 
229 Σεργίδης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 1 ΑΑΔ 119. 
230 Σχετικές, Youksel v. The Republic, (1970) 1 CLR 345, Rashid a.o. v. Vassiliko Cement Works Ltd, (1971) 1 CLR 
146, Republic v. Savvides a.o., (1975) 1 CLR 12, Louisos v. Municipality of Famagusta, (1978) 1 CLR 36, ΕΣΚΑΛ 
Λτδ ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1993) 1 ΑΑΔ 1069, Γενικός Εισαγγελέας ν. Κούλουμου κ.ά., (1995) 1 ΑΑΔ 728, 
Γεωργαλλίδου κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα, (2001) 1 ΑΑΔ 365. 
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«τοις μετρητροίς», το Ανώτατο Δικαστήριο κατέστησε σαφές πως, προκειμένου η 

αποζημίωση να είναι σύμφωνη με τη σχετική συνταγματική επιταγή, πρέπει να καταβάλλεται 

σε χρήμα. Καταβολή της άλλως πως, όπως δια παραχώρησης κρατικής γης, μπορεί να γίνει 

μονάχα δια συμφωνίας των μερών, ήτοι της Απαλλοτριούσας Αρχής και του δικαιούχο της 

αποζημίωσης231. Χαρακτηριστικά, στην υπόθεση Σεργίδης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας232, 

το Ανώτατο Δικαστήριο σημείωσε πως η φράση «τοις μετρητοίς» «συνταυτίζει την 

αποζημίωση με τη χρηματική αποτίμηση της ζημιάς». Όσον αφορά, τέλος, τον όρο 

«προκαταβολικώς», διαφωτιστικό είναι το Άρθρο 13 του Ν.15/1962, το οποίο καθιστά σαφές 

πως η απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία δύναται να μεταβιβασθεί στην Απαλλοτριούσα Αρχή 

μονάχα αφού καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση233. 

 

Και στο πλαίσιο της απαλλοτρίωσης, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί 

ένα συγκεκριμένο τεστ τήρησης ή μη της αρχής της αναλογικότητας.  Μάλιστα, δεν προκύπτει 

να χρησιμοποιεί ρητά, έστω και με μεταβαλλόμενο λεκτικό, το τεστ της στάθμισης από τη μία, 

του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και από την άλλη, του δημοσίου συμφέροντος, ως είδαμε ότι 

συμβαίνει στο πλαίσιο των περιορισμών. Ενδιαφέρον, πάντως, παρουσιάζει το γεγονός ότι, 

σε πρόσφατες αποφάσεις, όπου δεν υπήρχε μεν απαλλοτρίωση, αλλά το Ανώτατο 

Δικαστήριο θεώρησε πως η επέμβαση συνιστούσε στέρηση, το τελευταίο χρησιμοποίησε το 

τεστ της πιεστικής ανάγκης, το οποίο είδαμε στο πλαίσιο εξέτασης των περιορισμών234. 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο εξέτασης της τήρησης της αναλογικότητας, το Ανώτατο Δικαστήριο, 

σε πολλές αποφάσεις, εξετάζει κατά πόσο υπήρχε άλλη λιγότερο επαχθής λύση από αυτήν 

 
231 Σχετική, Papadopoullou a.o. v. The Republic, (1971) 3 CLR 317. 
232 Σχετική, Σεργίδης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 1 ΑΑΔ 119. 
233 Σχετικές, Michael Theodossiou & Co Ltd v. Municipality of Limassol, (1975) 3 CLR 195, Σεργίδης κ.ά. ν. 
Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 1 ΑΑΔ 119. 
234 Σχετικές, απόφαση μειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες 
Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.), απόφαση πλειοψηφίας στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. 
Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.). 
Αντίστοιχα και το πολιτικό δικαστήριο στην Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας Πάφου κ.ά., (Αίτηση-Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017). 
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που επιλέγηκε. Και τούτο, τόσο με αναφορά στο μέσο της απαλλοτρίωσης καθαυτό235 όσο 

και με αναφορά στον τρόπο εφαρμογής αυτού236. 

 

Πέραν τούτων, το Ανώτατο Δικαστήριο, και στο πλαίσιο εξέτασης της αρχής της 

αναλογικότητας με αναφορά στη στέρηση ιδιοκτησίας, προβαίνει σε σκέψεις και/ή 

τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν στην προτεινόμενη θεωρία. Καταρχάς, χωρίς να 

ακολουθεί την προσέγγιση της προτεινόμενης θεωρίας αναφορικά με τη διάκριση  

καταλληλότητας, stricto sensu αναλογικότητας και αναγκαιότητας και χωρίς να προσδιορίζει 

τις έννοιες αυτές, σε διάφορες αποφάσεις προβαίνει σε αναφορές στην αναγκαιότητα237, στην 

καταλληλότητα238 ή και στις δύο239. Επιπλέον, ως είδαμε, λαμβάνει υπόψη του την ύπαρξη 

εναλλακτικών λύσεων, σκέψη που σχετίζεται και με τις τρεις ανωτέρω αναφερόμενες 

υποαρχές. Τέλος, σε κάποιες αποφάσεις του έχουμε εντοπίσει σκέψεις και/ή τοποθετήσεις 

που θα μπορούσαν να υπαχθούν σε κάποιες από τις δικαιολογητικές του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία αρχές που η προτεινόμενη θεωρία υιοθετεί. Για παράδειγμα, στις αποφάσεις του 

έχουμε εντοπίσει σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που θα μπορούσαν να υπαχθούν στην αρχή 

της αυτονομίας ως διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου ζωής240, καθώς και στην αρχή της 

 
235 Σχετικές, Chrysochou Bros v. Cyprus Telecommunications Authority, (1966) 3 CLR 482, Glyki a.o. v. Municipal 
Corporation of Famagusta, (1967) 3 CLR 677, Michael Theodossiou & Co Ltd v. Municipality of Limassol, (1975) 
3 CLR 195, Ηadjiioannou a.o. v. The Republic, (1983) 3 CLR 536, Demetriou a.o. v. The Republic, (1988) 3 CLR 
91, Lanitis E.C. Estates Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1989) 3 ΑΑΔ 3252, Κολοκασίδου κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (1990) 3 ΑΑΔ  427, Μαρκουλλίδου  κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 3 ΑΑΔ  1384, Σταυρίδη 
κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1992) 3 ΑΑΔ  303, Τριλλίδου v. Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου, (1999) 3 ΑΑΔ 
284,  Ιωάννου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2006) 3 ΑΑΔ 161, Ψάλτης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2008) 
3 ΑΑΔ  452. 
236 Σχετική, Βασιώτης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά., (Υπόθεση Αρ.208/2011, απόφαση ημ.24/1/2013). 
237 Σχετικές, Chrysochou Bros v. Cyprus Telecommunications Authority, (1966) 3 CLR 482, Michael Theodossiou 
& Co Ltd v. Municipality of Limassol, (1975) 3 CLR 195, Νεοφύτου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1997) 3 ΑΑΔ 92, 
Βωνιάτη  ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1997) 3 ΑΑΔ 611, Θεοδουλίδης  κ.ά. ν. Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, (1998) 
3 ΑΑΔ 742, Παντελίδης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1999) 3 ΑΑΔ 203, Γεωργίου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας,  
(2002) 3 ΑΑΔ 475, Πιερίδη ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2007) 3 ΑΑΔ  543, Ψάλτης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(2008) 3 ΑΑΔ  452, Αρσανίδης ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2008) 3 ΑΑΔ 495, Μιχαλιάς ν. Δήμου Λακατάμειας, 
(2011) 3 ΑΑΔ 770, Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 
κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.), Νικολούδης ν. Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά., (Αναθεωρητική Έφεση 
Αρ.113/2010, απόφαση ημ.13/5/2015). 
238 Σχετικές, Glyki a.o. v. Municipal Corporation of Famagusta, (1967) 3 CLR 677, Κολοκασίδου κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (1990) 3 ΑΑΔ  427, Μεστάνα κ.ά. ν. Δημοτικού Συμβουλίου Αθηαίνου, (1992) 3 ΑΑΔ 185, Σταυρίδη 
κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1992) 3 ΑΑΔ  303, Σπύρου ν. Δημοτικού Συμβουλίου Κάτω Πολεμιδιών, (1998) 3 
ΑΑΔ 307, Παπουής κ.ά. ν. Δήμου Λευκωσίας, (1999) 3 ΑΑΔ 640, Καπονίδης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2005) 
3 ΑΑΔ 598, Κανέλλης κ.ά. ν. Δημοτικού Συμβουλίου Παλιομετόχου, (2005) 3 ΑΑΔ 610.   
239 Σχετικές, Εταιρεία Τυπογραφεία Κόσμος Λτδ ν. Δήμου Λευκωσίας, (1997) 4 ΑΑΔ 1986,  Χωματένος v. Δήμου 
Ιδαλίου, (2009) 3 ΑΑΔ 13, Κυπριακή Δημοκρατία ν. Σταθόπουλου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 399. 
240 Σχετικές, Ψάλτης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2008) 3 ΑΑΔ  452, Μιχαλιάς ν. Δήμου Λακατάμειας, (2011) 3 
ΑΑΔ 770, Μιχαήλ κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση Αρ.1638/2008, απόφαση ημ.9/5/2011). 
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ανάπτυξης241. Τέλος, σε κάποιες αποφάσεις του φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες 

του υπό κρίση μέτρου τόσο με αναφορά στις δικαιολογητικές αυτές αρχές  όσο και με αναφορά 

στον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος242. 

 

Όσον αφορά, τέλος, την επίταξη, όπως και στην περίπτωση της απαλλοτρίωσης, αν και η 

αρχή της αναλογικότητας δεν αναφέρεται ρητά στο Άρθρο 23(8) του Συντάγματος, προκύπτει 

με σαφήνεια από το πνεύμα αυτού και τη σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Μάλιστα, το Άρθρο 23(8) του Συντάγματος εξειδικεύει αυτή σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι 

το επίπεδο της αποζημίωσης. Το Άρθρο 23(8) του Συντάγματος ορίζει πως επίταξη 

ιδιοκτησίας μπορεί νομίμως να λάβει χώρα μονάχα «επί καταβολή τοις μετρητοίς το ταχύτερον 

δικαίας και ευλόγου αποζημιώσεως καθοριζομένης εν περιπτώσει διαφωνίας υπό πολιτικού 

δικαστηρίου»243. Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό της χρονικής διάρκειας της επίταξης. Το 

Άρθρο 23(8) του Συντάγματος ορίζει πως επίταξη μπορεί νομίμως να λάβει χώρα μονάχα «διά 

περίοδον μη υπερβαίνουσαν την τριετίαν»244. 

 

Και στο πλαίσιο της επίταξης, οι αναφερόμενοι στο Άρθρο 23(8) του Συντάγματος και 

σχετιζόμενοι με την αποζημίωση όροι χρήζουν ερμηνείας. Όσον αφορά τη φράση «δίκαιη και 

εύλογη», δυστυχώς, δεν έχουμε εντοπίσει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αφορώσα 

επίταξη ιδιοκτησίας, η οποία να πραγματεύεται τούτη. Παρόλα αυτά, δεδομένου του ότι η ίδια 

ακριβώς φράση απαντάται και στο Άρθρο 23(4) του Συντάγματος, θεωρούμε πως ισχύουν 

και εδώ όσα εκεί αναφέρθηκαν. Συγκεκριμένα, θεωρούμε πως, και στο πλαίσιο της επίταξης, 

η φράση αυτή αντανακλά την αρχή της εξίσωσης μεταξύ ζημίας και αποζημίωσης και ότι τούτο 

 
241 Σχετικές, Attorney General v. Charalambous a.o., (1983) 1 CLR 431, Βωνιάτη ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1997) 
3 ΑΑΔ 611, Μιχαλιάς ν. Δήμου Λακατάμειας, (2011) 3 ΑΑΔ 770, Μιχαήλ κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση 
Αρ.1638/2008, απόφαση ημ.9/5/2011). 
242 Σχετικές, Chrysochou Bros v. Cyprus Telecommunications Authority, (1966) 3 CLR 482, Demetriou a.o. v. The 
Republic, (1988) 3 CLR 91 (αφορούσε ανάκληση απαλλοτρίωσης), Ψάλτης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2008) 
3 ΑΑΔ 452. 
243 Ο λόγος ένταξης της σχετικής πρόνοιας υπό την ομπρέλα της αρχής της αναλογικότητας είναι αυτός που 
παρατέθηκε και ανωτέρω με αναφορά στους περιορισμούς του δικαιώματος στην ιδιοκτησία.  
244 Ο λόγος ένταξης της σχετικής πρόνοιας υπό την ομπρέλα της αρχής της αναλογικότητας είναι πως και η διάρκεια  
μίας επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία επηρεάζει τόσο την έκταση αυτής όσο και τις συνέπειές της στις 
εμπλεκόμενες κάθε φορά αρχές και συνεπώς, την τήρηση ή μη της αρχής της αναλογικότητας. 
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προκύπτει και από την ετυμολογική ανάλυση αυτής, ως παρατέθηκε στη Σεργίδης κ.ά. ν. 

Κυπριακής Δημοκρατίας245 ανωτέρω. Επομένως, θεωρούμε πως, και στο πλαίσιο της 

επίταξης, δίκαιη και εύλογη αποζημίωση είναι μονάχα η πλήρης. Όσον αφορά τη φράση «τοις 

μετρητοίς», κατ’ αναλογία των αμέσως ανωτέρω αναφερθέντων, θεωρούμε ότι και πάλι 

ισχύουν όσα αντίστοιχα αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της απαλλοτρίωσης. Επομένως, η 

εκάστοτε οφειλόμενη αποζημίωση πρέπει να καταβάλλεται σε χρήμα, εκτός εάν τα μέρη 

άλλως συμφωνήσουν μεταξύ τους. Όσον αφορά, τέλος, τη φράση «το ταχύτερο», οι σχετικές 

αποφάσεις έχουν ήδη παρατεθεί κατά την εξέταση της αντίστοιχης φράσης στο πλαίσιο των 

δεσμεύσεων και των περιορισμών246.  

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο και πάλι δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο τεστ τήρησης 

ή μη της αρχής της αναλογικότητας. Από τη σχετική νομολογία δεν προκύπτει να χρησιμοποιεί 

ρητά, έστω και με μεταβαλλόμενο λεκτικό, το τεστ της στάθμισης από τη μία, του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία και από την άλλη, του δημοσίου συμφέροντος, αλλά ούτε και το τεστ της 

πιεστικής ανάγκης που είδαμε ανωτέρω. Σε κάποιες, πάντως, αποφάσεις, κατά τον έλεγχο της 

αρχής της αναλογικότητας, εξετάζει κατά πόσο υπήρχε άλλη λιγότερο επαχθής λύση από 

αυτήν που επιλέγηκε. Και τούτο φαίνεται να γίνεται, όπως και στην απαλλοτρίωση, τόσο με 

αναφορά στο μέσο της επίταξης καθαυτό όσο και με αναφορά στον τρόπο εφαρμογής 

αυτού247. Επιπλέον, εν αντιθέσει με τις άλλες δύο μορφές επέμβασης, ελάχιστες αποφάσεις 

έχουμε εντοπίσει όπου αυτό προβαίνει σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να 

υπαχθούν στην προτεινόμενη θεωρία, όπως αναφορές στην καταλληλότητα και στην 

αναγκαιότητα248 ή στις δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές249.  

 
245 Σεργίδης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 1 ΑΑΔ 119. 
246 Σχετικές, Aristides a.o. v. The Republic, (1983) 3 CLR 1507, Ιωσηφίδης ν. Γενικού Εισαγγελέα, (1990) 3 ΑΑΔ 
4599. 
247 Σχετικές, Μαρκουλλίδου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 3 ΑΑΔ  1384, Adrian Holdings Ltd ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (1999) 3 ΑΑΔ 828, Γεωργίου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2003) 3 ΑΑΔ 280. 
248 Σχετικές, Μαρκουλλίδου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 3 ΑΑΔ  1384, όπου έγινε αναφορά μονάχα στην 
καταλληλότητα, Ιωσηφίδης ν. Γενικού Εισαγγελέα, (1990) 3 ΑΑΔ 4599, όπου έγινε αναφορά τόσο στην 
καταλληλότητα όσο και στην αναγκαιότητα.  
249 Σχετική, Aristides a.o. v. The Republic, (1983) 3 CLR1507, όπου το Ανώτατο Δικαστήριο προέβη σε σκέψεις 
και/ή τοποθετήσεις που θα μπορούσαν να υπαχθούν στην αρχή της επιβίωσης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης, 
στην αρχή της αυτονομίας ως διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου ζωής, καθώς και στην αρχή της ανάπτυξης. 



- 124 - 
 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, όλα τα ανωτέρω, προκύπτει πως, στο πλαίσιο του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν χρησιμοποιεί την προτεινόμενη από εμάς 

συλλογιστική αξιολόγησης της αρχής της αναλογικότητας. Φαίνεται προς τούτο να 

χρησιμοποιεί ένα τεστ εξισορρόπησης, όχι όμως με τρόπο απόλυτα σαφή και συνεπή. 

Περαιτέρω, φαίνεται σε διάφορα επίπεδα να προβαίνει σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που θα 

μπορούσαν να υπαχθούν στην προτεινόμενη θεωρία, ενώ η γραμματική διατύπωση του 

Άρθρου 23 του Συντάγματος, με την επιφύλαξη του σεβασμού των εκεί προβλεπόμενων 

εξειδικεύσεων, επιτρέπει την υιοθέτηση αυτής. 

 

3.3.3.2.4. Λήψη απαιτούμενης συγκατάθεσης και τήρηση απαιτούμενων νόμων και 

αρχών 

 

Οι παράγραφοι 9 και 10 του Άρθρου 23 του Συντάγματος θέτουν μία ακόμη προϋπόθεση, 

προκειμένου επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία και των τριών μορφών να είναι 

δικαιολογημένες. Αυτή αφορά μονάχα τις περιπτώσεις όπου η επηρεασθείσα ιδιοκτησία είναι 

θρησκευτική250. 

 

Προκειμένου, λοιπόν, οποιαδήποτε επέμβαση σε ιδιοκτησία επισκοπής, μοναστηριού ή 

οποιουδήποτε άλλου εκκλησιαστικού οργανισμού, να είναι δικαιολογημένη, πρέπει, πέραν 

των ανωτέρω αναφερόμενων προϋποθέσεων, να υπάρχει και έγγραφη συναίνεση της 

εκκλησιαστικής αρχής που έχει τον έλεγχο της εν λόγω ιδιοκτησίας. Μοναδική εξαίρεση, όπου 

τέτοια έγγραφη συναίνεση δεν απαιτείται, είναι όταν η επέμβαση συνιστά περιορισμό ή 

δέσμευση προς το συμφέρον της πολεοδομίας251. 

 

 
250 Σχετικά, Emilianides A., Religion and Law in Cyprus, 2nd edition, (Hague: Kluwer, 2014). 
251 Σχετικές, Ιερός Ναός Χρυσελεούσης Στροβόλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1989) 3 CLR 3074, Iερά 
Aρχιεπισκοπή Kύπρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1990) 3 ΑΑΔ 1175, Πανιερώτατος Ηγούμενος Κύκκου ν. 
Κυπριακής Δημοκρατίας, (1996) 3 ΑΑΔ 3362. 
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Αντίστοιχα, προκειμένου οποιαδήποτε επέμβαση σε ιδιοκτησία τεμένους ή οποιουδήποτε 

άλλου μουσουλμανικού θρησκευτικού ιδρύματος να είναι δικαιολογημένη, πρέπει, πέραν των 

ανωτέρω αναφερόμενων προϋποθέσεων, να υπάρχει η έγκριση της Τουρκικής Κοινοτικής 

Συνέλευσης και αυτή να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τις αρχές των βακουφίων252.  

 

3.4. Σύνοψη κεφαλαίου 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατέθηκε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως προκύπτει από το Άρθρο 1 

Π1 και το Άρθρο 23 του Συντάγματος. Το Άρθρο 1 Π1, ως νομολογιακά έχει ερμηνευθεί από 

το ΕΔΑΔ, προσεγγίζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως αποδίδον status mixtus. Αποδέκτες στο 

πλαίσιο αυτού είναι μονάχα τα Συμβαλλόμενα Κράτη, ενώ φορείς όλα τα πρόσωπα, με την 

ευρεία του όρου έννοια, που βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας τους. Ως αντικείμενα 

ιδιοκτησίας, το ΕΔΑΔ έχει αποδεχτεί ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων επί πληθώρας 

αγαθών. Στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία δεν είναι απόλυτο. Η 

επέμβαση σε αυτό μπορεί να λάβει τρεις μορφές, αυτήν της επέμβασης στην ειρηνική 

απόλαυση του δικαιώματος, αυτήν της στέρησης και αυτήν του περιορισμού χρήσης. 

Προκειμένου η επέμβαση οποιασδήποτε μορφής να είναι δικαιολογημένη, απαιτείται η 

πλήρωση των ίδιων με την προτεινόμενη θεωρία προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα, πρέπει αυτή 

να προβλέπεται δια νόμου, να εξυπηρετεί σκοπό δημοσίου συμφέροντος και να τηρεί την αρχή 

της αναλογικότητας. Όσον αφορά την πρώτη προϋπόθεση, το ΕΔΑΔ απαιτεί τόσο την ύπαρξη 

σχετικού νόμου όσο και αυτός να είναι επαρκώς προβλέψιμος, σαφής και προσβάσιμος. Όσον 

αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση, το ΕΔΑΔ αναγνωρίζει ευρεία διακριτική ευχέρεια στα 

Συμβαλλόμενα Κράτη και στη συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεών του αποδέχεται πως 

αυτή τηρείται. Όσον αφορά την τρίτη προϋπόθεση, το ΕΔΑΔ εφαρμόζει το τεστ της δίκαιης 

εξισορρόπησης. Πέραν των τριών αυτών μορφών επέμβασης, το Άρθρο 1 Π1 επιτρέπει 

επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία χωρίς την πλήρωση των εκεί αναφερόμενων 

 
252 Σχετική, Αντωνάκης Χρ. Σολομωνίδης Λτδ κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα κ.ά., (2003) 1 ΑΑΔ  1275. 
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προϋποθέσεων στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ως αυτή προβλέπεται στο Άρθρο 15 της 

ΕΣΔΑ. Το ΕΔΑΔ δεν ακολουθεί, ρητά τουλάχιστον, την προτεινόμενη θεωρία. Παρόλα αυτά, 

κατά την εξέταση κατ’ ισχυρισμό επεμβάσεων στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, προβαίνει σε 

σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν, ενώ τα συμπεράσματά του 

σε μεγάλο βαθμό -αν και όχι απόλυτο- συνάδουν με την προτεινόμενη θεωρία.  

 

Το Άρθρο 23 του Συντάγματος έχει νομολογιακά ερμηνευθεί πως προστατεύει το δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία ως ατομικό -θέση που δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Αποδέκτες στο πλαίσιο 

αυτού είναι, καταρχάς, το Κράτος και όσα πρόσωπα δύνανται, δυνάμει του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος, να προβούν σε επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Ανοιχτό παραμένει 

το κατά πόσο αποδέκτες μπορούν να είναι και ιδιώτες, ήτοι το κατά πόσο το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος τριτενεργεί. Φορείς είναι τα πρόσωπα, με την ευρεία του όρου έννοια, που 

διαμένουν και/ή έχουν ιδιοκτησία στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει 

αποδεχτεί πως συνιστούν ιδιοκτησία ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων επί πληθώρας αγαθών, 

όχι όμως τόσο ευρύ όσο η προτεινόμενη θεωρία και το Άρθρο1 Π1. Είναι, πάντως, ενδιαφέρον 

πως πρόσφατα φαίνεται να αποδέχτηκε ότι ιδιοκτησία συνιστούν και οι ενοχικές αξιώσεις 

μεταξύ ιδιωτών. Και το Άρθρο 23 του Συντάγματος προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

ως σχετικό. Προβλέπει τρεις μορφές επέμβασης σε αυτό, ήτοι τους περιορισμούς και τις 

δεσμεύσεις, την απαλλοτρίωση και την επίταξη. Προκειμένου οι επεμβάσεις αυτές να είναι 

δικαιολογημένες, απαιτείται η πλήρωση των ίδιων τριών προϋποθέσεων της πρόβλεψης δια 

νόμου, της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος και της τήρησης της αρχής της 

αναλογικότητας. Μάλιστα, για κάποιες μορφές επέμβασης οι προϋποθέσεις αυτές 

εξειδικεύονται στο ίδιο το κείμενο του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

μας παρουσιάζει το γεγονός πως όσον αφορά τη στέρηση ιδιοκτησίας, το Άρθρο 23(4) του 

Συντάγματος εξειδικεύει τόσο την πρώτη όσο και την τρίτη προϋπόθεση, ενώ όσον αφορά τον 

περιορισμό ιδιοκτησίας, το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος εξειδικεύει τη δεύτερη και την τρίτη 

προϋπόθεση. Πέραν των τριών αυτών μορφών επέμβασης, το Άρθρο 23 του Συντάγματος, 

ως ερμηνεύεται από το Ανώτατο Δικαστήριο, επιτρέπει περιορισμούς του δικαιώματος στην 
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ιδιοκτησία και χωρίς την πλήρωση των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων σε τρεις 

περιπτώσεις: στην περίπτωση των εγγενών περιορισμών, στην περίπτωση των υπόρρητων 

περιορισμών και στην περίπτωση της έκτακτης ανάγκης. Το Ανώτατο Δικαστήριο, όπως και 

το ΕΔΑΔ, δεν φαίνεται να ακολουθεί την προτεινόμενη θεωρία, προβαίνει, όμως, σε σκέψεις 

και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν, ενώ τα συμπεράσματά του σε 

μεγάλο βαθμό -αν και όχι απόλυτο- συνάδουν με τούτην. 
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Κεφάλαιο 4: 

Η επιβολή έκτακτης εισφοράς και μείωσης στους μισθούς και στις συντάξεις των 

εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Κατά την περίοδο 2010 - 2013, το Συμβούλιο, ως είδαμε, απηύθυνε προς την Κυπριακή 

Δημοκρατία μία σειρά Γνώμεων και Συστάσεων, προβαίνοντας σε διαπιστώσεις και συστάσεις 

αναφορικά με την οικονομική της κατάσταση. Σε όλες αυτές τις Γνώμες και Συστάσεις υπήρχε 

αναφορά στην ανάγκη περιορισμού του ύψους των δαπανών για τους μισθούς και τις 

συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα253. Αντίστοιχα, και 

σε όλα τα Μνημόνια Συναντίληψης που δεσμεύτηκε και κλήθηκε να εφαρμόσει η Κυπριακή 

Δημοκρατία, ήτοι τόσο στο αρχικό όσο και στα μετέπειτα επικαιροποιημένα, υπήρχαν 

πρόνοιες αφορώσες τους μισθούς και τις συντάξεις, με στόχο τον περιορισμό του ύψους των 

δαπανών γι’ αυτούς/-ες254. Σημαντικό δε να σημειώσουμε πως οι δαπάνες προσωπικού 

 
253 Council Opinion on the updated Stability Programme of Cyprus 2009-2013, 8/6/2010, ST 10839 2010 INIT, 
Council Recommendation to Cyprus with view to bringing an end to the situation of an excessive government 
deficit, 6/7/2010, 11296/10, ECOFIN 384, UEM 216, Commission Recommendation for a Council Recommendation 
with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit in Cyprus, 15/6/2010, SEC (2010) 
741 final, Council Recommendation on the National Reform Programme 2011 for Cyprus and delivering a Council 
Οpinion on the Updated Stability Programme of Cyprus, 2011-2014, 12/7/2011, 2011/C 210/04, Council 
Recommendation on the National Reform Programme 2012 of Cyprus and delivering a Council Οpinion on the 
Stability Programme of Cyprus, 2012-2015, 10/7/2012, 2012/C 219/04, Council Recommendation with a view to 
bringing an end to the situation of excessive government deficit in Cyprus, 16/5/2013, Commission 
Recommendation for a Council Recommendation with a view to bringing an end to the situation of excessive 
government deficit. Assessment of action taken by Cyprus, 7/5/2013, COM (2013) 284 final. Μετά τη Σύσταση 
αυτήν προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ακολούθησε και η ενημέρωση του Συμβουλίου από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την πρόοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με την εκπλήρωση των μνημονιακών της 
υποχρεώσεων -> Communication from the Commission in response to the Council Recommendation of 16 May 
2013 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit. Assessment of action taken 
by Cyprus, 6/9/2013, COΜ (2013) 626 final. 
254 Τόσο το αρχικό όσο και τα μετέπειτα επικαιροποιημένα Μνημόνια περιείχαν στόχους τους οποίους η Κυπριακή 
Δημοκρατία όφειλε να επιτύχει, πολλοί από τους οποίους συνδέονταν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με τη μείωση των 
εξόδων αναφορικά με τους μισθούς και τις συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου 
τομέα. Επιπλέον, τα Μνημόνια αυτά περιλάμβαναν και συγκεκριμένα μέτρα αναφορικά με τους μισθούς και 
συντάξεις, τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε να υιοθετήσει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας παρουσιάζουν οι 
πρόνοιες που προέβλεπαν την επιβολή έκτακτης εισφοράς και μείωσης στους μισθούς και στις συντάξεις, αφού 
τούτες αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου. Οι εν λόγω πρόνοιες βρίσκονταν, κατά κανόνα, στο 
Παράρτημα Ι των Μνημονίων, το οποίο αφορούσε τα δημοσιονομικά μέτρα που όφειλε να υιοθετήσει η Κυπριακή 
Δημοκρατία -εξαίρεση αποτελεί η αναφορά τέτοιων μέτρων, πέρα από το Παράρτημα Ι, και στο Κεφάλαιο 2 του 
αρχικού Μνημονίου, όπου προβλεπόταν η επιβολή συγκεκριμένων μειώσεων στους μισθούς και στις συντάξεις 
των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα. 
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αποτελούσαν -και αποτελούν- τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών του δημόσιου τομέα, 

υπερβαίνουσες τα €2 δισεκατομμύρια ετησίως255. 

 

Επομένως, στο χρονικό διάστημα από το 2010 μέχρι και τον Μάρτιο του 2016, οπότε και 

ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν 

υποχρεωμένη να λαμβάνει μέτρα επηρεάζοντα τους μισθούς και τις συντάξεις των 

εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα, προκειμένου να τελεί σε 

συμμόρφωση όχι μόνο με τις δημοσιονομικές της ανάγκες, αλλά και με τις γενικότερες 

υποχρεώσεις της ως Κράτους-Μέλους της ΕΕ και της Ευρωζώνης, και κυρίως με τις 

υποχρεώσεις της ως Κράτους συμβαλλόμενου σε μία δανειακή σύμβαση με τον ΕΜΣ. 

Επιπλέον, και μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματός της, η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε 

-και εξακολουθεί να οφείλει- να παραμένει συμμορφωμένη με τις ανωτέρω αναφερόμενες 

γενικότερες υποχρεώσεις της, ενώ επίσης παραμένει, ως προβλέπει το σχετικό νομικό 

πλαίσιο, σε καθεστώς επιτήρησης από τους δανειστές της μέχρι και την αποπληρωμή του 

75% του χρέους της, με αποτέλεσμα και πάλι να μην μπορεί «ελεύθερα» να μεταβάλει τους 

μισθούς και τις συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την περίοδο των ετών 2010 - 2012, υιοθετήθηκε από την Κυπριακή 

Δημοκρατία μία σειρά νόμων που αφορούσαν τους μισθούς και τις συντάξεις των 

εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα256. Πολλοί, μάλιστα, από τους 

 
255 Σχετική διαπίστωση/αναφορά γίνεται και στην απόφαση της πλειοψηφίας στην υπόθεση Χαραλάμπους κ.ά. ν. 
Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.).  
256 Ο Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) N.216(I)/2012, ως 
τροποποιήθηκε, ο Περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και 
Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα N.168(I)/2012, ως τροποποιήθηκε, ο 
Περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα 
N.202(I)/2011, ως τροποποιήθηκε, ο Περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων 
στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής 
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα N.192(I)/2011, ως τροποποιήθηκε, ο Περί Συνταξιοδοτικών 
Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των 
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) N.113(I)/2011, ως τροποποιήθηκε, (καταργήθηκε 
και αντικαταστάθηκε από τον Ν.216(Ι)/2012 ανωτέρω), ο Περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, 
Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα N.112(I)/2011, 
ως τροποποιήθηκε, ο Περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) N.88(I)/2011, ως τροποποιήθηκε, 
ο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων N.59(I)/2010, ως τροποποιήθηκε, ο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας N.1/1990, ως 
τροποποιήθηκε. 
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νόμους αυτούς τροποποιήθηκαν πολλάκις, προκειμένου να συνάδουν με τις δημοσιονομικές 

ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας και/ή τις υποχρεώσεις της προς την ΕΕ και/ή προς τον 

ΕΜΣ και/ή και προς άλλους σκοπούς, κατά τον νομοθέτη, δημοσίου συμφέροντος.  

  

Στο παρόν κεφάλαιο θα μας απασχολήσουν δύο μονάχα από τους νόμους αυτούς, ήτοι: 

 

(α) Ο Περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της 

Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα N.112(I)/2011, ως 

τροποποιήθηκε. 

 

(β) Ο Περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, 

Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα N. 68(I)/2012, ως τροποποιήθηκε. 

 

Επομένως, το ερευνητικό μας ερώτημα διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Είναι τα μέτρα που λήφθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 

οικονομικής κρίσης αναφορικά με τους μισθούς και τις συντάξεις των εργοδοτουμένων και των 

συνταξιούχων του δημόσιου τομέα, τα οποία εξετάζονται στο παρόν κεφάλαιο, σύμφωνα με 

την προτεινόμενη θεωρία προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, καθώς και με το 

σχετικό θετικό πλαίσιο, ως προκύπτει από το Άρθρο 1 Π1 και από το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος, ερμηνευμένων υπό το φως της εν λόγω θεωρίας; 

 

Η απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος θα δοθεί δια της απάντησης των τριών κομβικών 

όσον αφορά την αξιολόγηση πιθανών επεμβάσεων στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

ερωτημάτων, ανάλογα προσαρμοσμένων. Συγκεκριμένα, δια της απάντησης των εξής 

ερωτημάτων: 
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(α) Οι μισθοί και οι συντάξεις αποτελούν ιδιοκτησία; 

 

(β) Η επέμβαση στους μισθούς και στις συντάξεις αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία; Και εάν ναι, ποια η μορφή αυτής; 

 

(γ) Η επέμβαση στους μισθούς και στις συντάξεις είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις 

δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία;  

 

Προς απάντησή των ερωτημάτων αυτών, πέρα από το γράμμα του Άρθρου 1 Π1 και του 

Άρθρου 23 του Συντάγματος, θα προστρέξουμε με κριτική σκέψη στη νομολογία του ΕΔΑΔ 

και του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με τους μισθούς και τις συντάξεις. Υπό το φως 

αυτών και της προτεινόμενης θεωρίας θα εξετάσουμε με τρόπο συγκεκριμένο τα δύο 

επηρεάζοντα τους μισθούς και τις συντάξεις μέτρα που εισήχθησαν με τους Ν.112(Ι)/2011 και 

Ν.168(Ι)/2012, ως αμφότεροι τροποποιήθηκαν. 

 

4.2. Τα υπό κρίση μέτρα 

    

4.2.1. Ο Περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων 

της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα N.112(I)/2011, ως 

τροποποιήθηκε 

 

Ο Περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής 

Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα N.112(I)/2011 (κατωτέρω «βασικός νόμος» ή 

«αρχικός νόμος»), δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 31/8/2011 και τέθηκε σε ισχύ 

την 1/9/2011. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στους μισθούς και στις συντάξεις του 

Σεπτεμβρίου του 2011.  
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Στο προοίμιό του αναφερόταν ότι τούτος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ένεκα 

της δύσκολης οικονομικής περιόδου που διερχόταν η Δημοκρατία και προς αποφυγή 

περαιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής της κατάστασης σε συνέχεια των γεγονότων της 

11ης Ιουλίου 2011, ήτοι της  έκρηξης του Μαρί, στο πλαίσιο των οποίων κρίθηκε αναγκαίο 

όπως αποκόπτεται, ως έκτακτη εισφορά προς τη Δημοκρατία, μέρος των μισθών και των 

συντάξεων των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα257. 

 

4.2.1.1. Πεδίο εφαρμογής 

 

4.2.1.1.1. Μισθοί 

 

Στο υποκειμενικό πεδίο του Ν.112(Ι)/2011 ενέπιπταν όλοι οι αξιωματούχοι και οι 

εργοδοτούμενοι της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε ήταν 

υπάλληλοι είτε ωρομίσθιοι εργάτες. Στον αρχικό νόμο εξαιρούνταν από τη ρύθμιση οι 

ωρομίσθιοι εργάτες, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τα μέλη της δικαστικής υπηρεσίας 

της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος και τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ο πρόεδρος και τα 

μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Τούτο άλλαξε με τον τροποποιητικό Ν.193(Ι)/2011, 

ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 30/12/2011 και τέθηκε σε ισχύ την 

1/1/2012, ο οποίος ενέταξε και τα πρόσωπα αυτά στο υποκειμενικό πεδίου του Ν.112(Ι)/2011. 

Ως αποτέλεσμα της τροποποίησης αυτής, στην υπόθεση Φυλακτού κ.ά. ν. Κυπριακής 

Δημοκρατίας258, εγέρθηκε ζήτημα συμβατότητας της ένταξης των δικαστών στο πεδίο 

εφαρμογής του Ν.112(Ι)/2011 με το Άρθρο 158(3) του Συντάγματος259. Η υπόθεση 

 
257 Σχετικοί ορισμοί των χρησιμοποιούμενων στον Ν.112(Ι)/2011 όρων δίδονταν στο Άρθρο 2 αυτού. 
258 Φυλακτού κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 3 ΑΑΔ 565. 
259 Το Άρθρο 158(3) του Συντάγματος ορίζει: 
«Νόμος θέλει προβλέψει περί της αντιμισθίας και των άλλων όρων υπηρεσίας των δικαστών των κατά την πρώτην    
παράγραφον του παρόντος άρθρου ιδρυθησομένων δικαστηρίων [ήτοι, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων]. 
H αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας οιουδήποτε δικαστού δεν δύναται να μεταβληθώσι δυσμενώς δι’ αυτόν 
μετά τον διορισμόν αυτού». 
Ο μισθός και οι λοιποί όροι υπηρεσίας των δικαστών διέπονται από το Άρθρο 8 του Περί Δικαστηρίων Ν.14/1960, 
ως τροποποιήθηκε. 
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εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό από την Πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου λόγω της 

σοβαρότητας και της σημαντικότητάς της.  

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο επεσήμανε πως το Άρθρο 158(3) του Συντάγματος απαγορεύει 

επεμβάσεις στην αντιμισθία των δικαστών, δεν δικαιολογεί, όμως, εξαίρεση των δικαστών από 

φορολογικούς νόμους γενικής εφαρμογής. Συνεπώς, εάν ο επίδικος νόμος ήταν σωρευτικά (α) 

φορολογικός και (β) γενικής εφαρμογής, δεν θα υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 158(3) του 

Συντάγματος. Εφαρμόζοντας τα κριτήρια αυτά, κατέληξε πως ο υπό κρίση νόμος ούτε 

φορολογικός ούτε γενικής εφαρμογής ήταν, αφού περιοριζόταν στους δημόσιους και 

κρατικούς υπαλλήλους. Συνεπώς, η πρόνοια που προέβλεπε την ένταξη των μελών της 

δικαστικής υπηρεσίας στο πεδίο εφαρμογής του Ν.112(Ι)/2011 ήταν αντισυνταγματική, ως 

αντίθετη στο Άρθρο 158(3) του Συντάγματος260. 

 

Δυνάμει της αποφάσεως αυτής, εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής του Ν.112(Ι)/2011 οι 

δικαστές, παρόλο που δεν έγινε στη συνέχεια νομοθετική αλλαγή προς τούτο261.  

 

Ζήτημα εγέρθηκε, επίσης, για το κατά πόσο στο πεδίο εφαρμογής του Ν.112(Ι)/2011 

ενέπιπταν και οι εργοδοτούμενοι της ΚΤΚ. Το ζήτημα αυτό εξετάστηκε στην υπόθεση 

 
260 Το Ανώτατο Δικαστήριο υιοθέτησε τη διάκριση που χρησιμοποιήθηκε στην υπόθεση United States v. Hatter, 
532 U.S. 557 (2001),  μεταξύ έμμεσης μείωσης, ήτοι μείωσης που προέρχεται από φορολογική επιβάρυνση, και 
άμεσης μείωσης, ήτοι μείωσης που προέρχεται από πραγματική μεταβολή του οφειλόμενου μισθού. Σύμφωνα με 
την εν λόγω υπόθεση, η άμεση μείωση των μισθών των δικαστών είναι ανεπίτρεπτη, ακόμα και ως μέρος μίας  
προσπάθειας για γενική μείωση του κρατικού μισθολογίου, ακριβώς για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία της 
δικαστικής εξουσίας. Αντίθετα, η έμμεση μείωση των μισθών των δικαστών είναι επιτρεπτή, αφού δεν υπάρχει 
δικαιολογία για τη μη ανάληψη από τους δικαστές του βάρους που τους αναλογεί στα δημόσια βάρη, όπως όλοι οι 
πολίτες. Βέβαια, ο φορολογικός νόμος που επιφέρει την έμμεση αυτή μείωση των μισθών των δικαστών πρέπει να 
είναι γενικής εφαρμογής και όχι να στοχεύει μονάχα στους δικαστές, συγκαλύπτοντας ουσιαστικά μία άμεση μείωση 
των μισθών τους. Τούτο αντίκειται στην αναφερόμενη «ρήτρα αποζημίωσης», ήτοι στην εκάστοτε συνταγματική 
πρόνοια που απαγορεύει την άμεση μείωση των μισθών των δικαστών, διότι διαφορετικά, ως χαρακτηριστικά 
αναφέρθηκε στην United States v. Hatter, «ένα νομοθετικό σώμα θα μπορούσε να παρακάμψει ακόμα και την πιο 
στοιχειώδη προστασία ρήτρας αποζημίωσης με το να θεσμοθετεί ένα μεροληπτικό (discriminatory) φορολογικό 
νόμο, για παράδειγμα, ο οποίος με ακρίβεια, αλλά εμμέσως, επιτυγχάνει το απαγορευμένο αποτέλεσμα». 
261 Είναι σημαντικό να σημειώσουμε, ως έπραξε και το Ανώτατο Δικαστήριο στην εν λόγω απόφαση, πως οι 
πλείστοι από τους Αιτητές -ήτοι, σαράντα επτά από τους ογδόντα τέσσερις-  δήλωσαν, αποσύροντας τις 
προσφυγές τους, πρόθεση εθελοντικής συνεισφοράς στην προσπάθεια αντιμετώπισης της τότε διαρκώς 
χειροτερεύουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας. 
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Κουσελίνης κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου262. Με την προσφυγή τους, εργαζόμενοι 

της ΚΤΚ ζητούσαν ακύρωση των αποκοπών των απολαβών τους, ισχυριζόμενοι, μεταξύ 

άλλων, πως οι εργαζόμενοι της ΚΤΚ δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.112(Ι)/2011263. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο σημείωσε πως η ερμηνεία του όρου «ευρύτερος δημόσιος τομέας» 

στον νόμο περιλάβανε κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και, αφού η ΚΤΚ συνιστούσε 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ο Ν.112(Ι)/2011 εφαρμοζόταν και στους υπαλλήλους 

αυτής. 

 

Στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του Ν.112(Ι)/2011 ενέπιπταν οι απολαβές που 

καταβάλλονταν στους αξιωματούχους και εργοδοτουμένους της κρατικής υπηρεσίας, του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφορειών. 

Απολαβές δε συνιστούσαν η αντιμισθία, η αποζημίωση και η χορηγία που καταβαλλόταν σε 

αυτούς με βάση την καθορισμένη για τη θέση τους μισθοδοτική κλίμακα, ο πάγιος μισθός, η 

ωρομίσθια αμοιβή, οποιαδήποτε γενική αύξηση, τιμαριθμικό επίδομα, αποζημίωση ή και 

επίδομα, το οποίο καταβαλλόταν από τον εργοδότη και λαμβανόταν υπόψη για σκοπούς 

υπολογισμού του καταβλητέου από αυτούς φόρου εισοδήματος, καθώς και τα κατ΄ αποκοπή 

επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας.  

 

4.2.1.1.2. Συντάξεις 

 

Στο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του Ν.112(Ι)/2011 ενέπιπταν όλα τα πρόσωπα τα οποία 

λάμβαναν σύνταξη εμπίπτουσα στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του. Και τούτο, γιατί στο 

Άρθρο 2 του νόμου οριζόταν ως συνταξιούχος το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται σύνταξη. Οι 

παρατηρήσεις δε που αναφέρθηκαν ανωτέρω, αναφορικά με το υποκειμενικό πεδίο 

 
262 Κουσελίνης κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1551/2011 κ.ά., 
απόφαση ημ.15/9/2015). 
263 Στην εν λόγω υπόθεση οι Αιτητές ήγειραν, επίσης, ζήτημα συμβατότητας του Ν.112(Ι)/2011 με το δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία, ως αυτό προστατεύεται από το Άρθρο 23 του Συντάγματος και το Άρθρο 1 Π1. Το Ανώτατο Δικαστήριο, 
αναφέροντας πως το ζήτημα διέπετο κατά τρόπο δεσμευτικό από την απόφαση της Ολομέλειάς του στην υπόθεση 
Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.11/6/2014, Ολ.), απέρριψε τον ισχυρισμό αυτόν των Αιτητών. 
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εφαρμογής του υπό κρίση νόμου με αναφορά στους μισθούς, κατ’ αναλογία ισχύουν και 

αναφορικά με τις συντάξεις. Επομένως, από το υποκειμενικό πεδίο του Ν.112(Ι)/2011 

εξαιρούνταν, μεταξύ άλλων, τα μέλη της δικαστικής υπηρεσίας, ενώ ενέπιπταν οι συνταξιούχοι 

της ΚΤΚ. 

 

Στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του Ν.112(Ι)/2011 ενέπιπταν όλες οι συντάξεις που 

καταβάλλονταν, δυνάμει νόμου, κανονισμού, σύμβασης απασχόλησης, διοικητικής ρύθμισης 

ή πρακτικής, σε συνταξιούχους της κρατικής υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των 

αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφορειών. Εξαιρούνταν τα φιλοδωρήματα και 

το εφάπαξ. Επίσης, στο αρχικό κείμενο του Ν.112(Ι)/2011 εξαιρούνταν και οι συντάξεις που 

καταβάλλονταν από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η εξαίρεση αυτή καταργήθηκε με τον 

τροποποιητικό Ν.193(Ι)/2011, με αποτέλεσμα από τον Ιανουάριο του 2012 στο αντικειμενικό 

πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου να ενέπιπταν και οι συντάξεις αυτές.  

 

4.2.1.2. Βασική ρύθμιση 

 

Βασική πρόνοια του Ν.112(Ι)/2011 ήταν η επιβολή έκτακτης εισφοράς επί των μισθών και των 

συντάξεων των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα. Τα ποσοστά της 

έκτακτης αυτής εισφοράς μεταβλήθηκαν πολλάκις, προκειμένου να συνάδουν τόσο με τις 

δημοσιονομικές ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και με τις μνημονιακές της 

υποχρεώσεις. Στο παρόν μέρος θα δούμε τα εν λόγω ποσοστά ως ίσχυσαν ανά περίοδο. 

Σημειωτέον πως τα εκάστοτε προβλεπόμενα ποσοστά έκτακτης εισφοράς υπολογίζονταν και 

επιβάλλονταν επί των μισθών και των συντάξεων ως εκάστοτε ίσχυαν264. 

 

 

 
264 Για παράδειγμα, η έκτακτη εισφορά επιβαλλόταν στους μισθούς και στις συντάξεις των εργοδοτουμένων και 
των συνταξιούχων ως προέκυπταν μετά την εφαρμογή των μειώσεων που ο Ν.168(Ι)/2012, ως εκάστοτε ίσχυε, 
προέβλεπε. 
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Α] Σεπτέμβριος 2011 - Δεκέμβριος 2011: 

 

Ο βασικός Ν.112(Ι)/2011, ως είδαμε, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 31/8/2011 

και τέθηκε σε ισχύ την 1/9/2011, δηλαδή σε χρόνο προγενέστερο της υπογραφής και κύρωσης 

της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης και του συνοδεύοντος αυτή 

Μνημονίου. Προέβλεπε περίοδο ισχύος είκοσι τεσσάρων μηνών. Θα οδηγούσε, επομένως, σε 

επιβολή έκτακτης εισφοράς επί των μισθών και των συντάξεων των εργοδοτουμένων και των 

συνταξιούχων του δημόσιου τομέα από τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι και τον Αύγουστο του 

2013. Παρόλα αυτά, ο Ν.112(Ι)/2011 τροποποιήθηκε όσον αφορά το ύψος της εισφοράς από 

τον Ν.193(Ι)/2011, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 30/12/2011 και 

τέθηκε σε ισχύ την 1/1/2012. Επομένως, οι πρόνοιες του αρχικού Ν.112(Ι)/2011 αναφορικά με 

το ύψος της εισφοράς επί των μισθών και των συντάξεων των εργοδοτουμένων και των 

συνταξιούχων εφαρμόστηκαν μόνο για την περίοδο Σεπτέμβριος 2011 - Δεκέμβριος 2011. Η 

εισφορά διαμορφώθηκε ως ακολούθως:  

 

Ύψος μισθών/συντάξεων 

 

Ύψος εισφοράς 

€0 - 1.500      0% 

€1.501 - 2.500 1.5% 

€2.501 - 3.500 2.5% 

€3.501 - 4.500 3% 

€4.501+ 3.5% 

 

Ως ήδη σημειώσαμε, στον χρόνο αυτό δεν είχε ακόμη υπογραφεί και κυρωθεί η Συμφωνία 

Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης και το συνοδεύον αυτή Μνημόνιο. Επομένως, στον 

χρόνο αυτό δεν υπήρχε μνημονιακή υποχρέωση επιβολής έκτακτης εισφοράς καθορισμένου 

ύψους και καθορισμένης διάρκειας. Αυτά που υπήρχαν ήταν (α) οι δημοσιονομικές ανάγκες 
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της Κυπριακής Δημοκρατίας, (β) οι Γνώμες και οι Συστάσεις του Συμβουλίου για μείωση των 

δαπανών αναφορικά με τους μισθούς και τις συντάξεις και  ενδεχομένως, (γ) η προϋπόθεση 

υιοθέτησης τέτοιων μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπογραφή της Συμφωνίας 

Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης. 

 

Β] Ιανουάριος 2012 - Δεκέμβριος 2012: 

 

Το ύψος της εισφοράς, ως είδαμε, τροποποιήθηκε για πρώτη φορά με τον τροποποιητικό 

Ν.193(Ι)/2011, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 30/12/2011. Ο εν λόγω 

νόμος προέβλεπε τη θέση του σε ισχύ την 1/1/2012 και για περίοδο είκοσι τεσσάρων μηνών, 

ήτοι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014265. Παρόλα αυτά, στον ενδιάμεσο χρόνο, ο Ν.112(Ι)/2011 

τροποποιήθηκε ξανά από τον τροποποιητικό Ν.184(Ι)/2012, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα στις 21/12/2012 και τέθηκε σε ισχύ την 1/1/2013, με αποτέλεσμα οι 

πρόνοιές του ως προέκυψαν από τον τροποποιητικό Ν.193(Ι)/2011 να ισχύσουν μόνο από 

τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2012. Για την περίοδο αυτή η έκτακτη 

εισφορά διαμορφώθηκε ως ακολούθως:  

 

Ύψος μισθών/συντάξεων 

 

Ύψος εισφοράς 

€0 - 2.500      0% 

€2.501 - 3.500 2.5% 

€3.501 - 4.500 3% 

 

Δέον στο σημείο αυτό δύο πράγματα να σημειωθούν. Το πρώτο είναι ότι την περίοδο αυτή, 

μάλλον εκ παραδρομής, δεν υπήρχε πρόνοια αναφορικά με την έκτακτη εισφορά επί 

 
265 Ο τροποποιητικό Ν.193(Ι)/2011, λοιπόν, πέραν των άλλων μεταβολών που επέφερε, παράτεινε και την περίοδο 
επιβολής έκτακτης εισφοράς επί των μισθών και των συντάξεων των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του 
δημόσιου τομέα, μεταφέροντας τον τερματισμό αυτής από τον Αύγουστο του 2013 στον Δεκέμβριο του 2014, 
δηλαδή ένα έτος και τέσσερις μήνες αργότερα. 
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απολαβών και συντάξεων ύψους €4.501+. Το δεύτερο είναι ότι και πάλι βρισκόμασταν σε 

χρόνο πριν την υπογραφή και κύρωση της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής 

Στήριξης και του συνοδεύοντος αυτή Μνημονίου, με αποτέλεσμα να ισχύουν όσα σημειώσαμε 

ανωτέρω για τον αρχικό Ν.112(Ι)/2011. 

 

Γ] Ιανουάριος 2013 - Δεκέμβριος 2016: 

 

Το ύψος της εισφοράς, ως αναφέρθηκε, τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά με τον 

τροποποιητικό Ν.184(Ι)/2012, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 

21/12/2012. Ο εν λόγω νόμος προέβλεπε τη θέση του σε ισχύ την 1/1/2013 και μέχρι την 

31/12/2016266. H εισφορά, λοιπόν, κατά την περίοδο αυτή διαμορφώθηκε ως ακολούθως:  

 

(α) Για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013: 

 

Ύψος μισθών/συντάξεων 

 

Ύψος εισφοράς 

€0 - 2.500      0% 

€2.501 - 3.500 2.5% 

€3.501 - 4.000 3% 

€4.501+ 3.5% 

 

 

 

 

 

 
266 Ο τροποποιητικός Ν.184(Ι)/2012 παράτεινε και πάλι την περίοδο επιβολής έκτακτης εισφοράς επί των μισθών 
και των συντάξεων των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα, μεταφέροντας τον τερματισμό 
αυτής από τον Δεκέμβριο του 2014 στον Δεκέμβριο του 2016, δηλαδή δύο έτη αργότερα. 
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(β) Για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016: 

 

Ύψος μισθών/συντάξεων 

 

Ύψος εισφοράς 

€0 - 1.500      0% 

€1.501 - 2.500 1.5% 

€2.501 - 3.500 2.5% 

€3.501 - 4.500 3% 

€4.501+ 3.5% 

 

Κατά την πρώτη υποπερίοδο, ήτοι από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013, 

βρισκόμασταν σε χρόνο εν μέρει προγενέστερο και εν μέρει μεταγενέστερο της υπογραφής 

της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης και του συνοδεύοντος αυτή 

Μνημονίου, εφόσον η εν λόγω Συμφωνία υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2013 και κυρώθηκε 

δια του Περί της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικού) 

Ν.1(ΙΙΙ)/2013, ο οποίος  δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 30/4/2013.  

 

Για τον χρόνο μετά τη Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης δέον να 

σημειώσουμε ότι, αν και τα μέτρα σχετικά με τους μισθούς και τις συντάξεις που αναφέρονταν 

σε κάθε Μνημόνιο, και κατά κανόνα στο Παράρτημα Ι κάθε Μνημονίου, ουσιαστικά πήγαζαν 

από εθνική νομοθεσία, η ψήφιση και δημοσίευση της οποίας προηγείτο χρονικά της θέσης σε 

ισχύ του εκάστοτε Μνημονίου, με την αναφορά τους στο εκάστοτε Παράρτημα Ι τα μέτρα αυτά 

γίνονταν μέρος του εκάστοτε Μνημονίου και άρα, μέρος της Συμφωνίας Διευκόλυνσης 

Χρηματοδοτικής Στήριξης. Η ακολουθία, λοιπόν, αυτών, η πιστή εφαρμογή τους, τρεπόταν 

(και) σε συμβατική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρέκκλιση από αυτά χωρίς τη 

σύμφωνη γνώμη των δανειστών θα συνιστούσε παραβίαση της Σύμβασης και επομένως, λόγο 

μη καταβολής της επόμενης δόσης ή άλλων συνεπειών. Σε κάθε περίπτωση, οι 
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προβλεπόμενοι για την υποπερίοδο αυτή συντελεστές έκτακτης εισφοράς ταυτίζονταν με τους 

σχετικά αναφερόμενους τόσο στο αρχικό όσο και σε κάθε επόμενο επικαιροποιημένο 

Μνημόνιο συντελεστές. 

 

Κατά τη δεύτερη υποπερίοδο, ήτοι από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016, 

βρισκόμασταν σε χρόνο μεταγενέστερο της υπογραφής και κύρωσης της Συμφωνίας 

Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης και του συνοδεύοντος αυτή Μνημονίου, με αντίστοιχη 

ισχύ όσον αναφέραμε αμέσως ανωτέρω. Εντούτοις, οι προβλεπόμενοι από τον υπό κρίση 

νόμο συντελεστές έκτακτης εισφοράς για την περίοδο αυτή δεν ταυτίζονταν με τους σχετικά 

αναφερόμενους τόσο στο αρχικό όσο και στα μετέπειτα επικαιροποιημένα Μνημόνια 

συντελεστές. Συγκεκριμένα, οι προβλεπόμενοι εκ του νόμου για την υποπερίοδο αυτή 

συντελεστές ήταν κατά τι αυστηρότεροι σε δύο σημεία από τους αναφερόμενους στο εκάστοτε 

εν ισχύ Μνημόνιο -όπου προβλεπόταν συνέχιση ισχύος των συντελεστών που παρατέθηκαν 

για την πρώτη υποπερίοδο. Το πρώτο είναι ο περιορισμός της μη υποκείμενης σε έκτακτη 

εισφορά κλίμακας εισοδήματος από €0 - 2.500 σε €0 - 1.500. Το δεύτερο είναι η δημιουργία 

μίας περαιτέρω κλίμακας, ήτοι αυτής των €1.500 - 2.500, επί της οποίας επιβαλλόταν έκτακτη 

εισφορά ύψους 1.5% (ενώ προηγουμένως δεν επιβαλλόταν καθόλου). Οι λοιπές κλίμακες και 

οι αντιστοιχούντες σε αυτές συντελεστές παρέμειναν ίδια.  

 

Με το πέρας και της δεύτερης αυτής υποπεριόδου, ήτοι από την 31/12/2016, τερματίστηκε η 

ισχύς του εν λόγω νόμου και συνεπώς, έπαυσε η επιβολή έκτακτης εισφοράς επί των μισθών 

και των συντάξεων των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα. 

 

4.2.1.3. Άλλες ρυθμίσεις 

 

Ενδιαφέρον για μας παρουσιάζουν άλλες δύο ρυθμίσεις του Ν.112(Ι)/2011. Η πρώτη 

προκύπτει από το Άρθρο 5 αυτού και συνίσταται στο ότι το ποσό που προέκυπτε από την 

αποκοπή της προβλεπόμενης έκτακτης εισφοράς καταβαλλόταν στο Πάγιο Ταμείο της 
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Δημοκρατίας. Η δεύτερη προκύπτει από το Άρθρο 6 αυτού και συνίσταται στο ότι η έκτακτη 

εισφορά άρχισε να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα από την 1/1/2012 και έπειτα, οπότε 

και τέθηκε σε ισχύ ο τροποποιητικός Ν.193(Ι)/2012 που προέβλεπε τούτο. Στον προγενέστερο 

χρόνο, ήτοι από τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011, η καταβλητέα 

δυνάμει του υπό κρίση νόμου έκτακτη εισφορά δεν εξέπιπτε από το φορολογητέο εισόδημα. 

 

4.2.2. Ο Περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, 

Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα N.168(I)/2012, ως τροποποιήθηκε 

 

O Περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων 

και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Ν.168(I)/2012 

(κατωτέρω «βασικός νόμος ή «αρχικός νόμος»), δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 

6/12/2012 και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά επί των μισθών και των συντάξεων του 

Δεκεμβρίου του 2012.  

 

Στο προοίμιό του αναφερόταν ότι τούτος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ένεκα 

της δύσκολης οικονομικής περιόδου που διερχόταν η Δημοκρατία και προς αποφυγή 

περαιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής της κατάστασης, στο πλαίσιο των οποίων 

κρίθηκε αναγκαίο όπως μειωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις των εργοδοτουμένων και των 

συνταξιούχων του δημόσιου τομέα267.  

 

Ο εν λόγω βασικός νόμος  τροποποιήθηκε δύο φορές το 2013, προκειμένου τα προβλεπόμενα 

ποσοστά μειώσεων να συνάδουν τόσο με τις δημοσιονομικές ανάγκες της Κυπριακής 

Δημοκρατίας όσο και με τις μνημονιακές της υποχρεώσεις. Στις 17/7/2018 δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα ο τροποποιητικός αυτού νόμος Ν.94(Ι)/2018, ο οποίος προβλέπει τη 

 
267 Σχετικοί ορισμοί των χρησιμοποιούμενων στον Ν.168(Ι)/2011 όρων δίδονται στο Άρθρο 2 αυτού. 
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σταδιακή αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων των εργοδοτουμένων και των 

συνταξιούχων του δημόσιου τομέα σε μία περίοδο τεσσεράμισι ετών, που άρχισε την 1/7/2018 

και θα λήξει στις 31/12/2022.  

 

4.2.2.1. Πεδίο εφαρμογής 

 

4.2.2.1.1. Μισθοί 

 

Στο υποκειμενικό πεδίο του Ν.168(Ι)/2012 εμπίπτουν, καταρχάς, όλοι οι αξιωματούχοι και οι 

εργοδοτούμενοι της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε είναι 

υπάλληλοι είτε ωρομίσθιοι εργάτες. Παρόλα αυτά, με τον τροποποιητικό Ν.152(Ι)/2013, ο 

οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 6/12/2013 και τέθηκε σε ισχύ αυθημερόν, 

προστέθηκε το Άρθρο 10 στον βασικό νόμο, σύμφωνα με το οποίο εξαιρούνται από το 

υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του οι απασχολούμενοι στην ΚΤΚ. Σχετική είναι η υπόθεση 

Τσούντας κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου268, όπου το Ανώτατο Δικαστήριο κατέστησε 

σαφές πως σημείο έναρξης της εξαίρεσης των εργαζομένων της ΚΤΚ από το πεδίο εφαρμογής 

του Ν.168(Ι)/2012 συνιστά η ημερομηνία δημοσίευσης του τροποποιητικού Ν.152(Ι)/2013, ήτοι 

οι 6/12/2013, και πως επομένως, ορθά λάμβανε χώρα η προβλεπόμενη μείωση στους 

μισθούς των Αιτητών για τον προγενέστερο χρόνο269. 

 

Στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του Ν.168(Ι)/2011 εμπίπτουν οι απολαβές που 

καταβάλλονται στους αξιωματούχους και εργοδοτουμένους της κρατικής υπηρεσίας, του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφορειών. 

 
268 Τσούντας  κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.297/2013 κ.ά., απόφαση 
ημ.24/3/2016). 
269 Σημειωτέον ότι στην εν λόγω υπόθεση δεν εγέρθηκε ζήτημα αντισυνταγματικότητας του Ν.168(Ι)/2013 με 
αναφορά στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Η φράση μας «ορθά λάμβανε χώρα η προβλεπόμενη από τον υπό εξέταση 
νόμο μείωση στους μισθούς αυτών για τον προγενέστερο χρόνο» δεν αναφέρεται και δεν υποδηλώνει αποδοχή 
της συνταγματικότητας της μείωσης αυτής με αναφορά στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, αλλά σύνοψη του σχετικού 
συμπεράσματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η συμβατότητα αυτού με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία θα εξετασθεί 
στη συνέχεια. 
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Απολαβές δε συνιστούν η αντιμισθία, η αποζημίωση και η χορηγία που καταβάλλεται σε 

αυτούς με βάση την καθορισμένη για τη θέση τους μισθοδοτική κλίμακα, ο πάγιος μισθός, η 

ωρομίσθια αμοιβή, οποιαδήποτε γενική αύξηση, τιμαριθμικό επίδομα, αποζημίωση ή και 

επίδομα, το οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη και λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς 

υπολογισμού του καταβλητέου από αυτούς φόρου εισοδήματος, καθώς και τα κατ΄ αποκοπή 

επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας. 

 

4.2.2.1.2. Συντάξεις 

 

Στο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του Ν.168(Ι)/2012, ως τροποποιήθηκε, εμπίπτουν όλα τα 

πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν σύνταξη εμπίπτουσα στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του 

είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς. Πρωτογενώς θεωρούμε ότι λαμβάνουν σύνταξη τα άτομα 

που δικαιούνται αυτή δυνάμει πράξεων, ενεργειών και/ή καταστάσεων που αναφέρονται στα 

ίδια προσωπικά. Δευτερογενώς θεωρούμε ότι λαμβάνουν σύνταξη τα άτομα που δικαιούνται 

αυτή δυνάμει της σύνδεσής τους με το πρόσωπο που τη δικαιούνταν πρωτογενώς. Τούτο 

προκύπτει από το γεγονός ότι στον ορισμό του όρου «σύνταξη» στο Άρθρο 2 του 

Ν.168(Ι)/2012 γίνεται αναφορά και σε σύνταξη που λαμβάνεται «αναφορικά» με πρόσωπο 

που θα είχε δικαίωμα σε αυτή. Παράδειγμα αποτελούν οι περιπτώσεις που τη σύνταξη ενός 

ατόμου δικαιούνται μετά τον θάνατό του, δυνάμει νόμου, η σύζυγος και οι κατιόντες του. 

Σημειωτέον πως, όσον αφορά τους συνταξιούχους της ΚΤΚ, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν 

ανωτέρω για τους μισθούς. Επομένως, μετά τη δημοσίευση του τροποποιητικού 

Ν.152(Ι)/2013 στην Επίσημη Εφημερίδα στις 6/12/2013 και τη θέση αυτού σε ισχύ αυθημερόν, 

οι συνταξιούχοι της ΚΤΚ εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής του Ν.168(Ι)/2012 και αναφορικά 

με τις συντάξεις. 

 

Στο αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του Ν.168(Ι)/2012 εμπίπτουν, καταρχάς, οι συντάξεις που 

καταβάλλονται, δυνάμει οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού, σύμβασης απασχόλησης, 

διοικητικής ρύθμισης ή πρακτικής, σε συνταξιούχους της κρατικής υπηρεσίας, του ευρύτερου 
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δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφορειών ή αναφορικά 

με αυτούς. Στις συντάξεις αυτές συμπεριλαμβάνεται και η σύνταξη που καταβάλλεται από το 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ εξαιρούνται τα φιλοδωρήματα και το εφάπαξ . 

 

4.2.2.2. Βασική ρύθμιση 

 

Βασική πρόνοια του Ν.168(Ι)/2012 είναι η μείωση των μισθών και των συντάξεων των 

εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα. Τα ποσοστά της μείωσης αυτής 

μεταβλήθηκαν κατά την περίοδο ισχύς του, ενώ, ως σημειώθηκε, από τον Ιούλιο του 2018 

αυτά άρχισαν να μειώνονται με στόχο την αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων στην 

πρότερη τους κατάσταση. Στο μέρος αυτό θα δούμε τα εν λόγω ποσοστά ως πράγματι 

ίσχυσαν ανά περίοδο. 

 

Σημειωτέον πως οι προβλεπόμενες από τον Ν.168(Ι)/2012 μειώσεις επιβάλλονταν επί των 

μισθών και των συντάξεων των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα 

ως ίσχυαν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του, ήτοι κατά τον Δεκέμβριο του 2012, και όχι ως 

εκάστοτε προέκυπταν μετά την εφαρμογή των εξ αυτού και/ή άλλων νόμων, άμεσων ή 

έμμεσων, μειώσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, οι πραγματικές μειώσεις θα ήταν 

υπερδιπλάσιες.  

 

Α] Δεκέμβριος 2012 - Μάϊος 2013: 

 

Ο βασικός Ν.168(Ι)/2012 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στους μισθούς και στις συντάξεις του 

Δεκεμβρίου του 2012. Στο Άρθρο 3 προέβλεπε συγκεκριμένα ποσοστά κλιμακωτής μείωσης, 

τα οποία θα ίσχυαν για την περίοδο Δεκέμβριος 2012 - Δεκέμβριος 2013, ενώ όριζε ότι για την 

περίοδο από τον Ιανουάριο του 2014 και έπειτα θα επερχόταν περαιτέρω μείωση 3% σε κάθε 

μισθό και σύνταξη πέραν του €1,00. Ο βασικός αυτός νόμος τροποποιήθηκε από τον 

τροποποιητικό Ν.31(Ι)/2013, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 30/4/2013 
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και τέθηκε σε ισχύ την 1/6/2013. Έτσι, οι πρόνοιες του αρχικού νόμου Ν.168(Ι)/2012  

αναφορικά με το ύψος της μείωσης των μισθών και των συντάξεων εφαρμόστηκαν μόνο για 

την περίοδο Δεκέμβριος 2012 - Μάϊος 2013. Κατά την περίοδο αυτή η μείωση διαμορφωνόταν 

ως εξής: 

 

Ύψος μισθών/συντάξεων 

 

Ύψος μείωσης 

€0 - 1000     0% 

€1.001 - 1.500 6.5% 

€1.501 - 2.000 8.5% 

€2.001 - 3.000 9.5% 

€3.000 - 4.000 11.5% 

€4.001+ 12.5% 

 

Κατά την περίοδο αυτή βρισκόμασταν κατά κανόνα σε χρόνο προγενέστερο και μόνο κατ’ 

ελάχιστο σε χρόνο μεταγενέστερο της υπογραφής και κύρωσης της Συμφωνίας Διευκόλυνσης 

Χρηματοδοτικής Στήριξης και του συνοδεύοντος αυτή Μνημονίου. Ισχύουν δε και εδώ όσα 

σχετικώς αναφέρθηκαν ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, οι προβλεπόμενοι για την περίοδο 

αυτή συντελεστές μείωσης των μισθών και των συντάξεων των εργοδοτουμένων και των 

συνταξιούχων του δημόσιου τομέα ταυτίζονταν με τους σχετικώς αναφερόμενους τόσο στο 

αρχικό όσο και σε κάθε επόμενο επικαιροποιημένο Μνημόνιο συντελεστές.  

 

Β] Ιούνιος 2013 - Ιούνιος 2018: 

 

Το ύψος της μείωσης των μισθών και των συντάξεων, ως είδαμε, τροποποιήθηκε με τον 

τροποποιητικό Ν.31(Ι)/2013, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 30/4/2013 

και τέθηκε σε ισχύ την 1/6/2013. Ο νόμος αυτός, όπως και ο αρχικός νόμος, δεν όριζε 
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καταληκτικό σημείο ισχύος. Παρόλα αυτά, ως επίσης είδαμε, στις 17/7/2018 δημοσιεύθηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα ο τροποποιητικός Ν.94(Ι)/2018, ο οποίος προέβλεπε τη σταδιακή 

αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων αρχής γενομένης την 1/7/2018. Έτσι, οι 

πρόνοιες του Ν.31(Ι)/2013 ίσχυσαν από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι και τον Ιούνιο του 2018. Οι 

συντελεστές μείωσης, όπως συνέβαινε και στον αρχικό νόμο, διαχωρίζονταν σε δυο 

υποπεριόδους. 

 

 (α) Για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013: 

 

Ύψος μισθών/συντάξεων 

 

Ύψος μείωσης 

€0 - 1000     0.8% 

€1.001 - 1.500 7.3% 

€1.501 - 2.000 9.3% 

€2.001 - 3.000 10.5% 

€3.000 - 4.000 13% 

€4.001+ 14.5% 

 

(β) Για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2018: 

 

Για την υποπερίοδο αυτή επήλθε περαιτέρω μείωση στα ανωτέρω ποσοστά κατά 3% στους 

μισθούς και στις συντάξεις πέραν του €1,00. Έτσι, οι μειώσεις διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

Ύψος μισθών/συντάξεων 

 

Ύψος μείωσης 

€0 - 1000     3.8% 

€1.001 - 1.500 10.3% 
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€1.501 - 2.000 12.3% 

€2.001 - 3.000 13.5% 

€3.000 - 4.000 16% 

€4.001+ 17.5% 

 

Κατά τη δεύτερη αυτή υποπερίοδο βρισκόμασταν σε χρόνο μεταγενέστερο της υπογραφής 

και κύρωσης της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης και του συνοδεύοντος 

αυτή Μνημονίου, ως εκάστοτε ίσχυε. Επομένως, ανάλογα ισχύουν όσα ανωτέρω 

αναφέρθηκαν επί του θέματος. Περαιτέρω, από τον Μάρτιο του 2016 και έπειτα, δηλαδή κατά 

τη διάρκεια ενός διαστήματος της δεύτερης υποπεριόδου, βρισκόμασταν σε χρόνο μετά την 

ολοκλήρωση εφαρμογής από την Κυπριακή Δημοκρατία του Προγράμματος Οικονομικής 

Προσαρμογής και συνεπώς, μη δέσμευσής της από οποιοδήποτε Μνημόνιο. Βέβαια, και πάλι 

η θέση ότι στον χρόνο αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία μπορούσε «ελεύθερα» να καταργήσει, 

να τροποποιήσει, να μην εφαρμόσει την εν λόγω μείωση, κατά τη γνώμη μας, δεν ευσταθεί 

για δύο λόγους, οι οποίοι έχουν ήδη αναφερθεί. Ο πρώτος είναι ότι, ακόμη και μετά την 

ολοκλήρωση εφαρμογής του Προγράμματός της, η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σε 

καθεστώς επιτήρησης από τους δανειστές της μέχρι την αποπληρωμή του 75% του 

οφειλόμενου από αυτήν ποσού. Και τούτο, προκειμένου οι τελευταίοι να ελέγχουν και να 

επιβεβαιώνουν ότι η αποπληρωμή τους θα είναι δυνατή. Επομένως, και στον χρόνο αυτό, οι 

όποιες αλλαγές στα έσοδα και τα έξοδά της Κυπριακής Δημοκρατίας υπόκεινται στον έλεγχο 

των δανειστών της. Ο δεύτερος είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει δεσμευμένη από 

τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέλους της ΕΕ και της ζώνης 

του ευρώ. Επομένως, εάν οι επιλογές της δεν εξασφαλίζουν τον περιορισμό του 

δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους στο καθορισμένο επίπεδο, ήτοι σε 

ποσοστά μικρότερα του 3% του ΑΕΠ και του 60% του ΑΕΠ αντίστοιχα, οι συνέπειες θα είναι 

αρνητικές και αναπόφευκτες.  
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Σημειώνουμε ότι οι μειώσεις που προβλέπονταν για την πρώτη υποπερίοδο, ήτοι για την 

περίοδο Ιούνιος 2013 - Δεκέμβριος 2013, πράγματι αντιστοιχούσαν στις προβλεπόμενες από 

το αρχικό Μνημόνιο μειώσεις. Συγκεκριμένα, η πρόσθεση των προβλεπόμενων στο αρχικό 

Μνημόνιο μειώσεων στις ήδη προβλεπόμενες από τον αρχικό Ν.168(Ι)/2012 μειώσεις 

οδηγούσε στις προβλεπόμενες στη δεύτερη αυτή περίοδο μειώσεις. 

 

Ύψος μισθών/συντάξεων 

 

Προβλεπόμενες 

στον αρχικό 

Ν.168(Ι)/2012 

μειώσεις 

Προβλεπόμενες 

στο αρχικό 

Μνημόνιο 

μειώσεις 

Προβλεπόμενες 

στον Ν.168(Ι)/2012, 

ως τροποποιήθηκε 

από τον 

Ν.31(Ι)/2013, 

μειώσει 

 

€0 - 1000     0% 0.8% 0.8%  

€1.001 - 1.500 6.5% 0.8% 7.3% 

€1.501 - 2.000 8.5% 0.8% 9.3% 

€2.001 - 3.000 9.5% 1% 10.5% 

€3.000 - 4.000 11.5% 1.5% 13% 

€4.001+ 12.5% 2% 14.5% 

 

Εντούτοις, οι εν λόγω μειώσεις της πρώτης αυτής υποπεριόδου δεν ταυτίζονταν απόλυτα με 

τις σχετικά προβλεπόμενες σε όλα τα μετέπειτα επικαιροποιημένα Μνημόνια μειώσεις. 

Συγκεκριμένα, από το πρώτο επικαιροποιημένο Μνημόνιο και έπειτα προβλέπονταν μειώσεις 

με ισχύ από το 2013 ως εξής: 

 

 

 



- 149 - 
 

Ύψος μισθών/συντάξεων 

 

Ύψος μείωσης 

€0 - 2.000      0.8% 

€2.001 - 3.000 1% 

€3.001 - 4.000 1.5% 

€4.001+ 3.5% 

 

Για την πρώτη υποπερίοδο, λοιπόν, ενώ οι τρεις πρώτες κλίμακες ταυτίζονταν με τις 

αναφερόμενες στο αρχικό Μνημόνιο και στον υπό κρίση νόμο κλίμακες, αυτό δεν ίσχυε για την 

τέταρτη κλίμακα. Η προβλεπόμενη στα επικαιροποιημένα Μνημόνια για την τέταρτη κλίμακα 

μείωση ήταν μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη στο αρχικό Μνημόνιο και στον υπό κρίση 

νόμο για την εν λόγω κλίμακα μείωση. Στα επικαιροποιημένα Μνημόνια προβλεπόταν 

περαιτέρω μείωση 3.5%, ενώ στο αρχικό Μνημόνιο και στον υπό κρίση νόμο προβλεπόταν 

περαιτέρω μείωση 2%  για τους μισθούς και τις συντάξεις άνω των €4.001. 

 

Αντίθετα, οι προβλεπόμενες από τον νόμο μειώσεις για τη δεύτερη υποπερίοδο, ήτοι για την 

περίοδο Ιανουάριος 2014 - Ιούνιος 2018, ταυτίζονταν με τις σχετικώς προβλεπόμενες τόσο 

στο αρχικό όσο και στα μετέπειτα επικαιροποιημένα Μνημόνια.  

 

Γ] Ιούλιος 2018 -  Δεκέμβριος 2022: 

 

Ο βασικός νόμος τροποποιήθηκε για τρίτη φορά με τον τροποποιητικό Ν.94(Ι)/2018, ο οποίος 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 17/7/2018, είχε ημερομηνία έναρξης την 

1/7/2018 και προέβλεπε τη σταδιακή αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων των 

εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα στην πρότερή τους κατάσταση. 

Σύμφωνα με τον τροποποιητικό Ν.94(Ι)/2018, η αποκατάσταση αυτή θα λάβει χώρα σε έξι 
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στάδια. Οι προβλεπόμενοι συντελεστές μείωσης για τις έξι αυτές περιόδους διαμορφώνονται 

ως εξής: 

 

 (α) Για την περίοδο από τον Ιούλιο του 2018 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018: 

 

Ύψος μισθών/συντάξεων 

 

Ύψος μείωσης 

€0 - 1.000      1.8% 

€1.001 - 1.500 8.3% 

€1.501 - 2.000 10.3% 

€2.001 - 3.000 13.5% 

€3.0001 - 4.000  16% 

€4.001+ 17.5% 

 

(β) Για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019: 

 

Ύψος μισθών/συντάξεων 

 

Ύψος μείωσης 

€1.001- 1.500      5.8% 

€1.501 - 2.000 7.8% 

€2.001 - 3.000 13.5% 

€3.0001 - 4.000  16% 

€4.001+ 17.5% 
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(γ) Για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020: 

 

Ύψος μισθών/συντάξεων 

 

Ύψος μείωσης 

€1.001- 1.500      3.3% 

€1.501 - 2.000 5.3% 

€2.001 - 3.000 11% 

€3.0001 - 4.000  13.5% 

€4.001+ 15% 

 

(δ) Για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021: 

 

Ύψος μισθών/συντάξεων 

 

Ύψος μείωσης 

€0 - 1.500      0.8% 

€1.501 - 2.000 2.8% 

€2.001 - 3.000 8.5% 

€3.0001 - 4.000  11% 

€4.001+ 12.5% 

 

(ε) Για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022: 

 

Ύψος μισθών/συντάξεων 

 

Ύψος μείωσης 

€2.001 - 3.000 5% 

€3.0001 - 4.000  7.5% 

€4.001+ 9% 



- 152 - 
 

(στ) Για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2013 και έπειτα: 

 

Τερματίζεται η επιβολή μειώσεων στους μισθούς και στις συντάξεις των εργοδοτουμένων και 

των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα. 

 

Δεδομένων, λοιπόν, τούτων, δυνάμει των μεταβολών που ο τροποποιητικός Ν.94(Ι)/2018 

επέφερε, οι μισθοί και οι συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου 

τομέα θα επανέλθουν σταδιακά στην προ της θέσης σε ισχύ του βασικού νόμου κατάσταση. 

Η αποκατάσταση κινείται από τη βάση προς την κορυφή, ήτοι ξεκινά από την αποκατάσταση 

των χαμηλότερων μισθών και συντάξεων και ολοκληρώνεται με την αποκατάσταση των 

ψηλότερων. Όταν θα ολοκληρωθεί, θα έχουν παρέλθει δέκα χρόνια από τότε που αρχικώς 

τέθηκε σε ισχύ ο Ν.168(Ι)/2012. Με άλλα λόγια, παρόλο που η υπό κρίση επέμβαση στους 

μισθούς και στις συντάξεις δεν είναι μόνιμη, θα έχει αρκετά μακρά διάρκεια. Σημειώνεται πως, 

παρά την εν λόγω αποκατάσταση, ο τροποποιητικός Ν.94(Ι)/2018 δεν προβλέπει την 

«επιστροφή» των χρημάτων που αντιστοιχούσαν στις μειώσεις των μισθών και των 

συντάξεων που έλαβαν και θα λάβουν χώρα μέχρι την ολοκλήρωσή της και/ή την αποζημίωση 

των επηρεαζόμενων προσώπων. Τούτο, βέβαια, είναι απόλυτα αναμενόμενο, αφού κάτι τέτοιο 

θα ήταν αντίθετο στον επιδιωκόμενο από τον Ν.168(Ι)/2012 σκοπό δημοσίου συμφέροντος 

ως παρατίθεται στο προοίμιο αυτού και αναλύεται κατωτέρω. 

 

4.2.2.3. Άλλες ρυθμίσεις 

 

Ο Ν.168(Ι)/2012, όπως και ο Ν.112(Ι)/2011, προβλέπει πως το ποσό που προκύπτει από την 

προβλεπόμενη μείωση των μισθών και των συντάξεων καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας, καθώς και ότι το εν λόγω ποσό εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.  
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4.3. Η συμβατότητα των υπό κρίση μέτρων με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

 

4.3.1. Πρώτο ερώτημα: Οι μισθοί και οι συντάξεις αποτελούν ιδιοκτησία; 

 

4.3.1.1. Προτεινόμενη θέση 

 

4.3.1.1.1. Μισθοί 

 

Οι μισθοί μπορούν να προσεγγιστούν με δύο τρόπους συνυφασμένους με τέσσερα διακριτά 

χρονικά διαστήματα. 

 

Ο πρώτος τρόπος προσέγγισης των μισθών είναι ως ήδη καταβεβλημένο και εισπραγμένο 

ποσό. Με άλλα λόγια, ως ποσό το οποίο ο οφειλέτης κατέβαλε και ο δικαιούχος εισέπραξε, 

εντάσσοντάς το, ως χρήμα πλέον, στο ενεργητικό του. Είναι σαφές πως η προσέγγιση αυτή 

αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ήτοι αυτό μετά την καταβολή κάθε μισθού. 

Αδιαμφισβήτητα, ενόψει της σαφούς απάντησης πως τα χρήματα αποτελούν ιδιοκτησία, οι 

μισθοί υπό τη μορφή αυτή αποτελούν ιδιοκτησία και εντάσσονται στο προστατευτικό πεδίο 

του ομώνυμου δικαιώματος. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που θα μας απασχολήσουν δεν 

επηρεάζουν ήδη καταβεβλημένους και εισπραγμένους μισθούς.  

 

Ο δεύτερος τρόπος προσέγγισης των μισθών είναι ως ενοχικές αξιώσεις. Η φύση αυτών, και 

συνεπώς η αντιμετώπισή τους ως ιδιοκτησία, μεταβάλλεται σε τρία χρονικά σημεία. Έτσι, 

έχουμε τρία κρίσιμα χρονικά διαστήματα. 

 

Το πρώτο χρονικό διάστημα είναι αυτό προ της πρόσληψης. Σε αυτό, ακόμη κι αν κάποιος 

δικαιολογημένα -με την έννοια που η λέξη έχει στην καθομιλουμένη και όχι στη νομική 

γλώσσα-  προσδοκεί ότι θα προσληφθεί στον δημόσιο τομέα, δεν έχει οποιαδήποτε γεννημένη 

-έστω ατελή- αξίωση σε μισθό που να εμπίπτει στο προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος 
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στην ιδιοκτησία. Επίσης, δεν έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε λήψη μισθού τόσο συμπαγές, 

τόσο στέρεο, που να δικαιολογείται η έννομη προστασία αυτού. Επομένως, στο χρονικό αυτό 

διάστημα δεν υπάρχει ιδιοκτησία. 

 

Το δεύτερο χρονικό διάστημα ξεκινά από την πρόσληψη ενός εργαζομένου στον δημόσιο 

τομέα και περιλαμβάνει κάθε τρέχουσα περίοδο -κατά κανόνα μήνα- πριν την πλήρωση των 

απαιτούμενων για την καταβολή του μισθού αιρέσεων και/ή προθεσμιών. Στον χρόνο αυτό 

γεννάται και/ή υπάρχει ενοχική αξίωση καταβολής μισθού270. Η αξίωση αυτή τελεί ουσιαστικά 

υπό την αίρεση πλήρωσης συγκεκριμένων καθηκόντων και/ή την προθεσμία παρόδου 

συγκεκριμένου χρόνου, ήτοι, κατά κανόνα, ενός μήνα. Πρόκειται για τους λεγόμενους 

τρέχοντες και μελλοντικούς μισθούς. Κατά τη γνώμη μας, η αξίωση καταβολής μισθού στον 

χρόνο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία. Η ολική αφαίρεση, επομένως, αυτής αποτελεί σίγουρα επέμβαση στο δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία του εκάστοτε δικαιούχου. 

 

Το ζήτημα που εγείρεται είναι αν ως ιδιοκτησία προστατεύεται η αξίωση καταβολής μισθού 

καθορισμένου ύψους ή του εκάστοτε νομοθετικά προβλεπόμενου271. Μία πρώτη απάντηση θα 

ήταν ότι η εν λόγω αξίωση δεν αφορά μισθό καθορισμένου ύψους, αλλά του ύψους που η 

εκάστοτε εν ισχύ νομοθεσία προβλέπει. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τη θέση αυτήν, αυτό που 

δικαιούται ο εργοδοτούμενος να αξιώσει ως μισθό είναι ίσο με αυτό που το ίδιο το Κράτος 

νομοθετικά καθορίζει. Επομένως, εάν στον χρόνο πρόσληψης του Χ ο προβλεπόμενος εκ του 

νόμου μισθός ανέρχεται σε €1.000 μηνιαίως και στη συνέχεια η εν λόγω νομοθετική πρόνοια 

μεταβληθεί και ο προβλεπόμενος εκ του νόμου μισθός ανέρχεται σε €500, τότε μετά την εν 

 
270 Σημειωτέον ότι, κατά κανόνα, στις προκηρύξεις για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα ορίζεται η κλίμακα της 
προκηρυχθείσας θέσης και ο μισθός που αντιστοιχεί στην κλίμακα αυτή, ενώ παράλληλα ορίζεται ότι «στη 
μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία και επιπλέον, 
καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε 
καιρό». Με άλλα λόγια, ο βασικός μισθός καθορίζεται αριθμητικά και συγκεκριμένα, ενώ μόνο οι σχετικές περαιτέρω 
αυξήσεις με την ευρεία του όρου έννοια εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της Κυβέρνησης και/ή του νομοθέτη. 
271 Δεν θα ασχοληθούμε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης με το ζήτημα της ύπαρξης και της μορφής τυχόν 
αξίωσης, προστατευόμενης από το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, σε οποιαδήποτε μορφή αύξησης, όπως τιμαριθμική 
αύξηση, επίδομα προσαύξησης κ.τ.λ.  
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λόγω αλλαγή, ο Χ θα έχει αξίωση προστατευόμενη από το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ύψους 

€500 και όχι €1.000. Η διενεργηθείσα μείωση δεν θα αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία του Χ, διότι το δικαίωμά του συνίσταται μονάχα σε αυτό που σε κάθε χρόνο ο 

νομοθέτης προβλέπει272. Οι ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες της αποδοχής μίας τέτοιας 

θέσης είναι μάλλον σαφείς και τούτη δεν γίνεται αποδεκτή από εμάς. 

 

Μία δεύτερη απάντηση, η οποία θα μπορούσε να εξισορροπήσει τις εν λόγω δυσμενείς 

συνέπειες, είναι η θέση πως η αξίωση του εργοδοτουμένου ανέρχεται στο ύψος που η σχετική 

νομοθεσία, προκήρυξη και/ή σύμβαση εργασίας προβλέπει κατά τον χρόνο πρόσληψης. Με 

άλλα λόγια, η θέση πως η ατελής μέχρι το τέλος κάθε μήνα αξίωση καταβολής μισθού 

καθορισμένου ύψους, ως ορίζεται ανωτέρω, αποτελεί ιδιοκτησία και κάθε μείωση του ύψους 

αυτού αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα του εργοδοτουμένου στην ιδιοκτησία, το 

δικαιολογημένο ή μη της οποίας πρέπει να κριθεί με βάση τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης 

επέμβασης σε αυτό. Θα μπορούσαμε, μάλιστα, να σημειώσουμε πως η αξίωση αυτή 

αντιστοιχεί, σε μεγάλο βαθμό, σε αυτό που το ΕΔΑΔ χαρακτηρίζει ως «θεμιτή προσδοκία». 

 

Τη δεύτερη αυτή απάντηση υποστηρίζουν, καταρχάς, οι δικαιολογητικές του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία αρχές, ως παρατέθηκαν στο Κεφάλαιο 1. Καθοριστικός θα λέγαμε πως είναι ο 

ρόλος της αρχής της αυτονομίας ως διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου ζωής. Απλές 

εκφάνσεις της εν λόγω αρχής ενδυναμώνουν τη θέση μας. Για παράδειγμα, ένα από τα 

κριτήρια που ένα πρόσωπο λαμβάνει υπόψη για να επιλέξει μία δουλειά είναι ο μισθός που 

θα λαμβάνει και η πληροφορία αυτή προκύπτει από τη σχετική νομοθεσία, προκήρυξη και/ή 

προτεινόμενη σύμβαση εργασίας ως ισχύουν στον χρόνο που επιδιώκει την εν λόγω θέση. 

 
272 Ενδεχομένως κάποιος να υποστήριζε πως, ακόμη κι αν δεχόμασταν αυτήν τη θέση, τούτη τελεί υπό την 
επιφύλαξη ότι δεν υπάρχει τυχόν διαφορετική συμβατική ρύθμιση του θέματος. Ακόμη, όμως, και εάν αυτή είναι η 
περίπτωση και υπάρχει, για παράδειγμα, πρόνοια στη σύμβαση εργοδότησης ενός εργοδοτουμένου ότι ο μισθός 
του θα είναι €1.000 μηνιαίως, είναι πιθανό μετέπειτα νομοθετική πρόνοια να ορίζει ότι οι μισθοί των 
εργοδοτουμένων στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπόκεινται σε μείωση 3%, «ανεξάρτητα από 
τυχόν αντίθετη πρόνοια άλλου νόμου, κανονισμού, σύμβασης». Διαφορετικό είναι το ζήτημα του κατά πόσο θα 
υπάρχει επέμβαση στο δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως, ως προστατεύεται στο Άρθρο 26 του Συντάγματος, 
και εάν ναι, κατά πόσο αυτή θα είναι δικαιολογημένη. 
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Ομοίως, ένα από τα κριτήρια που ένα πρόσωπο λαμβάνει υπόψη προκειμένου να αγοράσει 

αυτοκίνητο, να χτίσει σπίτι, να κάνει δάνειο κ.ο.κ. είναι ο μισθός που λαμβάνει στον χρόνο 

λήψης της σχετικής απόφασης, αλλά και που υπολογίζει πως θα λαμβάνει στη συνέχεια. Η 

πληροφορία αυτή προκύπτει και πάλι από τη νομοθεσία, την προκήρυξη και/ή τη σύμβαση 

εργασίας κατά τον χρόνο πρόσληψης. Επομένως, μεταβολές στον μισθό του προσώπου 

αυτού άμεσα επηρεάζουν το πλάνο ζωής του. Αντίστοιχα παραδείγματα μπορούν να δοθούν 

και για τις λοιπές αρχές δικαιολόγησης του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Για παράδειγμα, εάν 

δούμε επεμβάσεις στο ύψος του μισθού ενός ατόμου υπό το πρίσμα της αρχής της 

προσωπικότητας ως χαρακτήρα και συμπεριφοράς, είναι σαφές πως ιδίως έντονες μειώσεις 

είναι ενδεχόμενο να επηρεάσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση ενός ατόμου, με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

 

Περαιτέρω, τη δεύτερη αυτή θέση θα λέγαμε ότι υποστηρίζει και η θεμελιώδης αρχή της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Η αρχή αυτή θεωρείται αρχή του διοικητικού δικαίου, 

δεσμεύουσα τη Διοίκηση, και ενδεχομένως κάποιος να υποστήριζε ότι δεν έχει θέση στην 

παρούσα συζήτηση, αφού οι μεταβολές στους μισθούς λαμβάνουν χώρα με νομοθετικές 

ρυθμίσεις και όχι με διοικητικές πράξεις. Η θέση αυτή είναι, κατά την κρίση μας, απορριπτέα. 

Και τούτο, γιατί η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης εδράζεται, μεταξύ άλλων 

τουλάχιστον, στην αρχή της ασφάλειας δικαίου, η οποία δεσμεύει όλες τις συντεταγμένες 

εξουσίες -άρα και τη νομοθετική. Η αρχή της ασφάλειας δικαίου μπορεί να αποτελέσει βάση 

τόσο για την υποστήριξη της διατήρησης μίας ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης όσο και για 

την απαίτηση υπαγωγής της όποιας αλλαγής -με τρόπο δυσμενή για τον φορέα των 

δικαιωμάτων εξ αυτής-  σε έλεγχο συνταγματικότητας με αναφορά (και) στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία.  

 

Με άλλα λόγια, στο πλαίσιο των μισθών, θα λέγαμε ότι η αρχή της ασφάλειας δικαίου, υπό τη 

μορφή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, εκφράζεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο 

επίπεδα. Το πρώτο είναι το επίπεδο της υποστήριξης της διατήρησης του μισθού ως ίσχυε 
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κατά τον χρόνο πρόσληψης του δικαιούχου. Και τούτο, γιατί ο δικαιούχος δικαιολογημένα 

θεωρούσε -με ό,τι αυτό συνεπάγεται- ότι ο μισθός του θα ανερχόταν στο εν λόγω επίπεδο και 

στο μέλλον. Βεβαίως, κάποιος ορθά θα υποστήριζε πως είναι λάθος η θέση αυτή να λειτουργεί 

για τον νομοθέτη ως απαγόρευση οποιασδήποτε μεταβολής των μισθών, υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες και για οποιουσδήποτε λόγους. Πράγματι, κάτι τέτοιο θα ήταν εσφαλμένο. Και εδώ 

έρχεται το δεύτερο επίπεδο λειτουργίας της αρχής της ασφάλειας δικαίου ως αρχής της  

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Η εν λόγω αρχή απαιτεί οποιαδήποτε μεταβολή στο ύψος και 

τις λοιπές πρόνοιες που αφορούν τους μισθούς να αντιμετωπίζεται ως επέμβαση στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία και το δικαιολογημένο ή μη αυτής να κρίνεται με βάση τις 

προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης σε αυτό. Τούτη, εξάλλου, είναι και η δική μας 

θέση. 

 

Το τρίτο χρονικό διάστημα είναι αυτό που ξεκινά από τον χρόνο που η αξίωση καταβολής 

μισθού τελειούται, δηλαδή οι σχετικές με αυτόν αιρέσεις και/ή προθεσμίες πληρούνται, και 

λήγει με την καταβολή αυτού. Αφορά, δηλαδή, τους λεγόμενους δεδουλευμένους και συνεπώς, 

οφειλόμενους, αλλά μη καταβεβλημένους μισθούς. Κατά τη γνώμη μας, σαφώς, η εν λόγω 

αξίωση αποτελεί ιδιοκτησία. Και αναφερόμαστε στην αξίωση καταβολής μισθού καθορισμένου 

ύψους, ήτοι του προβλεπόμενου κατά την πρόσληψη ή, σε κάθε περίπτωση, κατά την 

τελειοποίηση της αίρεσης, δεδομένου του ότι οι μεταβολές στο μεσοδιάστημα είναι 

δικαιολογημένες -και τούτο εννοείται όπου γίνεται στη συνέχεια αναφορά στο ότι ως ιδιοκτησία 

(πρέπει να) προστατεύεται η αξίωση λήψης μισθού καθορισμένου ύψους, ήτοι του 

προβλεπόμενου κατά τον χρόνο πρόσληψης. Οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτήν, 

συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής του ύψους της, αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία και το δικαιολογημένο ή μη αυτής πρέπει κρίνεται με βάση τις προϋποθέσεις 

δικαιολογημένης επέμβασης σε αυτό. 
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4.3.1.1.2. Συντάξεις 

 

Οι συντάξεις, αντίστοιχα, μπορούν, κατά τη γνώμη μας, να προσεγγιστούν με τρεις τρόπους  

συνυφασμένους με τέσσερα χρονικά διαστήματα273. 

 

Ο πρώτος τρόπος προσέγγισης των συντάξεων είναι ως ήδη καταβεβλημένο και εισπραγμένο 

ποσό. Ισχύουν αντίστοιχα όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν σχετικά με τους μισθούς. 

 

Ο δεύτερος τρόπος προσέγγισης των συντάξεων είναι ως ενοχικές αξιώσεις, οπότε και τρία 

κρίσιμα χρονικά σημεία οδηγούν σε τρία διακριτά χρονικά διαστήματα.  

 

Το πρώτο χρονικό διάστημα είναι αυτό μετά την πρόσληψη, αλλά πριν τη συνταξιοδότηση. 

Δηλαδή, το διάστημα πριν την πλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Σε αυτό η 

σύνταξη θα μπορούσε να προσεγγιστεί με δύο τρόπους. Προτού επισημάνουμε αυτούς, δέον 

να σημειώσουμε ότι στη χρονική αυτή περίοδο δεν υπάρχει ακόμη -ούτε καν ατελής- 

γεννημένη αξίωση λήψης σύνταξης. Προϋπόθεση γέννησης αυτής είναι η πλήρωση των 

προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Επομένως, ο πρώτος τρόπος προσέγγισης της σύνταξης 

στο χρονικό αυτό διάστημα ταυτίζεται με τον τρόπο προσέγγισης των μισθών στο χρονικό 

σημείο προ της πρόσληψης. Με άλλα λόγια, ο πρώτος τρόπος προσέγγισης είναι η αποδοχή 

της θέσης ότι στο συγκεκριμένο διάστημα η σύνταξη δεν αποτελεί ιδιοκτησία, ένεκα του ότι 

δεν υπάρχει συμφέρον αρκετά συμπαγές, αρκετά στέρεο, ικανό να απολαμβάνει έννομη 

προστασία274. Ακόμη κι αν κάποιος δικαιολογημένα -με την έννοια που η λέξη έχει στην 

καθομιλουμένη και όχι στη νομική γλώσσα- προσδοκεί ότι θα προσληφθεί στον δημόσιο 

τομέα, δεν έχει οποιαδήποτε γεννημένη -έστω και ατελή- αξίωση σε σύνταξη που να εμπίπτει 

 
273 Θεωρούμε, επομένως, ότι οι τρόποι προσέγγισης των συντάξεων είναι τρεις, ενώ οι τρόποι προσέγγισης των 
μισθών είναι δύο, καίτοι τα κρίσιμα χρονικά σημεία παραμένουν τα ίδια. 
274 Διαφορετικό είναι το ζήτημα ότι τυχόν κατάργηση και/ή μεταβολή της σύνταξης στο χρονικό αυτό σημείο 
ενδέχεται να παραβιάζει άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως τα προστατευόμενα από τα Άρθρα 9 και 26 του 
Συντάγματος. 
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στο προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Με άλλα λόγια, στο χρονικό αυτό 

διάστημα δεν υπάρχει ιδιοκτησία. 

 

Ο δεύτερος τρόπος προσέγγισης, τον οποίο και αποδεχόμαστε, είναι η σύνταξη ως 

δικαιολογημένη προσδοκία απόκτησης αξίωσης σύνταξης, η οποία αποτελεί ιδιοκτησία275. 

Σύμφωνα με τη θέση αυτήν, όταν ένα πρόσωπο προσλαμβάνεται στον δημόσιο τομέα, 

δικαιολογημένα προσδοκεί ότι, με την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων, θα 

συνταξιοδοτηθεί και θα δικαιούται σύνταξη. Εγείρεται και πάλι το ζήτημα κατά πόσο η εν λόγω 

δικαιολογημένη προσδοκία αφορά σύνταξη καθορισμένου ύψους ή του εκάστοτε νομοθετικά 

προβλεπόμενου. Στην περίπτωση αυτή, θα λέγαμε ότι η αξίωση αφορά σύνταξη ύψους ίσου 

με αυτό που νομοθετικά προβλέπεται κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης -και όχι σε κάθε 

προηγούμενο ή μεταγενέστερο χρόνο, με την επιφύλαξη ύπαρξης αντίθετων συγκεκριμένων 

προνοιών στην προκήρυξη και/ή στη σύμβαση εργασίας. Επομένως, κατά τη γνώμη μας, η 

κατάργηση της προσδοκίας αυτής αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ενώ 

αντίθετα οποιαδήποτε μεταβολή του ύψους αυτής, με την ανωτέρω αναφερόμενη επιφύλαξη, 

δεν αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 

 

Το δεύτερο χρονικό διάστημα  ξεκινά από την πλήρωση των προϋποθέσεων 

συνταξιοδότησης, ήτοι την πλήρωση του απαιτούμενου χρόνου σε συντάξιμη θέση, και 

περιλαμβάνει κάθε τρέχοντα μήνα πριν την πλήρωση των απαιτούμενων για την καταβολή 

της σύνταξης αιρέσεων και/ή προθεσμιών. Αφορά, δηλαδή, τις λεγόμενες τρέχουσες και 

μελλοντικές συντάξεις. Στον χρόνο αυτό γεννάται και/ή υπάρχει ενοχική αξίωση καταβολής 

σύνταξης, η οποία τελεί ουσιαστικά υπό την προθεσμία παρόδου συγκεκριμένου χρόνου, ήτοι, 

κατά κανόνα, ενός μήνα. Κατά τη γνώμη μας, η αξίωση καταβολής σύνταξης στον χρόνο αυτό 

αποτελεί ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Η 

 
275 Ο όρος «δικαιολογημένη προσδοκία» εδώ δεν χρησιμοποιείται με την έννοια που χρησιμοποιήθηκε ανωτέρω, 
κατά την εξέταση των μισθών, αφού εκεί βρισκόμασταν σε χρόνο όπου οι σχετικές αξιώσεις ήταν γεννημένες και 
ατελείς. Αντίθετα εδώ, ως επισημάνθηκε, βρισκόμαστε σε χρόνο όπου οι σχετικές αξιώσεις δεν έχουν καν γεννηθεί. 
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κατάργηση, επομένως, αυτής αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία του εκάστοτε 

δικαιούχου. 

 

Το ζήτημα που εγείρεται είναι και πάλι εάν ως ιδιοκτησία προστατεύεται η αξίωση καταβολής 

σύνταξης καθορισμένου ύψους ή του εκάστοτε νομοθετικά προβλεπόμενου276. Για τους ίδιους 

λόγους που παρατέθηκαν και ανωτέρω, κατά την εξέταση των μισθών σε αντίστοιχο χρόνο, 

θεωρούμε πως ως ιδιοκτησία προστατεύεται η αξίωση λήψης σύνταξης καθορισμένου ύψους, 

ήτοι του ύψους που προκύπτει από τη νομοθεσία, την προκήρυξη και/ή τη σύμβαση εργασίας  

κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης. Επομένως, οποιαδήποτε επέμβαση στο εν λόγω ύψος της 

σύνταξης αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία και το δικαιολογημένο ή μη αυτής 

πρέπει να κρίνεται με βάση τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης σε αυτό. 

 

Το τρίτο χρονικό διάστημα είναι αυτό που ξεκινά από τον χρόνο που η αξίωση καταβολής 

σύνταξης τελειούται, δηλαδή οι σχετικές με αυτήν αιρέσεις και/ή προθεσμίες πληρούνται, και 

λήγει με την καταβολή αυτής. Αφορά, δηλαδή, τις οφειλόμενες και μη καταβεβλημένες 

συντάξεις. Κατά τη γνώμη μας, η εν λόγω αξίωση σαφώς αποτελεί ιδιοκτησία. Και 

αναφερόμαστε στην αξίωση καταβολής σύνταξης καθορισμένου ύψους, ήτοι του 

προβλεπόμενου από τη σχετική νομοθεσία, προκήρυξη και/ή σύμβαση εργασίας κατά τη 

συνταξιοδότηση. Οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής 

του ύψους της, αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία και το δικαιολογημένο ή μη 

αυτής πρέπει να κρίνεται με βάση τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης σε αυτό. 

 

 

 

 

 
276 Δεν θα ασχοληθούμε και πάλι με το ζήτημα της ύπαρξης και της μορφής τυχόν αξίωσης, προστατευόμενης από 
το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, σε οποιαδήποτε μορφή αύξησης, όπως τιμαριθμική αύξηση, επίδομα προσαύξησης 
κ.τ.λ. 
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4.3.1.2. Νομολογία ΕΔΑΔ 

 

4.3.1.2.1. Μισθοί 

 

Η νομολογία του ΕΔΑΔ αναφορικά με το κατά πόσο οι μισθοί συνιστούν ιδιοκτησία είναι 

περιορισμένη.  

 

Μία πρώτη σχετική απόφαση είναι αυτή στη Vilho Eskelinen a.o. v. Finland277. Οι Αιτητές ήταν 

αστυνομικοί και δυνάμει συλλογικής σύμβασης, η οποία δέσμευε τους αστυνομικούς 

σταθμούς της περιφέρειάς τους, δικαιούνταν επίδομα, το οποίο προστίθετο στον μισθό τους, 

ένεκα του γεγονότος ότι εργάζονταν σε απομακρυσμένες περιοχές. Στη συνέχεια, με νέα 

συλλογική σύμβαση, το εν λόγω επίδομα καταργήθηκε και, προκειμένου να καλυφθεί η μείωση 

στους μισθούς τους, τους δόθηκαν «συμπληρωματικοί μισθοί». Το 1990 η περιφέρεια στην 

οποία εργάζονταν εντάχθηκε σε μίαν άλλη περιφέρεια και έτσι, έχασαν τους 

«συμπληρωματικούς μισθούς». Το Υπουργείο Οικονομικών, μάλιστα, αρνήθηκε ρητώς να 

παράσχει αυτούς. Εγέρθηκε ζήτημα παραβίασης του Άρθρου 1 Π1. Το ΕΔΑΔ, αφού σημείωσε 

πως η ΕΣΔΑ δεν κατοχυρώνει δικαίωμα συνέχισης λήψης μισθού καθορισμένου ύψους, 

κατέληξε ότι οι Αιτητές δεν είχαν θεμιτή προσδοκία να λαμβάνουν συμπληρωματικό μισθό 

μετά τη συνένωση των περιφερειών, αφού η εν λόγω συνένωση επέφερε και το τέλος της 

νομιμοποίησής τους σε λήψη τέτοιου μισθού κατά το εθνικό δίκαιο.  

 

Μία δεύτερη διαφωτιστική απόφαση είναι αυτή στη Savickas a.o. v. Lithuania278. Η εν λόγω 

απόφαση αφορούσε μειώσεις στους μισθούς των δικαστών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 

οικονομικής κρίσης στη Λιθουανία. Το ΕΔΑΔ, αν και επανέλαβε τη θέση πως το Άρθρο 1 Π1 

δεν προστατεύει το δικαίωμα λήψης μισθού καθορισμένου ύψους, δεν απάντησε, ρητώς 

 
277 Vilho Eskelinen a.o. v. Finland, Application No.63235/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 19/4/2007. 
278 Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 
15/10/2013. 



- 162 - 
 

τουλάχιστον, στο εδώ εξεταζόμενο ερώτημα με αναφορά συγκεκριμένα στους επηρεασθέντες 

μισθούς των δικαστών. Σε κάθε περίπτωση, προχώρησε να εξετάσει κατά πόσο πληρούνταν 

οι προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. H στάση του 

αυτή εμμέσως οδηγεί στο συμπέρασμα πως, παρόλο που λεκτικώς δήλωσε πως το δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία δεν προστατεύει το δικαίωμα λήψης μισθού καθορισμένου ύψους, πρακτικά 

αυτό είναι που αποδέχτηκε. Διαφορετικά θα έπρεπε να απορρίψει την εν λόγω αίτηση ως 

απαράδεκτη rationae materiae, χωρίς εξέταση των εν λόγω προϋποθέσεων.  

 

4.3.1.2.2. Συντάξεις 

 

Η νομολογία του ΕΔΑΔ αναφορικά με τις συντάξεις είναι αρκετά πλούσια. 

 

Μία πρώτη σχετική απόφαση είναι αυτή στην υπόθεση Azinas v. Cyprus279. Σε αυτήν εγέρθηκε 

το ζήτημα αν η απώλεια των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ενός δημοσίου υπαλλήλου 

συνεπεία της επιβολής σε αυτόν της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης, λόγω καταδίκης του 

για κλοπή, κατάχρηση εμπιστοσύνης και κατάχρηση εξουσίας, ήταν σύμφωνη με το Άρθρο 1 

Π1. Το ΕΔΑΔ, κρίνοντας σε πρώτο βαθμό, αποφάσισε πως υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 

1 Π1. Η απόφαση αυτή στη συνέχεια ανατράπηκε από το Grand Chamber, λόγω αποδοχής 

προδικαστικής ένστασης για μη εξάντληση των εθνικών ενδίκων μέσων και χωρίς αυτό να 

εξετάσει εκ νέου την ουσία. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η θέση του ΕΔΑΔ στον πρώτο βαθμό αναφορικά με το εδώ εξεταζόμενο 

ερώτημα συνοψίζεται ως ακολούθως: αν και το δικαίωμα στη σύνταξη δεν κατοχυρώνεται από 

την ΕΣΔΑ ως αυτοτελές δικαίωμα, αυτό μπορεί να εξομοιωθεί, να υπαχθεί στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία, όταν έχουν καταβληθεί ειδικές εισφορές και/ή όταν ένας εργοδότης έχει αναλάβει 

την υποχρέωση καταβολής σύνταξης υπό όρους που μπορούν να θεωρηθούν ως τμήμα της 

 
279 Azinas v. Cyprus, Application No.56679/00, Court (Third Section), Judgment (Merits), 20/6/2002, Azinas v. 
Cyprus, Application No.56679/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/4/2004. 
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σύμβασης εργασίας. Επί του προκειμένου, ο εργοδότης πράγματι είχε αναλάβει την 

υποχρέωση καταβολής σύνταξης υπό όρους που μπορούσαν να θεωρηθούν τμήμα της 

σύμβασης εργασίας. Έτσι, ο Αιτητής είχε αποκτήσει δικαίωμα σε σύνταξη, το οποίο 

αποτελούσε ιδιοκτησία για τους σκοπούς του Άρθρου 1 Π1280.  

 

Όμοια ήταν η θέση του ΕΔΑΔ και στην αντίστοιχη θα λέγαμε υπόθεση Apostolakis v. 

Greece281. 

 

Σχετική και ενδιαφέρουσα είναι, επίσης, η απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Pronina v. 

Ukraine282. Η Αιτήτρια ισχυριζόταν ότι η άρνηση του Κράτους να της καταβάλει ψηλότερη 

σύνταξη, ώστε να εξασφαλίζει το «ελάχιστο βιοτικό επίπεδο» (minimum living standard), το 

οποίο κατοχυρωνόταν συνταγματικά, βρισκόταν σε αντίθεση με το Άρθρο 1 Π1. Το ΕΔΑΔ 

έκρινε ότι η Αιτήτρια είχε δικαίωμα σύνταξης δυνάμει του νόμου. Παρόλα αυτά, επεσήμανε 

πως η ουσία της καταγγελίας δεν αφορούσε το δικαίωμα για σύνταξη καθαυτό, αλλά το, κατ’ 

 
280 Δέον στο σημείο αυτό να αναφερθούν δύο πράγματα. 
Το πρώτο είναι ότι παρατηρείται στην απόφαση του ΕΔΑΔ σε πρώτο βαθμό μία διάκριση μεταξύ των συντάξεων 
που σχετίζονται με την καταβολή εισφορών και των συντάξεων που δεν σχετίζονται με την καταβολή εισφορών. 
Συγκεκριμένα, το ΕΔΑΔ δέχτηκε ανεπιφύλακτα ότι οι πρώτες αποτελούν ιδιοκτησία. Αντίθετα, δέχτηκε πως οι 
δεύτερες αποτελούν ιδιοκτησία μόνο υπό προϋποθέσεις, όπως όταν ένας εργοδότης έχει αναλάβει τη γενικότερη 
υποχρέωση καταβολής σύνταξης υπό όρους που μπορούν να θεωρηθούν μέρος της σύμβασης εργασίας. Ως θα 
δούμε στη συνέχεια, η θέση αυτή του ΕΔΑΔ μεταβλήθηκε με την πάροδο του χρόνου και κομβική προς τούτο 
υπήρξε η απόφασή του στην υπόθεση Stec a.o. v. The United Kingdom, Application No.65731/01 a.o., Court 
(Grand Chamber), Decision (Admissibility), 6/7/2005, η ουσία της οποίας κρίθηκε στην Stec a.o. v. The United 
Kingdom, Application No.65731/01 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 12/4/2006. 
Το δεύτερο είναι ότι διαφορετική επί του θέματος ήταν η θέση του Wildhamber Δ., με την οποία συμφώνησαν οι 
Rozakis Δ. και Mularoni Δ., οι οποίοι μετείχαν στη σύνθεση του Grand Chamber που εξέτασε την αναφορά της 
πρωτόδικης απόφασης. Οι δικαστές αυτοί, αν και συμφώνησαν με την πλειοψηφία ως προς το αποτέλεσμα, 
έδωσαν τη δική τους απόφαση, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Πρώτον, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του Αιτητή δεν ισοδυναμούσαν με επαρκές ιδιοκτησιακό έννομο συμφέρον, 
τέτοιο που να προσελκύσει την εφαρμογή του Άρθρου 1 Π1. Τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα ως δημόσιου 
υπάλληλου ήταν μη ανταποδοτικά και εξαρτώνταν από την εκπλήρωση ορισμένων νομικών προϋποθέσεων. Το 
δικαίωμα σε σύνταξη μπορούσε να ανασταλεί όταν ένας δημόσιος υπάλληλος -όπως στην προκειμένη περίπτωση- 
απολύθηκε από την υπηρεσία ως πειθαρχική κύρωση λόγω σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος (κλοπή, 
παραβίαση εμπιστοσύνης και κατάχρηση εξουσίας). Υπό τις συνθήκες αυτές, ο Αιτητής δεν είχε «θεμιτή προσδοκία» 
για τη λήψη σύνταξης. 
Δεύτερον, ακόμη και αν υποτεθεί ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησης του Αιτητή αποτελούσε «περιουσία» κατά την 
έννοια του Άρθρου 1 Π1, η παρέμβαση στην απόλαυση αυτής της «περιουσία» ήταν δικαιολογημένη. Πράγματι, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία, το δικαίωμα σε σύνταξη βασιζόμενη στην απασχόληση μπορεί, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να εξομοιωθεί με δικαίωμα ιδιοκτησίας, αν και καταρχήν δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως δικαίωμα σε 
σύνταξη ειδικού ποσού». 
281 Apostolakis v. Greece, Application No.39574/07, Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
22/10/2009. 
282 Pronina v. Ukraine, Application No.63566/00, Court (Second Section), Decision (Admissibility), 10/1/2006. 
Ομοίως, Tatenko v. Ukraine, Application No.14198/02, Court (Fifth Section), Decision (Admissibility), 2/10/2007. 
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ισχυρισμό της Αιτήτριας, δικαίωμα σε ψηλότερη σύνταξη. Επαναλαμβάνοντας πως το Άρθρο 

1 Π1 δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παρέχον δικαίωμα σε σύνταξη συγκεκριμένου ύψους, 

απέρριψε την αίτηση ως απαράδεκτη rationae materiae. 

 

Κομβική υπήρξε η απόφαση του Grand Chamber όσον αφορά το παραδεκτό της αίτησης στην 

υπόθεση Stec a.o. v. United Kingdom283. Η εν λόγω υπόθεση αφορούσε ουσιαστικά το 

δικαιολογημένο ή μη της θέσπισης διαφορετικής ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και 

γυναικών με αναφορά στο Άρθρο 14 ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το Άρθρο 1 Π1. Σχετικά με το 

υπό εξέταση ερώτημα, το ΕΔΑΔ επεσήμανε ότι, αν και η Επιτροπή αλλά και το ίδιο είχαν 

αποφανθεί σε ορισμένες περιπτώσεις ότι οι κοινωνικές παροχές και οι συντάξεις εμπίπτουν 

στο προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 1 Π1 μόνο όταν συνδέονται με εισφορές284, εντούτοις 

σε άλλες το ίδιο είχε αποφανθεί ότι και κοινωνικές παροχές και συντάξεις που δεν συνδέονται 

(μόνο) με εισφορές εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 1 Π1285. Κατέληξε, έτσι, 

πως το εν λόγω ζήτημα χρειαζόταν επανεξέταση και τόνισε τη σημασία μίας ερμηνείας που 

να αποφεύγει ανισότητες και να αντανακλά την πραγματικότητα των συστημάτων κοινωνικής 

πρόνοιας των Συμβαλλομένων Κρατών.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Grand Chamber επεσήμανε πως στα διάφορα Συμβαλλόμενα Κράτη 

υπήρχαν ποικίλες κοινωνικές παροχές, οι οποίες χρηματοδοτούνταν με ποικίλους τρόπους, 

 
283 Stec a.o. v. The United Kingdom, Application No.65731/01 a.o., Court (Grand Chamber), Decision 
(Admissibility), 6/7/2005, Stec a.o. v. The United Kingdom, Application No.65731/01 a.o., Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 12/4/2006. 
284 Σχετικές, Szrabjet a.o. v. The United Kingdom, Application No.27004/95 a.o., Commission (First Chamber), 
Decision (Admissibility), 23/10/1997, Carlin v. The United Kingdom, Application No.27537/95, Commission 
(Second Chamber), Decision (Admissibility), 3/12/1997, Coke a.o. v. The United Kingdom, Application 
No.38696/97, Commission (First Chamber), Decision (Admissibility), 9/9/1998, Stawicki v. Poland, Application 
No.47711/99, Court (Fourth Section), Decision (Admissibility), 10/2/2000, Janković v. Croatia, Application 
No.43440/98, Court (Fourth Section), Decision (Admissibility), 12/10/2000, Azinas v. Cyprus, Application 
No.56679/00, Court (Third Section), Judgment (Merits), 20/6/2002, Kohls v. Germany, Application No. 72719/01, 
Court (Third Section), Decision (Admissibility), 13/11/2003, Kjartan Ásmundsson v. Iceland, Application 
No.60669/00, Court (Second Section), Judgment (Merits and just Satisfaction), 12/10/2004. 
285 Σχετικές, Gaygusuz v. Austria, Application No.17371/90, Court (Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 16/9/1996, Wessels-Bergervoet v. The Netherlands, Application No.34462/97, Court (Second 
Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 4/6/2002, Bucheň v. Τhe Czech Republic, Application 
No.36541/97, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 26/11/2002,  Koua Poirrez v. 
France, Application No.40892/98, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/9/2003, 
Van den Bouwhuijsen a.o. v. Τhe Netherlands, Application No.44658/98, Court (Second Section), Decision 
(Admissibility), 16/12/2003.  
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όπως οι εισφορές, η γενική φορολογία κ.ο.κ. Οι επίδικες, μάλιστα, παροχές ήταν ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού αρχικά καλύπτονταν από το Ταμείο Εθνικής Ασφάλισης, 

ενώ από το 1990 καλύπτονταν από τη γενική φορολογία. Δεδομένης, επομένως, αυτής της 

ποικίλης χρηματοδότησης των κοινωνικών παροχών και της αλληλοσύνδεσης των τελευταίων, 

φαινόταν όλο και πιο αφύσικο να διατηρείται η διάκριση μεταξύ παροχών συνδεδεμένων με 

εισφορές και παροχών μη συνδεδεμένων με εισφορές. Επιπλέον, το να αποκλείονται από την 

προστασία του Άρθρου 1 Π1 οι παροχές που χρηματοδοτούνταν από τη γενική φορολογία 

αγνοούσε το γεγονός ότι οι δικαιούχοι αυτών, ομοίως, είχαν συνεισφέρει στην κάλυψή τους 

δια της καταβολής φόρου.  

 

Επιπλέον, επεσήμανε ότι στα σύγχρονα δημοκρατικά Κράτη πολλά άτομα, καθ’ όλη ή για 

μέρος της ζωής τους, εξαρτούν την επιβίωσή τους από κοινωνικές παροχές. Πολλά 

συστήματα, αναγνωρίζοντας ότι τα άτομα αυτά χρειάζονται ένα βαθμό βεβαιότητας και 

ασφάλειας, προβλέπουν ότι αυτά δικαιούνται τέτοιες παροχές ως δικαιώματα, δεδομένου ότι 

πληρούνται οι προβλεπόμενες από το εθνικό δίκαιο προϋποθέσεις. Όταν ένα άτομο έχει 

δικαίωμα σε μία κοινωνική παροχή βάσει του εθνικού δικαίου, η σημασία αυτού του 

δικαιώματος πρέπει να αντανακλάται και δια της προστασίας του από το Άρθρο 1 Π1.  

 

Τελικώς, σημείωσε ότι η αποδοχή της θέσης πως οι κοινωνικές παροχές που δεν συνδέονται 

με εισφορές εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 1 Π1 δεν μπορεί να ανατραπεί 

δια του ισχυρισμού ότι η Σύμβαση προστατεύει μόνο ατομικά και πολιτικά δικαιώματα -ενώ το 

δικαίωμα σε τέτοιες παροχές είναι οικονομικό και κοινωνικό. Μόνο το γεγονός ότι δια 

συγκεκριμένης ερμηνείας ένα άρθρο της Σύμβασης μπορεί να εκτείνεται και στη σφαίρα των 

οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να αποτελέσει αποφασιστικό 

παράγοντα κατά της ερμηνείας αυτής. Και τούτο, γιατί δεν υπάρχει συμπαγής διάκριση μεταξύ 

της σφαίρας αυτής και του πεδίου που καλύπτεται από τη Σύμβαση286.  

 
286 Η τοποθέτηση αυτή του Grand Chamber είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι εμμέσως υποστηρίζει τη δική μας θέση 
για προσέγγιση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία ως αποδίδοντος status mixtus. 
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Δεδομένων όλων των ανωτέρω, το ΕΔΑΔ κατέληξε ότι δεν υπήρχε πλέον δικαιολογία για τη 

συνέχιση εφαρμογής της διάκρισης μεταξύ των συνδεδεμένων με εισφορές και των μη 

συνδεδεμένων με εισφορές παροχών. Αν και το Άρθρο 1 Π1 δεν δημιουργεί δικαίωμα κτήσης 

ιδιοκτησίας, δεν θέτει οποιοδήποτε περιορισμό στην ελευθερία των Συμβαλλομένων Κρατών 

να αποφασίσουν εάν θα δημιουργήσουν ή όχι οποιασδήποτε μορφής σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης ή να επιλέξουν τον τύπο ή το ύψος τυχόν προβλεπόμενων υπό οποιοδήποτε τέτοιο 

σύστημα παροχών. Εντούτοις, εάν ένα Συμβαλλόμενο Κράτος θέσει σε ισχύ νομοθεσία 

προβλέπουσα την πληρωμή, ως δικαίωμα, οποιασδήποτε κοινωνικής παροχής -

συνδεδεμένης ή μη με την προηγούμενη πληρωμή εισφορών- αυτή η νομοθεσία πρέπει να 

θεωρείται ότι δημιουργεί, για τα πρόσωπα που ικανοποιούν τις σχετικές προϋποθέσεις,  

περιουσιακό συμφέρον εμπίπτον στο προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 1 Π1. 

 

Με την απόφαση αυτή, λοιπόν, καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ κοινωνικών παροχών που 

συνδέονται με την καταβολή εισφορών και κοινωνικών παροχών που δεν συνδέονται με την 

καταβολή τέτοιων εισφορών όσον αφορά την εφαρμογή του Άρθρου 1 Π1. Και στις δύο 

περιπτώσεις, οι κοινωνικές παροχές, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες από την εθνική 

νομοθεσία προϋποθέσεις, αποτελούν ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο προστατευτικό πεδίο του 

Άρθρου 1 Π1. Σημειωτέον, πάντως, πως η εν λόγω διάκριση συνέχισε να υπάρχει και να 

χρησιμοποιείται από το ΕΔΑΔ κατά την εξέταση της τήρησης ή μη της αρχής της 

αναλογικότητας. Και τούτο είναι, κατά τη γνώμη μας, δικαιολογημένο, δεδομένης της 

διαφορετικής φύσης των παροχών αυτών. Με την απόφαση αυτή, επίσης, τονίστηκε -εκ νέου 

θα λέγαμε- πως το Άρθρο 1 Π1 δεν δημιουργεί καθαυτό δικαίωμα στη κτήση ιδιοκτησίας, και 

συνεπώς στη λήψη οποιασδήποτε κοινωνικής παροχής, περιλαμβανομένης και της σύνταξης. 

Τούτο εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στον εθνικό νομοθέτη, με την επιφύλαξη της 

συμμόρφωσης, εάν πράξει τούτο, με τη Σύμβαση. Είναι δε γεγονός ότι η θέση αυτή 

επαναλήφθηκε σε πληθώρα αποφάσεων του ΕΔΑΔ, οι οποίες ακολούθησαν την εν λόγω 
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υπόθεση και σχετίζονταν με, κατ’ ισχυρισμό τουλάχιστον, επεμβάσεις σε συντάξεις, αλλά και 

μισθούς287. 

 

Σχετική είναι, ακόμη, η απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Carson a.o. v. The United 

Kingdom288. Οι Αιτητές, λαμβάνοντες σύνταξη από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μη διαμένοντες 

πια σε αυτό, ισχυρίζονταν ότι η μη παραχώρηση προσαύξησης σε αυτούς, εν αντιθέσει με 

τους διαμένοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο συνταξιούχους, βρισκόταν σε αντίθεση με το Άρθρο 

14 της ΕΣΔΑ και/ή με το Άρθρο 1 Π1. Το ΕΔΑΔ επεσήμανε πως το εθνικό δίκαιο δεν 

προέβλεπε την παροχή προσαύξησης στους Αιτητές, καθώς και ότι το γεγονός πως οι 

τελευταίοι πλήρωσαν εισφορές στο Ταμείο Εθνικής Ασφάλισης, από το οποίο εν μέρει 

χρηματοδοτούνταν οι συντάξεις, δεν δημιουργούσε δικαίωμα σύνταξης συγκεκριμένου ποσού 

αντίστοιχου προς τις εισφορές τους ως συμβαίνει στο πλαίσιο της ιδιωτικής ασφάλισης. 

Δεδομένων τούτων, απέρριψε τον ισχυρισμό τους για παραβίαση του Άρθρου 1 Π1 μόνου του 

ως απαράδεκτου rationae materiae. Παρόλα αυτά, έκρινε ως παραδεκτή της προσφυγή με 

αναφορά στο Άρθρο 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το Άρθρο 1 Π1, αποδεχόμενο με αυτόν 

τον τρόπο ότι το δικαίωμα σε σύνταξη των Αιτητών ενέπιπτε στο προστατευτικό πεδίο του 

Άρθρου 1 Π1.  

 

 
287 Σχετικές αναφορικά με τους μισθούς, Panfile v. Romania, Application No.13902/11, Court (Third Section), 
Decision (Admissibility), 20/3/2012, Koufaki a.ο. v. Greece, Application No.57665/12 a.ο., Court (First Section), 
Decision (Admissibility), 7/5/2013, Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 a.o., Court (Second 
Section), Decision (Admissibility), 15/10/2013. 
Σχετικές αναφορικά με τις συντάξεις, Carson a.o. v. The United Kingdom, Application No.4218405, Court (Fourth 
Section), Judgment (Merits), 4/11/2008, Andrejeva v. Latvia, Application No.55707/00, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 18/2/2009, Panfile v. Romania, Application No.13902/11, Court (Third 
Section), Decision (Admissibility), 20/3/2012, Stummer v. Austria, Application No.37452/02, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 7/7/2011, Valkov a.o. v. Bulgaria, Application No.2033/04 a.o., 
Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/10/2011, Grudić v. Serbia, Application 
No.31925/08, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 17/4/2012, Koufaki a.o. v. Greece, 
Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Da Conceicao Mateus a.o. 
v. Portugal, Application No.62235/12 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 8/10/2013, Da Silva 
Carvalho Rico v. Portugal, Application No.13341/14, Court (First Section), Decision (Admissibility), 1/9/2015. 
288 Carson a.o. v. The United Kingdom, Application No.4218405, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 
4/11/2008, Carson a.o. v. The United Kingdom, Application No.4218405, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 16/3/2010. 
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Ενδιαφέρουσα -και χρήσιμη όσον αφορά την εξέταση των μέτρων που αποτελούν αντικείμενο 

του παρόντος κεφαλαίου- είναι η θέση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Valkov a.o. v. Bulgaria289. 

Μέρος των συντάξεων των Αιτητών αποκοπτόταν κάθε μήνα δυνάμει νομοθετικής πρόνοιας 

ορίζουσας πως, στις περιπτώσεις που η σύνταξη ξεπερνούσε ένα καθορισμένο ανώτατο όριο, 

το υπερβάλλον θα αποκοπτόταν. Εγέρθηκε ζήτημα παραβίασης του Άρθρου 1 Π1. Το ΕΔΑΔ 

τοποθετήθηκε αναφορικά με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα με τρόπο δημιουργικό. 

Συγκεκριμένα, αφού επανέλαβε τις γενικές αρχές αναφορικά με τις συντάξεις που είδαμε και 

ανωτέρω, ανέφερε: 

 

«85. ...Η αποκοπή βάσει του ανώτατου ορίου μπορεί να θεωρηθεί είτε ως διάταξη 

περιορίζουσα το ποσό της σύνταξης, αφού αυτή έχει ήδη υπολογιστεί δυνάμει των γενικών 

κανόνων, οπότε και συνιστά επέμβαση στην «περιουσία» των Αιτητών, είτε ως μέρος των 

νομοθετικών κανόνων που διέπουν τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης, οπότε 

και εμποδίζει του Αιτητές από να έχουν οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί του 

υπερβάλλοντος». 

 

Υιοθετώντας την πρώτη θέση, προχώρησε να εξετάσει τις τρεις προϋποθέσεις 

δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Κατέληξε πως δεν υπήρξε, επί του 

προκειμένου, παραβίαση του Άρθρου 1 Π1. 

 

Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, ένεκα του ότι φανερώνει πως η δημιουργικότητα 

και του νομοθέτη, αλλά και του δικαστή, μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα σε περίπτωση 

έγερσης ισχυρισμού παραβίασης του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Για παράδειγμα, στην εν 

λόγω υπόθεση, εάν το ΕΔΑΔ επέλεγε να θεωρήσει ότι ο νόμος που προέβλεπε την αποκοπή 

μέρους της σύνταξης αποτελούσε μέρος του πλαισίου καθορισμού αυτής, σε συνδυασμό με 

την αποδοχή ότι το Άρθρο 1 Π1 δεν προστατεύει ως ιδιοκτησία την αξίωση λήψης σύνταξης 

 
289 Valkov a.o. v. Bulgaria, Application No.2033/04 a.o., Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 25/10/2011. 
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καθορισμένου ύψους, θα (έπρεπε να) κατέληγε σε συμπέρασμα μη ύπαρξης καν επέμβασης 

στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Το ίδιο θα (έπρεπε να) συνέβαινε, a fortiori, δεδομένης και πάλι 

της αποδοχής ότι το Άρθρο 1 Π1 δεν προστατεύει ως ιδιοκτησία την αξίωση λήψης σύνταξης 

καθορισμένου ύψους, εάν ο νομοθέτης δεν προέβλεπε την αποκοπή μέρους της σύνταξης, 

αλλά τη μείωση αυτής στο αντίστοιχο ποσοστό. Σαφώς, οι δυσκολίες αυτές αποφεύγονται δια 

της υιοθέτησης της προτεινόμενης θέσης ότι ως ιδιοκτησία προστατεύεται η αξίωση σε 

σύνταξη καθορισμένου ύψους, ήτοι του προβλεπόμενου κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης. Σε 

αυτήν την περίπτωση, τόσο η αποκοπή όσο και η μείωση αποτελούν επέμβαση στο δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία, το δικαιολογημένο της οποίας πρέπει να κριθεί υπό το φως του Άρθρου 1 Π1. 

 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ που λήφθηκαν στα πλαίσια 

προσφυγών σχετιζόμενων με το θέμα της παρούσας μελέτης, και συγκεκριμένα στα πλαίσια 

προσφυγών όπου εγέρθηκε ζήτημα παραβίασης του Άρθρου 1 Π1 από επεμβάσεις στις 

συντάξεις δυνάμει μέτρων που υιοθετήθηκαν από την Ελλάδα και την Πορτογαλία προς 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 

 

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Koufaki a.o. v. Greece290. 

Αντικείμενο της υπόθεσης αυτής ήταν, μεταξύ άλλων, οι μειώσεις στις συντάξεις των Αιτητών 

δυνάμει εθνικής νομοθεσίας που υιοθετήθηκε προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα. Αρχικώς, ήτοι στις 15/3/2010, τέθηκε σε ισχύ εθνική νομοθεσία που προέβλεπε 

μειώσεις στις συντάξεις των εργαζομένων του δημόσιου τομέα ύψους 12 - 30%. Στη συνέχεια, 

ήτοι στις 3/5/2010, συμφωνήθηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Ελλάδος και του ΕΜΣ, 

το οποίο περιείχε πρόνοιες που προέβλεπαν περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις, οι οποίες 

ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη στις 6/5/2010 δια σχετικού νόμου. Στη συνέχεια, 

ήτοι στις 8/5/2010, υπογράφηκε μεταξύ της Ελλάδος και του ΕΜΣ Σύμβαση Δανειακής 

Διευκόλυνσης -προϋπόθεση για την οποία φαίνεται να ήταν η λήψη μέτρων περιοριστικών του 

 
290 Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013. 
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καταβαλλόμενου εκ του Κράτους ποσού για τις συντάξεις. Οι Αιτητές ήγειραν ζήτημα 

συμβατότητας της μείωσης αυτής των συντάξεών τους με το Άρθρο 1 Π1. Το ΕΔΑΔ, αν και 

επανέλαβε τη θέση πως το Άρθρο 1 Π1 δεν δίδει δικαίωμα σε σύνταξη ορισμένου ποσού, 

προχώρησε να εξετάσει τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία. Κατέληξε δε, ως θα δούμε στη συνέχεια, πως η προσφυγή ήταν απαράδεκτη ως 

προδήλως αβάσιμη. 

 

Αντίστοιχη ήταν η θέση του ΕΔΑΔ και στις υποθέσεις Da Conceicao Mateus a.o. v. Portugal291 

και Da Silva Carvalho Rico v. Portugal292, οι οποίες αφορούσαν μέτρα που έλαβε η Πορτογαλία 

αναφορικά με τις συντάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομική κρίσης. Τον Απρίλιο 

του 2011 η Πορτογαλία υπέβαλε αίτημα στον ΕΜΣ για οικονομική βοήθεια. Το αίτημά της αυτό 

έγινε αποδεκτό και στις 17/5/2011 τέθηκε σε ισχύ Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, 

αποτελούμενο από τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ της Πορτογαλίας και του 

ΕΜΣ και το σχετικό Μνημόνιο Συναντίληψης. Το εν λόγω Μνημόνιο περιλάμβανε πρόνοιες 

αναφορικά με τις συντάξεις, τις οποίες η Πορτογαλία υλοποίησε θεσπίζοντας σχετική 

νομοθεσία προβλέπουσα, μεταξύ άλλων, μειώσεις στις συντάξεις προσωρινής φύσης, ήτοι 

διάρκειας ίσης με τη διάρκεια του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Οι Αιτητές 

ήγειραν ζήτημα συμβατότητας των επεμβάσεων αυτών στις συντάξεις τους με το Άρθρο 1 Π1.  

 

Το ΕΔΑΔ, και στις δύο αποφάσεις, επανέλαβε τη θέση του, ως εκφράστηκε στην υπόθεση 

Stec v. The United Kingdom ανωτέρω, πως οι συντάξεις, συνδεδεμένες ή μη με εισφορές, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της εθνικής νομοθεσίας, αποτελούν ιδιοκτησία. 

Συνεπώς, οι γενικές αρχές που αφορούν το Άρθρο 1 Π1 εφαρμόζονται και όσον αφορά τις 

συντάξεις. Σημείωσε πως, δεδομένων τούτων, η μείωση ή ο τερματισμός μίας σύνταξης 

 
291 Da Conceicao Mateus a.o. v. Portugal, Application No.62235/12 a.o., Court (Second Section), Decision 
(Admissibility), 8/10/2013. 
292 Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, Application No.13341/14, Court (First Section), Decision (Admissibility), 
1/9/2015. 
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μπορεί να συνιστά επέμβαση στην ιδιοκτησία, η οποία πρέπει να δικαιολογηθεί293.  Κατέληξε 

πως οι δύο Αιτητές είχαν συμφέρον ιδιοκτησίας εμπίπτον στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 

1 Π1 και προχώρησε να εξετάσει κατά πόσο πληρούνταν οι προϋποθέσεις δικαιολογημένης 

επέμβασης στις συντάξεις τους.  

 

4.3.1.3. Νομολογία Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

4.3.1.3.1. Μισθοί 

 

Η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με τους μισθούς είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένη.  

 

Διαφωτιστική απόφαση είναι αυτή στην υπόθεση Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού 

Οικονομικών294. Στην εν λόγω υπόθεση εγέρθηκε ζήτημα συμβατότητας του 

προαναφερόμενου Ν.112(Ι)/2011 με το Άρθρο 23 του Συντάγματος και το Άρθρο 1 Π1. Η 

υπόθεση εκδικάστηκε από την Πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου λόγω της 

σημαντικότητάς της. Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν τρεις 

διαφορετικές αποφάσεις.  

 

Η πλειοψηφία, με παραπομπή τόσο σε νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (κατωτέρω 

«ΣτΕ»)295 όσο και του ΕΔΑΔ296, έκρινε πως ο μισθός συνιστά ιδιοκτησιακό δικαίωμα και πως 

 
293 Προς τούτο παρέπεμψε στις Valkov a.o. v. Bulgaria, Application No.2033/04 a.o., Court (Fourth Section), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/10/2011, Rasmussen v. Poland, Application No.38886/05, Court 
(Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 28/4/2009, Panfile v. Romania, Application 
No.13902/11,  Court (Third Section), Decision (Admissibility), 20/3/2012. 
294 Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.11/6/2014, Ολ.). 
295 Σχετικές, Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών κ.ά., (Υπόθεση Αρ.1283/2012, 
απόφαση ημ.2/2/2012),  Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Υπόθεση Αρ.668/2012, 
απόφαση ημ.20/2/2012, Ολ.). 
296 Σχετικές, Azinas v. Cyprus, Application No.56679/00, Court (Third Section), Judgment (Merits), 20/6/2002, 
Azinas v. Cyprus, Application No.56679/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/4/2004, 
Saarinen v. Finland, Application No.69136/01, Court (Fourth Section), Decision (Admissibility), 28/1/2003, 
Κanakis a.o. v. Greece, Application No.59142/00, Court (First Section), Judgment, (Merits and Just Satisfaction), 
20/9/2001, Stec a.o. v. The United Kingdom, Application No.65731/01 a.o., Court (Grand Chamber), Decision 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["38886/05"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["13902/11"]}
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επομένως, «οποιαδήποτε παρέμβαση δεν μπορεί παρά να ενταχθεί στο Άρθρο 23 του 

Συντάγματος». Εντούτοις, σημείωσε πως το ιδιοκτησιακό αυτό δικαίωμα δεν εκτείνεται σε 

μισθό συγκεκριμένου ύψους, εκτός αν συντρέχει περίπτωση διακινδύνευσης της αξιοπρεπούς 

διαβίωσης του δικαιούχου, πράγμα που δεν συνέβαινε, κατά την κρίση της, στις υπό εξέταση 

περιπτώσεις. 

 

Η πλειοψηφία, λοιπόν, αποδέχτηκε πως οι τρέχοντες και οι μελλοντικοί μισθοί, ήτοι οι αξιώσεις 

για μισθούς πριν την πλήρωση των σχετικών αιρέσεων και/ή προθεσμιών, αποτελούν 

ιδιοκτησία. Δεν φαίνεται να αποδέχτηκε, όμως, ότι ως ιδιοκτησία προστατεύεται η αξίωση 

λήψης μισθού καθορισμένου ύψους ή του εκάστοτε νομοθετικά προβλεπόμενου ύψους. 

Αντίθετα, φαίνεται να αποδέχτηκε ότι ως ιδιοκτησία προστατεύεται η αξίωση λήψης τέτοιου 

μισθού που να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση του δικαιούχου, μέτρο που αποτελεί και 

τον πυρήνα του δικαιώματος.  

 

Ως έχουμε ήδη εξηγήσει, η θέση αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Ιδιοκτησία (πρέπει να) 

αποτελεί η αξίωση λήψης μισθού καθορισμένου ύψους, ήτοι του προβλεπόμενου κατά τον 

χρόνο πρόσληψης. Το κατά πόσο επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωση του δικαιούχου και 

ενδεχομένως, το κατά πόσο πλήττεται ο πυρήνας του δικαιώματος δεν αποτελούν κριτήρια 

για το κατά πόσο υπάρχει ιδιοκτησία ή όχι, αλλά για το κατά πόσο η επέμβαση στην 

υπάρχουσα ιδιοκτησία είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας ή όχι -δεδομένης της 

γενικής μη αποδοχής εκ μέρους μας της έννοιας του πυρήνα του δικαιώματος. Πέραν τούτων, 

η πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έχοντας εκφράσει τη θέση πως δεν αποτελεί 

ιδιοκτησία η αξίωση λήψης μισθού καθορισμένου ύψους, εκτός αν τίθεται ζήτημα προσβολής 

 
(Admissibility), 6/7/2005, Andrejeva v. Latvia, Application No.55707/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 18/2/2009, Stummer v. Austria, Application No.37452/02, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 7/7/2011, Valcov a.o. v. Bulgaria, Application No.2033/04, Court (Fourth 
Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 8/3/2012, Panfile v. Romania, Application No.13902/11, Court 
(Third Section), Decision (Admissibility), 20/3/2012, Tushaj v. Albania, Application No.13620/10, Court (Fourth 
Section Committee), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15/1/2013, Koufaki a.ο. v. Greece, Application 
No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Da Conceição Mateus a.o. v. Portugal, 
Application No.62235/12 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 8/10/2013. 
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της αξιοπρεπούς διαβίωσης και/ή του πυρήνα του δικαιώματος, και ότι στην υπό κρίση 

υπόθεση δεν τίθετο τέτοιο ζήτημα, για να είναι συνεπής προς τις θέσεις της, έπρεπε να 

καταλήξει στο συμπέρασμα πως, επί του προκειμένου, δεν υπήρχε καν επέμβαση στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε τη 

θέση αυτήν της πλειοψηφίας τουλάχιστον ακροσφαλή. 

 

Εν μέρει διαφορετική φαίνεται να ήταν η θέση της μειοψηφίας. Η τελευταία χαρακτηριστικά 

ανέφερε: 

 

«Το πρώτο που πρέπει να απαντηθεί αφορά το ερώτημα κατά πόσον οι απολαβές των 

αξιωματούχων αποτελούν ή όχι περιουσιακό στοιχείο εντός της εννοίας του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος… Παρατηρείται αμέσως ότι η Δημοκρατία δεν αμφισβητεί την ένταξη 

της μισθοδοσίας ή των απολαβών γενικώς στο προστατευόμενο δικαίωμα ιδιοκτησίας δυνάμει 

του Άρθρου 23. Και ορθά... 

  

Εφόσον η μισθοδοσία προστατεύεται κατά τον τρόπο και στην  έκταση που ήδη αναλύθηκε, 

τότε οποιοιδήποτε περιορισμοί του δικαιώματος αυτού θα πρέπει να διέρχονται κατ’ ανάγκη 

από τις τυχόν προνοούμενες συνταγματικές ή νομοθετικές εξαιρέσεις. Σε μία δημοκρατική 

κοινωνία όπου λειτουργούν οι νόμοι και προστατεύονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, 

οι οποιοιδήποτε περιορισμοί και όροι πρέπει αφενός να νομιμοποιούνται και αφετέρου να 

εδράζονται σε νομοθεσίες που αντέχουν τη βάσανο της εξέτασης τους από τα δικαστήρια της 

χώρας». 

 

Προκύπτει, λοιπόν, πως αν και η μειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου ορθώς θέτει ως πρώτο 

ερώτημα το κατά πόσο ο μισθός είναι ιδιοκτησία, δεν απαντά, ρητώς τουλάχιστον, με σαφήνεια 

σε αυτό. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι οι αποφάσεις και οι αυθεντίες στις οποίες παραπέμπει 

σχετίζονται μεν με τον μισθό των εργοδοτουμένων στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα, όμως σε καμία εξ αυτών δεν εγέρθηκε και δεν απαντήθηκε ρητώς το ερώτημα κατά 
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πόσο ο μισθός αποτελεί ιδιοκτησία και σε καμία εξ αυτών δεν εξετάστηκε επέμβαση στον 

μισθό ως επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία297.  

 

Σε κάθε περίπτωση, η στάση της μειοψηφίας στην εν λόγω υπόθεση, ήτοι η εξέταση της 

συνταγματικότητας του επίδικου νόμου με αναφορά στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως 

προστατεύεται από το Άρθρο 23 του Συντάγματος και από το Άρθρο 1 Π1, δηλώνει πως αυτή 

αποδέχτηκε ότι οι τρέχοντες και οι μελλοντικούς μισθοί, τους οποίους και επηρέαζε ο υπό 

κρίση νόμους, συνιστούσαν ιδιοκτησία. 

 

Ζήτημα αποτελεί εάν η μειοψηφία αποδέχτηκε ότι ως ιδιοκτησία προστατεύεται η αξίωση 

λήψης μισθού καθορισμένου ύψους ή του εκάστοτε νομοθετικά προβλεπόμενου. Το εν λόγω 

ερώτημα και πάλι δεν απαντάται ρητώς. Το γεγονός της αποδοχής της ύπαρξης επέμβασης 

και της εξέτασης της συμβατότητας αυτής με το υπάρχον σχετικό θετικό πλαίσιο, υποδεικνύει 

-ή και αποδεικνύει- την αποδοχή της θέσης πως ως ιδιοκτησία προστατεύεται η αξίωση 

καταβολής μισθού καθορισμένου ύψους, ήτοι αυτού που προβλεπόταν κατά τον χρόνο 

πρόσληψης. Διαφορετικά, εάν η μειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποδεχόταν ότι ως 

ιδιοκτησία προστατεύεται η ενοχική αξίωση λήψης του εκάστοτε νομοθετικά καθοριζόμενου 

μισθού, τότε θα έπρεπε να καταλήξει στο συμπέρασμα πως στην υπό κρίση υπόθεση δεν 

υπήρξε καν επέμβαση στο εν λόγω δικαίωμα. 

 

Τέλος, διαφορετική ήταν η θέση του Νικολάτου Δ., ο οποίος φαίνεται να κατέληξε σε δύο 

σχετικά με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα συμπεράσματα. Το πρώτο ήταν ότι οι δεδουλευμένοι 

μισθοί, ήτοι οι τέλειες και οφειλόμενες αξιώσεις καταβολής μισθού, αποτελούν ιδιοκτησία και 

 
297 Σχετικές αποφάσεις, Γεωργίου ν. Δήμου Λευκωσίας, (1991) 4 ΑΑΔ 3005, Παπαγιώργης ν. Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου, (1996) 3 ΑΑΔ 563, Λεοντίου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1997) 3 ΑΑΔ 70, Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ν. 
Φιλιαστίδη, (2003) 3 ΑΑΔ 342, και σχετικά συγγράμματα, Κυριακόπουλος Η., Ελληνικό διοικητικό δίκαιο: Β’ Γενικό 
μέρος, 4η έκδοση, (1961), σελ.289, Στασινόπουλος Μ., Μαθήματα διοικητικού δικαίου, (1954), σελ.385. Στις 
αποφάσεις και στα συγγράμματα αυτά γίνεται αναφορά στο ότι ο μισθός αποτελεί δημόσιο δικαίωμα ή στο ότι 
τούτος καταβάλλεται προς εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Οι  
θέσεις, όμως, αυτές δεν ισοδυναμούν με καταφατική απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο ο μισθός συνιστά 
ιδιοκτησία.  
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συνεπώς, κάθε επέμβαση σε αυτούς αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Η 

θέση του αυτή μας βρίσκει σύμφωνους. Το δεύτερο ήταν ότι οι τρέχοντες και μελλοντικοί 

μισθοί, ήτοι οι αξιώσεις καταβολής μισθού πριν την πλήρωση των σχετικών αιρέσεων και/ή 

προθεσμιών, δεν αποτελούν ιδιοκτησία και συνεπώς, πως οι επεμβάσεις σε αυτούς δεν 

αποτελούν επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Το δεύτερο αυτό συμπέρασμά του, ως 

αναμένεται, δεν μας βρίσκει σύμφωνους298. 

 

4.3.1.3.2. Συντάξεις 

 

Η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με τις συντάξεις είναι, θα λέγαμε, 

πλουσιότερη.  

 

Μία πρώτη σχετική υπόθεση είναι η Λαουτάς ν. Κυπριακής Δημοκρατίας299. Το ζήτημα που 

εγέρθηκε ήταν κατά πόσο η αποκοπή ποσού από τη σύνταξη των δικαστών ίσου με αυτό που 

χορηγείτο ως αναλογική σύνταξη, δυνάμει του Ν.97(Ι)/1997, ο οποίος τροποποίησε τον Περί 

Συντάξεων Νόμο, Κεφ.311, μετέβαλλε τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των δικαστών κατά 

τρόπο αντίθετο στο Άρθρο 158(3) του Συντάγματος. Η υπόθεση εκδικάστηκε από την Πλήρη 

Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου και η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη.  

 

Η θέση της πλειοψηφίας ήταν πως η εν λόγω αποκοπή δεν παραβίαζε το Άρθρο 158(3) του 

Συντάγματος, αφού η σύνταξη ως συνολικό ποσό παρέμενε η ίδια. Η θέση της μειοψηφίας 

ήταν αντίθετη. 

 
298 Το κατά πόσο ο μισθός συνιστά ιδιοκτησία απασχόλησε και το Διοικητικό Δικαστήριο, με αναφορά, μάλιστα, σε 
μέτρα που υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Το Διοικητικό 
Δικαστήριο αποδέχτηκε με σαφήνεια πως ο μισθός συνιστά ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο προστατευτικό πεδίο του 
Άρθρου 23 του Συντάγματος. Μάλιστα, φαίνεται να αποδέχτηκε πως ως ιδιοκτησία προστατεύεται η αξίωση λήψης 
μισθού καθορισμένου ύψους, ήτοι του προβλεπόμενου κατά τον χρόνο πρόσληψης και όχι του εκάστοτε νομοθετικά 
προβλεπόμενου. Σχετικές, Χατζηπαναγιώτη κ.ά. ν. Πανεπιστημίου Κύπρου, (Υπόθεση Αρ.6182/2013, απόφαση 
ημ.28/12/2018), αλλά και Χριστοδουλίδου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις 
Αρ.441/2014 κ.ά., απόφαση ημ.12/11/2018), όπου εξετάστηκε η συμβατότητα τέτοιου μέτρου μονάχα με το Άρθρο 
1 Π1 και όχι με το Άρθρο 23 του Συντάγματος, ένεκα του ότι δεν δικογραφήθηκε δεόντως σχετικός ισχυρισμός. 
299 Λαουτάς  ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2001) 3 ΑΑΔ 40. 
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Για τους σκοπούς του εδώ εξεταζόμενου ερωτήματος -παρόλο που αυτό δεν εγέρθηκε και δεν 

απαντήθηκε ευθέως- ενδιαφέρουσα είναι η εν λόγω θέση της πλειοψηφίας: 

 

«Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι ποια είναι τα εγγυημένα συνταγματικά δικαιώματα του 

Αιτητή. Σύμφωνα με το Άρθρο 8(3) του Ν.14/1960, αυτά  συνίστανται στην παροχή σε αυτόν 

σύνταξης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα  περί συντάξεων νομοθεσία.  Επομένως, δεν 

σημειώθηκε καμία παρέκκλιση από αυτή στην προκείμενη περίπτωση, εφόσον η αποκοπή 

προβλεπόταν από την ισχύουσα περί συντάξεων νομοθεσία». 

 

Υπάγοντας τη θέση αυτήν της πλειοψηφίας στο εδώ υπό κρίση ερώτημα, θα μπορούσαμε να 

πούμε πως αυτή αποδέχτηκε ότι οι συντάξεις συνιστούν ιδιοκτησία, όχι όμως ως αξιώσεις 

λήψης σύνταξης καθορισμένου ύψους, ήτοι του προβλεπόμενου κατά τον χρόνο 

συνταξιοδότησης, αλλά ως αξιώσεις λήψης της εκάστοτε νομοθετικά προβλεπόμενης 

σύνταξης.   

 

Το ερώτημα απαντήθηκε ευθέως στην Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας300, η οποία 

αφορούσε ομοίως την αποκοπή ποσού από τη σύνταξη των Αιτητών, εκπαιδευτικών αυτήν τη 

φορά, ίσου με αυτό που χορηγείτο ως αναλογική σύνταξη, δυνάμει του Ν.97(Ι)/1997, ο οποίος 

τροποποίησε τον Περί Συντάξεων Νόμο, Κεφ.311. Εγέρθηκε ζήτημα συνταγματικότητας της 

ρύθμισης αυτής με αναφορά στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. Το Ανώτατο Δικαστήριο, αν και 

κατέληξε πως δεν υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 23 του Συντάγματος, αναφορικά με το εδώ 

εξεταζόμενο  ερώτημα  χαρακτηριστικά ανέφερε: 

 

«Δεν χωρεί καμιά αμφιβολία, και συμφωνούμε με την ερμηνεία που έδωσε ο αδελφός μας 

δικαστής, ότι η σύνταξη αποτελεί περιουσία, κατά συνέπεια είναι ατομικό δικαίωμα που απαιτεί 

νομική προστασία». 

 
300 Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584. 
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Προχώρησε δε να εξετάσει κατά πόσο πληρούνταν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 23(3) του 

Συντάγματος, αντιμετωπίζοντάς, συνεπώς, την εν λόγω αποκοπή ως επέμβαση στο δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία, και δη ως περιορισμό στη χρήση αυτής. Η στάση τούτη θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι παρουσιάζει μίαν απόκλιση από τη στάση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση 

Λαουτάς ν. Κυπριακής Δημοκρατίας ανωτέρω και υποδεικνύει αποδοχή από το Ανώτατο 

Δικαστήριο της θέσης ότι ιδιοκτησία αποτελεί η ενοχική αξίωση για καταβολή σύνταξης 

συγκεκριμένου ύψους -και είδους επί του προκειμένου, ήτοι αυτού που προβλέπεται κατά τη 

γέννησή της, δηλαδή κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης, και όχι του καθοριζόμενου από την 

εκάστοτε σχετική νομοθεσία. Είναι μάλιστα γεγονός ότι έναν από τους λόγους κατάληξης του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου σε συμπέρασμα μη παραβίασης του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος 

αποτέλεσε το γεγονός ότι η αποκοπή επί της επαγγελματικής σύνταξης των Αιτητών   

καλυπτόταν από ισόποση αναλογιστική σύνταξη, ώστε το τελικό ύψος της σύνταξης να 

παραμένει αμετάβλητο. Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποδεχόταν ότι ιδιοκτησία αποτελούσε η 

ενοχική αξίωση για την προβλεπόμενη από την εκάστοτε εν ισχύ νομοθεσία σύνταξη, τότε δεν 

θα χρειαζόταν να εξετάσει κατά πόσο η αποκοπή ήταν σύμφωνη με το Άρθρο 23(3) του 

Συντάγματος. Θα έπρεπε να αποδεχτεί πως δεν υπήρχε καν επέμβαση στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία. 

 

Μία τρίτη σχετική με το υπό εξέταση ερώτημα υπόθεση είναι η Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής 

Δημοκρατίας301. Εγέρθηκε το ζήτημα κατά πόσο η απώλεια των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 

ενός δημοσίου υπαλλήλου συνεπεία της επιβολής σε αυτόν της πειθαρχικής ποινής της 

απόλυσης, λόγω καταδίκης του για εξασφάλιση ποσού με ψευδείς παραστάσεις, κατάχρηση 

εξουσίας, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, πλαστογραφία επιταγής κ.ά., αποτελούσε 

αδικαιολόγητη επέμβαση στο δικαίωμά του στην ιδιοκτησία ως κατοχυρώνεται από το Άρθρο 

1 Π1302. Η συζήτηση αφορούσε μελλοντικές συντάξεις, ήτοι προσδοκία κτήσης αξίωσης 

 
301 Φιλίππου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2010) 3 ΑΑΔ 241. 
302 Είναι ενδιαφέρον ότι στην υπόθεση αυτή δεν εγέρθηκε και δεν εξετάστηκε η συμφωνία του εν λόγω μέτρου με 
το Άρθρο 23 του Συντάγματος. 
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σύνταξης, αφού στον κρίσιμο χρόνο ο Αιτητής δεν είχε ακόμη συνταξιοδοτηθεί και επομένως, 

δεν είχε γεννηθεί τέτοια αξίωση. 

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι, ακόμη και στον κρίσιμο για την υπόθεση χρόνο, η σύνταξη 

συνιστούσε περιουσιακό δικαίωμα προστατευόμενο από το Άρθρο 1 Π1. Χαρακτηριστικά 

ανέφερε: 

 

«Το δικαίωμα συνταξιοδότησης και οι όροι του αποτελούν «ιδιοκτησία» των υπαλλήλων. Το 

δικαίωμα αυτό δημιουργείται από τον διορισμό του υπαλλήλου. Το γεγονός ότι παραχωρείται 

σύνταξη στη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα του απολυόμενου υπαλλήλου συνηγορεί υπέρ 

της άποψης ότι τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα θεωρούνται «περιουσία», η οποία μπορεί να 

μεταβιβασθεί». 

   

Σχετική, επίσης, είναι η υπόθεση Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας303, στην οποία 

εγέρθηκε ζήτημα συνταγματικότητας του Περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές 

Αρχές) Ν.88(Ι)/2011. Το Άρθρο 3(β) του Ν.88(Ι)/2011 προέβλεπε την αναστολή καταβολής 

σύνταξης στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις και για όσο χρόνο αυτοί 

αναλάμβαναν -μετά τη συνταξιοδότησή τους- οποιοδήποτε λειτούργημα, αξίωμα ή θέση στον 

δημόσιο τομέα. Στόχος ήταν η αποφυγή της διπλής καταβολής, ήτοι της καταβολής αμοιβής 

και σύνταξης, από το Κράτος σε ένα πρόσωπο. Οι Αιτητές ήταν συνταξιούχοι, οι οποίοι 

ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου, και αίτημά τους ήταν η ακύρωση της εν 

λόγω «αναστολής», ένεκα του ότι η σχετική πρόνοια ήταν αντίθετη, μεταξύ άλλων, στο Άρθρο 

23 του Συντάγματος και στο Άρθρο 1 Π1. 

 

Η υπόθεση κρίθηκε από την Πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου και η απόφαση δεν 

ήταν ομόφωνη. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν τρεις διαφορετικές αποφάσεις. Παρόλα αυτά, το 

 
303 Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.7/10/2014, Ολ.). 
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σύνολο των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ήτοι τόσο οι δικαστές της πλειοψηφίας όσο 

και οι δικαστές της μειοψηφίας, καθώς και η Μιχαηλίδου Δ., η οποία κατέληξε στο ίδιο 

αποτέλεσμα με την πλειοψηφία ακολουθώντας διαφορετική συλλογιστική, αποδέχτηκε, είτε 

ρητά είτε εξυπακουόμενα, πως οι τρέχουσες και μελλοντικές συντάξεις, υπό προϋποθέσεις, 

εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος στην ιδιοκτησία.  

 

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία, επαναλαμβάνοντας όσα σχετικώς αναφέρθηκαν στη Φιλίππου 

ν. Κυπριακής Δημοκρατίας ανωτέρω, ρητώς αποδέχτηκε πως η σύνταξη αποτελεί ιδιοκτησία 

και χαρακτηριστικά ανέφερε: 

 

«Θεωρούμε ότι το συμβατικό δικαίωμα στη σύνταξη των ενώπιον μας Αιτητών, το οποίο 

αποκρυσταλλώθηκε με τη συμπλήρωση υπηρεσίας σε συντάξιμη θέση… είναι, υπό τις 

περιστάσεις, περιουσιακό τους δικαίωμα και δικαίωμα στην ιδιοκτησία, το οποίο προστατεύεται 

από το Άρθρο 23 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας». 

 

Θα λέγαμε, μάλιστα, πως η θέση της πλειοψηφίας ταυτίζεται με τη δική μας σε τρία σημεία. 

Το πρώτο είναι η αποδοχή της θέσης ότι και στον χρόνο πριν τη συνταξιοδότηση υπάρχει 

έννομο συμφέρον άξιο προστασίας από το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, και τούτο είναι η 

προσδοκία κτήσης αξίωσης σύνταξης. Το δεύτερο είναι η αποδοχή της θέσης ότι η αξίωση σε 

τρέχουσες και μελλοντικές συντάξεις αποτελεί επίσης ιδιοκτησία. Το τρίτο είναι η αποδοχή της 

θέσης πως ως ιδιοκτησία προστατεύεται η αξίωση λήψης σύνταξης καθορισμένου ποσού, ήτοι 

του νομοθετικά προβλεπόμενου κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης. Την αποδοχή της θέση 

αυτής υποδεικνύει, σαφώς, η με αναφορά στην αξίωση σύνταξης χρήση της φράσης 

«[αποκρυσταλλωθείσα] με τη συμπλήρωση υπηρεσίας σε συντάξιμη θέση». 

 

Στη χωριστή της απόφασης και με παραπομπή σε σχετική νομολογία του ΕΔΑΔ, η Μιχαηλίδου 

Δ. ομοίως ρητά αποδέχθηκε πως η σύνταξη εμπίπτει στο προστατευτικό πεδίο του 
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δικαιώματος στην ιδιοκτησία, ενώ την ίδια θέση αποδέχθηκε και η μειοψηφία στη δική της 

απόφαση304. 

 

4.3.1.4. Σύνοψη νομολογίας ΕΔΑΔ και Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Από όσα παρατέθηκαν ανωτέρω, προκύπτει με σαφήνεια πως το ΕΔΑΔ προσεγγίζει ως 

ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 1 Π1 τις αξιώσεις σε τρέχοντες 

και μελλοντικούς μισθούς και συντάξεις. Μάλιστα, με αναφορά στις συντάξεις, η θέση του 

υπήρξε εξελικτική, αφού με την πάροδο του χρόνου αποδέχτηκε πως ιδιοκτησία δεν 

αποτελούν μονάχα οι συνδεδεμένες με εισφορές συντάξεις, αλλά και οι λοιπές συντάξεις, οι 

οποίες είτε δεν συνδέονται καθόλου είτε συνδέονται μονάχα εν μέρει με τέτοιες εισφορές.   

 

Ασάφεια, θα λέγαμε, δημιουργεί το κατά πόσο το ΕΔΑΔ αποδέχεται ότι ιδιοκτησία αποτελούν 

οι εν λόγω αξιώσεις με αναφορά σε καθορισμένο ύψος. Εάν η ανάλυσή μας, ως παρατέθηκε 

ανωτέρω, είναι ορθή, θα λέγαμε πως η στάση του ΕΔΑΔ αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, 

τουλάχιστον ως εκφράζεται πρακτικά, διαφοροποιήθηκε με την πάροδο του χρόνου. 

 

Αρχικά, το ΕΔΑΔ, εκφράζοντας τη θέση πως ως ιδιοκτησία δεν προστατεύονται οι μισθοί και 

οι συντάξεις ως αξιώσεις καθορισμένου ύψους, ήτοι του προβλεπόμενου κατά τον χρόνο 

πρόσληψης και συνταξιοδότησης αντίστοιχα, απέρριπτε προσφυγές όπου ο εγειρόμενος 

ισχυρισμός αφορούσε παραβίαση του Άρθρου 1 Π1 λόγω επέμβασης στο ύψος τρεχόντων 

και μελλοντικών μισθών και συντάξεων ως ασύμβατες rationae materiae305. Στη συνέχεια, αν 

 
304 Το κατά πόσο η σύνταξη συνιστά ιδιοκτησία απασχόλησε και το Διοικητικό Δικαστήριο, με αναφορά -όπως και 
στην περίπτωση του μισθού- σε μέτρα που υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 
οικονομικής κρίσης. Το Διοικητικό Δικαστήριο αποδέχτηκε ρητά και με σαφήνεια πως η σύνταξη συνιστά ιδιοκτησία, 
και μάλιστα ως αξίωση καθορισμένου ύψους, ήτοι ως αποκρυσταλλώνεται κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης. Με 
άλλα λόγια, το Διοικητικό Δικαστήριο ακολούθησε τη θέση που εξέφρασε σχετικά η πλειοψηφία στην Κουτσελίνη 
κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας ανωτέρω. Σχετικές, Αυξεντίου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες 
Υποθέσεις Αρ.5672/2013 κ.ά., απόφαση ημ.15/11/2016), Αυγουστή κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.898/2013 κ.ά., απόφαση ημ.27/11/2018), η οποία αφορούσε τη 
συνταγματικότητα του στο παρόν κεφάλαιο υπό κρίση Ν.168(Ι)/2012. 
305 Σχετική, Carson a.o. v. The United Kingdom, Application No.4218405, Court (Fourth Section), Judgment 
(Merits), 4/11/2008, Carson a.o. v. The United Kingdom, Application No.4218405, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 16/3/2010. 
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και συνέχισε να αναφέρει πως το Άρθρο 1 Π1 δεν εγγυάται τη λήψη μισθού και σύνταξης 

καθορισμένου ύψους, η πρακτική του υποδεικνύει πως αυτό ακριβώς είναι που εγγυάται.  

Καταρχάς, ρητά πλέον αναφέρει ότι η μείωση ή ο τερματισμός των μισθών και των συντάξεων 

-και σαφώς αναφέρεται σε τρέχοντες και μελλοντικούς μισθούς και συντάξεις- μπορεί, υπό 

προϋποθέσεις, να πρέπει να δικαιολογηθεί προκειμένου να είναι συμβατή με το Άρθρο 1 

Π1306. Επιπλέον, σε πρόσφατες αποφάσεις του, όπως στις αποφάσεις που αφορούσαν τη 

λήψη μέτρων επηρεαζόντων τους μισθούς και τις συντάξεις προς αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία307, ενώ λεκτικά επαναλάμβανε τη θέση 

ότι το Άρθρο 1 Π1 δεν προστατεύει το δικαίωμα λήψης μισθού ή σύνταξης καθορισμένου 

ύψους και ενώ τα υπό κρίση μέτρα επηρέαζαν ακριβώς το ύψος αυτών, δεν κατέληγε απλά 

στο συμπέρασμα πως δεν υπήρχε καν επέμβαση. Αντίθετα, προχωρούσε να εξετάσει κατά 

πόσο πληρούνταν οι προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης που το Άρθρο 1 Π1 θέτει. Η 

απόρριψη δε αυτών ως προδήλως αβάσιμων και η μη απλή κατάληξή του σε συμπέρασμα μη 

παραβίασης του Άρθρου 1 Π1 δεν αναιρεί τα ανωτέρω επιχειρήματα, αφού δεν πρέπει 

«τεχνικοί» χειρισμοί να επηρεάζουν την ουσία του ζητήματος.  

 

Πέραν τούτων, δεν έχουμε βρει αποφάσεις του ΕΔΑΔ που να αφορούν ήδη καταβεβλημένους 

και εισπραγμένους μισθούς και συντάξεις, τελειοποιημένες αξιώσεις σε μισθούς και συντάξεις, 

καθώς και προσδοκία κτήσης αξίωσης λήψης σύνταξης. Όσον αφορά τις δύο πρώτες 

αναφερόμενες μορφές μισθών και συντάξεων, θεωρούμε πως, δεδομένων των όσων 

αναφέρθηκαν αμέσως ανωτέρω και της αρχής εξαγωγής συμπερασμάτων από το μείζον στο 

ελάσσον, το ΕΔΑΔ θα δεχόταν πως αυτές συνιστούν ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο 

 
306 Valkov a.o. v. Bulgaria, Application No.2033/04 a.o., Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 25/10/2011, Rasmussen v. Poland, Application No.38886/05, Court (Fourth Section), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction) 28/4/2009, Panfile v. Romania, Application No.13902/11,  Court (Third Section), 
Decision (Admissibility), 20/3/2012, Da Conceicao Mateus a.o. v. Portugal, Application No.62235/12 a.o., Court 
(Second Section), Decision (Admissibility), 8/10/2013, Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, Application 
No.13341/14, Court (First Section), Decision (Admissibility), 1/9/2015. 
307 Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, 
Da Conceicao Mateus a.o. v. Portugal, Application No.62235/12 a.o., Court (Second Section), Decision 
(Admissibility), 8/10/2013, Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, Application No.13341/14, Court (First Section), 
Decision (Admissibility), 1/9/2015. 
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προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 1 Π1. Όσον αφορά την τρίτη αναφερόμενη μορφή, της 

προσδοκίας κτήσης αξίωσης λήψης σύνταξης, θεωρούμε πως το σχήμα της «θεμιτής 

προσδοκίας» θα μπορούσε να καλύψει αυτή. 

 

Από όσα ανωτέρω παρατέθηκαν, προκύπτει πως και αναφορικά με το Ανώτατο Δικαστήριο 

ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη σύνοψη αναφορικά με το ΕΔΑΔ. 

 

Μοναδική διαφοροποίηση αποτελεί το γεγονός πως έχουμε εντοπίσει απόφαση του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου, εν αντιθέσει με το ΕΔΑΔ, από την οποία προκύπτει πως αυτό αποδέχεται ότι και 

η προσδοκία κτήσης αξίωσης σύνταξης, η οποία γεννάται κατά τον χρόνο πρόσληψης, 

συνιστά ιδιοκτησία308.  

 

4.3.1.5. Εφαρμογή στα υπό κρίση μέτρα 

 

Τόσο ο Ν.112(Ι)/2011 όσο και ο Ν.168(Ι)/2012 επηρέαζαν αξιώσεις λήψης μισθών και 

συντάξεων τελούντων ακόμη υπό αιρέσεις και/ή προθεσμίες, ήτοι τρέχοντες και μελλοντικούς 

μισθούς και συντάξεις. Ομοίως, επηρέαζαν την προσδοκία κτήσης αξίωσης σύνταξης. Και 

τούτο, γιατί αμφότεροι είχαν ισχύ μονάχα για το μέλλον και όχι για οποιοδήποτε πριν τη 

δημοσίευσή τους χρόνο. 

 

Ως ήδη αναφέρθηκε, η θέση μας είναι πως οι τρέχοντες και μελλοντικοί μισθοί και συντάξεις 

συνιστούν ιδιοκτησία, και μάλιστα ως αξιώσεις λήψης μισθών και συντάξεων καθορισμένου 

ύψους, ήτοι αυτού που προβλεπόταν κατά τον χρόνο πρόσληψης και συνταξιοδότησης 

αντίστοιχα. Επιπλέον, όσον αφορά ειδικά τις συντάξεις, η θέση μας είναι πως ιδιοκτησία 

αποτελεί και η προσδοκία κτήσης αξίωσης λήψης σύνταξης. Η ιδιοκτησία, όμως, αυτή δεν 

καλύπτει και την προσδοκία κτήσης αξίωσης λήψης σύνταξης καθορισμένου ύψους.  

 
308 Φιλίππου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2010) 3 ΑΑΔ 241. 
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Αντίστοιχα, και το ΕΔΑΔ και το Ανώτατο Δικαστήριο αποδέχονται πως οι τρέχοντες και οι 

μελλοντικοί μισθοί και συντάξεις συνιστούν ιδιοκτησία, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο φαίνεται 

να αποδέχεται πως ιδιοκτησία συνιστά και η προσδοκία κτήσης αξίωσης λήψης σύνταξης, ενώ 

δεν έχουμε εντοπίσει σχετικές αποφάσεις του ΕΔΑΔ.  

 

Δεδομένων, λοιπόν, τούτων, οι επηρεαζόμενοι από τα υπό κρίση μέτρα μισθοί και συντάξεις, 

ως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, (πρέπει να) αποτελούν ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο 

προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος στην ιδιοκτησία τόσο ως θεωρητικά προκύπτει όσο και 

ως θετικά προστατεύεται από το Άρθρο 1 Π1 και το Άρθρο 23 του Συντάγματος. 

 

4.3.2. Δεύτερο ερώτημα: H επέμβαση στους μισθούς και στις συντάξεις συνιστά 

επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία; Και εάν ναι, ποια η μορφή αυτής; 

 

4.3.2.1. Προτεινόμενη θέση 

 

Αποδεχόμενοι ότι οι μισθοί και οι συντάξεις αποτελούν ιδιοκτησία υπό τις προσεγγίσεις που 

παρατέθηκαν ανωτέρω, αποδεχόμαστε και ότι κάθε επέμβαση σε αυτούς/-ες αποτελεί 

επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Η επέμβαση αυτή μπορεί να έχει δύο μορφές, ήτοι 

της στέρησης και του περιορισμού. Ο χαρακτηρισμός εξαρτάται τόσο από τις συνέπειες της 

εκάστοτε υπό κρίση επέμβασης στο ίδιο το αντικείμενο της ιδιοκτησίας όσο και από την 

ιδιοκτησιακή πυκνότητα αυτού.  

 

Το πρώτο κρίσιμο χρονικό διάστημα, ως είδαμε, είναι αυτό όπου οι μισθοί και οι συντάξεις 

αποτελούν ήδη καταβεβλημένο και εισπραγμένο ποσό. Ο προσδιορισμός της επέμβασης στο 

χρονικό αυτό διάστημα είναι μάλλον απλός. Η αναγκαστική άμεση αφαίρεση αυτών, είτε εν 

όλω είτε εν μέρει, αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, στέρηση. Όπως η αναγκαστική απαλλοτρίωση 

ολόκληρου ή μέρους ενός ακινήτου παραμένει και στις δύο περιπτώσεις στέρηση, το ίδιο 

ισχύει και επί του προκειμένου. Διαφορετική είναι η περίπτωση της έμμεσης αφαίρεσης, όπως 
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στις περιπτώσεις επιβολής φορολογίας επί των καταβεβλημένων αυτών ποσών, που έχει ως 

αποτέλεσμα ο λήπτης να πρέπει να «επιστρέψει» ένα μέρος των χρημάτων αυτών στο 

Κράτος. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρόκειται για στέρηση, αλλά για περιορισμό, με την 

έννοια ότι περιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν. 

Αντίστοιχα, διάφορες άλλες περιπτώσεις επέμβασης στους μισθούς και στις συντάξεις στον 

χρόνο αυτό, οι οποίες δεν συνιστούν άμεση αφαίρεση, αποτελούν περιορισμό. 

 

Το δεύτερο κρίσιμο χρονικό διάστημα, ως επίσης έχουμε δει, είναι αυτό όπου οι αξιώσεις για 

λήψη μισθών και συντάξεων έχουν τελειοποιηθεί. Έχουν πληρωθεί οι σχετικές αιρέσεις και/ή 

προθεσμίες και μιλάμε πια για αξιώσεις σε δεδουλευμένους μισθούς και οφειλόμενες 

συντάξεις, που δεν έχουν, όμως, ακόμη καταβληθεί. Θεωρούμε ότι και στο χρονικό αυτό 

διάστημα, ισχύουν αντίστοιχα όσα αναφέρθηκαν αμέσως ανωτέρω με αναφορά στους 

καταβεβλημένους και εισπραγμένους μισθούς και συντάξεις. 

 

Το τρίτο κρίσιμο χρονικό διάστημα, όπου ο χαρακτηρισμός της επέμβασης είναι, κατά τη 

γνώμη μας, δυσκολότερος, είναι αυτό κατά το οποίο οι αξιώσεις για λήψη μισθών και 

συντάξεων έχουν μεν γεννηθεί, τελούν όμως υπό αιρέσεις και/ή προθεσμίες. Πρόκειται για το 

χρονικό διάστημα των τρεχόντων και μελλοντικών μισθών και συντάξεων. Η θέση μας είναι 

πως σε αυτό το χρονικό διάστημα ιδιοκτησία αποτελούν οι αξιώσεις λήψης μισθών και 

συντάξεων καθορισμένου ύψους, ήτοι του εκ της σχετικής νομοθεσίας, προκήρυξης και/ή 

σύμβασης εργασίας κατά τον χρόνο πρόσληψης και συνταξιοδότησης αντίστοιχα 

προβλεπόμενου. Επομένως, θεωρούμε πως τόσο η κατάργηση των αξιώσεων αυτών όσο και 

η μεταβολή του ύψους τους συνιστούν επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 

 

Η φύση της αξίωσης στον χρόνο αυτό, ήτοι το γεγονός ότι είναι ακόμη ατελής και μη 

εισπραγμένη, επηρεάζει την ιδιοκτησιακή πυκνότητα και συνεπώς, τον χαρακτηρισμό της 

μορφής της επέμβασης. Συγκεκριμένα, θεωρούμε πως στον χρόνο αυτό η μόνη επέμβαση 

που ισοδυναμεί με στέρηση είναι η ολική άμεση αφαίρεση. Οποιαδήποτε άλλη μορφή 
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επέμβασης, δηλαδή και η μερική άμεση αφαίρεση, όπως η νομοθετική πρόβλεψη μείωσης 

των τρεχόντων και μελλοντικών μισθών και συντάξεων, αλλά και κάθε μορφή έμμεσης 

αφαίρεσης αποτελούν περιορισμό και όχι στέρηση. Και τούτο, γιατί το δικαίωμα ενός εκάστου 

στον χρόνο αυτό δεν είναι τόσο στέρεο, τόσο πλήρες -εάν μας επιτραπεί ο όρος- ώστε 

οποιαδήποτε μορφή επέμβασης σε αυτό, πλην της ολικής άμεσης αφαίρεσης, να μπορεί να 

εξισωθεί με στέρηση. 

 

Τέλος, το τέταρτο κρίσιμο χρονικό διάστημα, το οποίο ως σημειώθηκε αφορά μόνο τις 

συντάξεις, είναι αυτό κατά το οποίο το προστατευόμενο ως ιδιοκτησία συμφέρον συνίσταται 

στη δικαιολογημένη προσδοκία κτήσης αξίωσης σύνταξης. Πρόκειται για το χρονικό διάστημα 

που ξεκινά κατά τον χρόνο πρόσληψης και παύει κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης. Στο 

χρονικό αυτό διάστημα, κατά τη γνώμη μας, δεν προστατεύεται ως ιδιοκτησία η προσδοκία 

κτήσης αξίωσης σύνταξης καθορισμένου ύψους. Επομένως, μονάχα η κατάργηση της 

προστατευόμενης προσδοκίας συνιστά επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ενώ κάθε 

άλλη μεταβολή δεν συνιστά τέτοια επέμβαση309. 

 

4.3.2.2. Νομολογία ΕΔΑΔ 

 

4.3.2.2.1. Μισθοί 

 

Ως ήδη αναφέρθηκε, η νομολογία του ΕΔΑΔ αναφορικά με τις επεμβάσεις στους μισθούς είναι 

περιορισμένη. Μία πρώτη σχετική υπόθεση είναι η προαναφερθείσα Savickas a.o. v. 

Lithuania310. Στην εν λόγω υπόθεση, το ΕΔΑΔ δεν προέβη σε οποιοδήποτε, ρητό ή 

εξυπακουόμενο, χαρακτηρισμό της, κατ’ ισχυρισμό των Αιτητών, επέμβασης στο δικαίωμά 

τους στην ιδιοκτησία. Παρόλα αυτά, προχώρησε σε εξέταση των προϋποθέσεων 

 
309 Σημειωτέον πως, σε κάθε χρονικό διάστημα, τυχόν επέμβαση στους μισθούς και στις συντάξεις μπορεί, πέρα 
από επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, να συνιστά επέμβαση και σε άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως τα 
προστατευόμενα από τα Άρθρα 9 και 26 του Συντάγματος. 
310 Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 
15/10/2013. 
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δικαιολογημένης επέμβασης, υποδεικνύοντας πως αποδέχτηκε ότι υπήρξε επέμβαση σε 

αυτό.   

 

Μία δεύτερη σχετική απόφαση είναι αυτή στην Koufaki a.o. v. Greece311, η οποία ομοίως 

αναφέρθηκε ανωτέρω. Σε αυτήν, το ΕΔΑΔ ρητά δήλωσε πως προσέγγισε την υπό κρίση 

επέμβαση ως επέμβαση του πρώτου κανόνα, ήτοι ως επέμβαση στην ειρηνική απόλαυση του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία. 

 

4.3.2.2.2. Συντάξεις 

 

Πιο διαφωτιστική αναφορικά με το εξεταζόμενο ερώτημα είναι η νομολογία του ΕΔΑΔ 

αναφορικά με τις συντάξεις. 

 

Μία πρώτη διαφωτιστική απόφαση είναι η πρωτόδικη στην υπόθεση Azinas v. Cyprus312.  Στην 

απόφαση αυτή, το ΕΔΑΔ ιδιαίτερα λακωνικά σχετικώς ανέφερε:  

 

«Tο Δικαστήριο θεωρεί ότι η κατάργηση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του Αιτητή συνιστά 

επέμβαση στο δικαίωμα ιδιοκτησίας του. Η εν λόγω επέμβαση δεν ήταν ούτε απαλλοτρίωση 

ούτε μέτρο ρύθμισης της χρήσης της περιουσίας και έτσι, θα εξετασθεί υπό την πρώτη πρόταση 

της πρώτης παραγράφου του Άρθρου 1 Π1»313. 

 

 
311 Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013. 
312 Azinas v. Cyprus, Application No.56679/00, Court (Third Section), Judgment (Merits), 20/6/2002, Azinas v. 
Cyprus, Application No.56679/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/4/2004. 
313 Όμοια ήταν η στάση του ΕΔΑΔ και στην αντίστοιχη υπόθεση Apostolakis v. Greece, Application No.39574/07, 
Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 22/10/2009, καθώς και στις υποθέσεις Valkov a.o. 
v. Bulgaria, Application No.2033/04 a.o., Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
25/10/2011, Panfile v. Romania, Application No.13902/11, Court (Third Section), Decision (Admissibility), 
20/3/2012, Marcovics a.o. v. Hungary, Application No.77575/11 a.o., Court (Second Section), Decision 
(Admissibility), 24/6/2014. 
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Σχετική, επίσης, είναι η Kjartan Ásmundsson v. Iceland 314. Στην εν λόγω υπόθεση, ο Αιτητής 

αρχικώς λάμβανε σύνταξη αναπηρίας στη βάση νομοθεσίας που όριζε ότι το ποσοστό 

αναπηρίας και συνεπώς, το ύψος της σύνταξης αναπηρίας, κρίνονταν με βάση την 

ανικανότητα άσκησης της εργασίας που πριν την αναπηρία ασκείτο -και όχι με κριτήριο την 

ικανότητα άσκησης οποιασδήποτε εργασίας. Στη συνέχεια -και ενώ ο Αιτητής πράγματι 

ασκούσε εργασία άσχετη με την προ της αναπηρίας του εργασία, η σχετική νομοθεσία άλλαξε 

και κριτήριο για το ποσοστό αναπηρίας και το ύψος την σύνταξης συνιστούσε πια η ικανότητα 

άσκησης οποιασδήποτε εργασίας. Με την αλλαγή αυτή, ο Αιτητής σταμάτησε να λαμβάνει 

οποιαδήποτε σύνταξη αναπηρίας. Εγέρθηκε, επομένως, ζήτημα παραβίασης του Άρθρου 1 

Π1. Το ΕΔΑΔ θεώρησε πως επρόκειτο για επέμβαση του πρώτου κανόνα, θέση με την οποία 

συμφώνησαν και η Κυβέρνηση και ο Αιτητής. 

 

Διαφωτιστική και ενδιαφέρουσα είναι, ακόμη, η θέση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Marcovics v. 

Hungary315. Οι Αιτητές, αρχικώς, λάμβαναν σύνταξη υπηρεσίας, η οποία δεν υπόκειτο σε φόρο 

εισοδήματος. Το 2011, δυνάμει νομοθετικής αλλαγής, η σύνταξη αυτή μετατράπηκε σε 

φιλοδώρημα, το οποίο υπόκειτο σε φόρο εισοδήματος ύψους 16%. Ο φόρος, μάλιστα, 

αποκοπτόταν αυτόματα, πριν την καταβολή του φιλοδωρήματος, με αποτέλεσμα οι Αιτητές να 

λαμβάνουν ουσιαστικά εισόδημα μειωμένο κατά 16%. Εγέρθηκε ζήτημα παράβασης του 

Άρθρου 1 Π1. Το Δικαστήριο και πάλι εξέτασε τον ισχυρισμό υπό τον πρώτο κανόνα. 

Σημείωσε, όμως, ότι η εξέταση αυτή γινόταν και υπό τον ειδικό κανόνα για την πληρωμή φόρου 

που απαντάται στην τελευταία πρόταση του Άρθρου 1 Π1. 

 

Τέλος, όμοια ήταν η στάση του ΕΔΑΔ και στις υποθέσεις που αφορούσαν επεμβάσεις στις 

συντάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της σύγχρονης οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, στις 

 
314 Kjartan Ásmundsson v. Iceland, Application No.60669/00, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 12/10/2004. 
315 Marcovics a.o. v. Hungary, Application No.77575/11 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 
24/6/2014. 
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υποθέσεις Koufaki a.o. v. Greece316, Da Conceicao Mateus a.o. v. Portugal317 και Da Silva 

Carvalho Rico v. Portugal318, το ΕΔΑΔ εξέτασε τις ισχυριζόμενες παραβιάσεις υπό τον πρώτο 

κανόνα, ως επεμβάσεις στην ειρηνική απόλαυση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. 

 

4.3.2.3. Νομολογία Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

4.3.2.3.1. Μισθοί 

 

Αναφορικά με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα διαφωτιστική είναι η απόφαση της Ολομέλειας 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών319. Η 

θέση των δικαστών επί του τούτου δεν φαίνεται να ήταν ομόφωνη.  

 

Η πλειοψηφία, επαναλαμβάνοντας την αρχή ότι το δικαίωμα σε μισθό, αν και συνιστά 

ιδιοκτησιακό δικαίωμα, δεν εκτείνεται σε μισθό συγκεκριμένου ύψους εκτός αν συντρέχει 

περίπτωση διακινδύνευσης της αξιοπρεπούς διαβίωσης -κάτι που εν προκειμένω δεν 

συνέβαινε, έκρινε ότι οι σχετικά μικρές μειώσεις στου μισθούς, της τάξης του 1.5% - 3.5%, δεν 

επηρέαζαν καθόλου τον πυρήνα του δικαιώματος σε μισθό. Το δικαίωμα «παρέμενε άθικτο 

και καθόλου δεν αδρανοποιείτο», με αποτέλεσμα η υπό κρίση επέμβαση να μην συνιστά 

ανεπίτρεπτη στο πλαίσιο του Άρθρου 23 του Συντάγματος και, a fortiori, του Άρθρου 1 Π1 

στέρηση. 

 

Η πλειοψηφία, λοιπόν, φαίνεται να αποδέχτηκε πως υπήρξε επέμβαση στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία και πως η επέμβαση αυτή είχε τη μορφή του περιορισμού και όχι της στέρησης. Η 

συλλογιστική της στηρίζεται στις εξής σκέψεις:  

 
316 Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013. 
317 Da Conceicao Mateus a.o. v. Portugal, Application No.62235/12 a.o., Court (Second Section), Decision 
(Admissibility), 8/10/2013. 
318 Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, Application No.13341/14, Court (First Section), Decision (Admissibility), 
01/9/2015. 
319 Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.11/6/2014, Ολ.). 
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(α) Στέρηση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία υπάρχει μόνο όταν πλήττεται ο πυρήνας του 

δικαιώματος. Κάθε άλλη μορφή επέμβασης είναι περιορισμός με την ευρεία του όρου 

έννοια. 

 

(β) Επί του προκειμένου δεν πλήττεται ο πυρήνας του δικαιώματος. 

 

(γ) Επομένως, επί του προκειμένου, δεν υπάρχει στέρηση, αλλά περιορισμός του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία. 

 

Εν μέρει τουλάχιστον διαφορετική ήταν η προσέγγιση της μειοψηφίας, η οποία σημείωσε ότι 

η μονομερής αποκοπή της έκτακτης εισφοράς δεν συνιστούσε απλό περιορισμό, αλλά 

«αφαίρεση, για τον χρόνο που ο νόμος ισχύει, του ιδίου του αντικειμένου που καλύπτει ο νόμος 

ή μέρους αυτού», ενώ σε διάφορα σημεία προέβη εναλλακτικά και/ή διαζευκτικά σε αναφορές 

σε περιορισμό και στέρηση. Σε κάθε περίπτωση, από το σύνολο της απόφασης, και ιδίως από 

τη σημασία που διαδραμάτισε στη διαμόρφωση του τελικού συμπεράσματος της μειοψηφίας 

το γεγονός πως ο επιδιωκόμενος από το υπό κρίση μέτρο σκοπός δεν μπορούσε να υπαχθεί 

σε κάποιον από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος 

σκοπούς, θα λέγαμε πως αυτή προσέγγισε την υπό κρίση επέμβαση ως περιορισμό και όχι 

ως στέρηση. 

 

Ο Νικολάτος Δ., υιοθετώντας τη θέση πως οι τρέχοντες και οι μελλοντικοί μισθοί δεν συνιστούν 

ιδιοκτησία, ορθώς θεώρησε πως δεν υπήρξε επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία και 

συνεπώς, δεν προέβη σε τοποθετήσεις σχετικές με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα320. 

 

 
320 Ως είδαμε, αντιμέτωπο με το ερώτημα της συμβατότητας με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία μέτρων τα οποία 
υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και τα οποία επηρέαζαν 
τους μισθούς εργοδοτουμένων στον δημόσιο τομέα βρέθηκε και το Διοικητικό Δικαστήριο. Το τελευταίο με σαφήνεια 
προσέγγισε τις εν λόγω επεμβάσεις ως περιορισμούς και όχι ως στέρηση. Σχετικές, Χριστοδουλίδου κ.ά. ν. 
Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.441/2014 κ.ά., απόφαση ημ.12/11/2018), 
Χατζηπαναγιώτη κ.ά. ν. Πανεπιστημίου Κύπρου, (Υπόθεση Αρ.6182/2013, απόφαση ημ.28/12/2018). 
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4.3.2.2.2. Συντάξεις 

 

Όσον αφορά τώρα τις συντάξεις, μία πρώτη σχετική απόφαση είναι αυτή στην 

προαναφερθείσα Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας321. Στην εν λόγω υπόθεση, το Ανώτατο 

Δικαστήριο αποδέχθηκε ότι το υπό κρίση μέτρο συνιστούσε επέμβαση στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία και προσέγγισε αυτό ως περιορισμό και όχι ως στέρηση, εντάσσοντάς το στο Άρθρο 

23(3) του Συντάγματος.  

 

Σχετική είναι και η Φιλίππου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας322. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν 

προέβη σε χαρακτηρισμό της υπό κρίση επέμβασης ως στέρησης ή ως περιορισμού. 

Δικαιολογητική βάση τούτου αποτέλεσε, κατά τη γνώμη μας, το γεγονός πως το Ανώτατο 

Δικαστήριο εξέτασε την επέμβαση υπό το Άρθρο 1 Π1 και όχι υπό το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος323. 

 

Ομοίως σχετική είναι η υπόθεση Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας324. Στη εν λόγω 

υπόθεση, ως αναφέρθηκε, εκδόθηκαν τρεις χωριστές αποφάσεις.  

 

Η πλειοψηφία φαίνεται να αποδέχτηκε πως το υπό κρίση μέτρο συνιστούσε επέμβαση στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία και πως αυτή αποτελούσε περιορισμό και όχι στέρηση. Η θέση αυτή 

προκύπτει από το γεγονός ότι, κατά βάση, εξέτασε την επέμβαση με αναφορά στο Άρθρο 

 
321 Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584. 
322 Φιλίππου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2010) 3 ΑΑΔ 241. 
323 Σχετική αλλά μη διαφωτιστική όσον αφορά το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα είναι η υπόθεση Αζίνας ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας με αντίστοιχα γεγονότα. Σε πρώτο βαθμό το Ανώτατο Δικαστήριο αρκέστηκε να σημειώσει πως «η 
απόφαση Makrides v. The Republic, 2 RSCC 8, την οποία ανάφερε ο δικηγόρος του Αιτητή προς υποστήριξη του 
ισχυρισμού του για αντισυνταγματικότητα των προνοιών εκείνων που αφορούν στέρηση των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων υπαλλήλου προς το Άρθρο 23 (1 και 2) του Συντάγματος δεν τυγχάνει εφαρμογής στην παρούσα 
υπόθεση». (Αζίνας ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 4 ΑΑΔ 2098). Σε δεύτερο βαθμό το ζήτημα παραβίασης του 
Άρθρου 23 δεν εξετάστηκε καν. (Αζίνας ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1999) 3 ΑΑΔ 508). Είναι ενδιαφέρον ότι η 
υπόθεση αυτή εγέρθηκε και ενώπιον του ΕΔΑΔ. Ως είδαμε, σε πρώτο βαθμό το ΕΔΑΔ εξέτασε την επέμβαση υπό 
τον πρώτο κανόνα του Άρθρου 1 Π1 και κατέληξε πως αυτή δεν ήταν δικαιολογημένη. (Azinas v. Cyprus, 
Application No. 56679/00, Court (Third Section), Judgment (Merits), 20/6/2002). Σε δεύτερο βαθμό η απόφαση 
αυτή ανατράπηκε λόγω μη εξάντλησης των εθνικών ενδίκων μέσων. (Azinas v. Cyprus, Application 
No.56679/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/4/2004). 
324 Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.7/10/2014, Ολ.). 
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23(3) του Συντάγματος, δηλαδή με αναφορά στο κατά πόσο πληρούνταν οι εκεί αναφερόμενες 

προϋποθέσεις, ενώ και το συμπέρασμά της ήταν ότι η υπό κρίση πρόνοια ήταν 

αντισυνταγματική ως αντίθετη στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος. Είναι βέβαια αξιοσημείωτο 

ότι σε κάποιο σημείο χαρακτηριστικά ανέφερε: 

 

«Η επίδικη πρόνοια του Άρθρου 3(β) του νόμου προνοεί ότι η σύνταξη που καταβάλλεται ή θα 

καταβάλλεται στους Αιτητές «αναστέλλεται» για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία ή η υπηρεσία τους 

στο λειτούργημα, αξίωμα ή θέση που κατέχουν.  Η αναστολή του δικαιώματος καταβολής της 

σύνταξης δεν είναι όμως αναστολή υπό την έννοια του ότι, κατά τη λήξη της θητείας ή της 

υπηρεσίας των Αιτητών  στο λειτούργημα, αξίωμα ή θέση που κατέχουν, θα τους καταβληθεί 

αναδρομικά. Η αναστολή που προνοείται… σημαίνει ουσιαστικά ότι οι Αιτητές χάνουν οριστικά 

το δικαίωμά τους στη σύνταξη για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία ή η υπηρεσία τους 

στις προαναφερόμενες θέσεις, χωρίς να τους παρέχεται οποιοδήποτε αντάλλαγμα». 

 

Αμέσως δε μετά αναφέρθηκε διαζευκτικά σε περιορισμό ή στέρηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένων των ανωτέρω, η πλειοψηφία φαίνεται να αποδέχτηκε ότι η 

υπό κρίση επέμβαση είχε τη μορφή του περιορισμού.  

 

Διαφορετική φαίνεται να ήταν η άποψη της μειοψηφίας. Η τελευταία κατέληξε πως δεν υπήρξε 

καν επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ούτε υπό τη μορφή στέρησης ούτε υπό τη μορφή 

περιορισμού. Όσον αφορά την (μη) ύπαρξη στέρησης, η μειοψηφία ακολούθησε συλλογιστική 

όμοια με αυτήν που ακολούθησε η πλειοψηφία στην υπόθεση Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού 

Οικονομικών325, ως παρατέθηκε ανωτέρω. Αντίθετα, αναφορικά με την (μη) ύπαρξη 

περιορισμού, η μειοψηφία ακολούθησε διαφορετική πορεία από την πλειοψηφία στην 

Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών. Συγκεκριμένα, διαχώρισε τους Αιτητές σε δύο 

 
325 Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.11/6/2014, Ολ.). 
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κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ενέπιπταν τα πρόσωπα τα οποία, όντας συνταξιούχοι, 

ανέλαβαν θέση ή αξίωμα στον δημόσιο τομέα πριν τις 6/5/2011, ήτοι πριν τη θέση σε ισχύ του 

επίδικου νόμου. Η μειοψηφία θεώρησε ότι τα πρόσωπα αυτά αποποιήθηκαν ελεύθερα, εν όλω 

ή εν μέρει, τις συντάξεις τους. Επομένως, δεν είχαν οποιοδήποτε έρεισμα να παραπονιούνται 

ούτε για στέρηση ούτε για περιορισμό του δικαιώματός τους στην ιδιοκτησία. Στη δεύτερη 

κατηγορία ενέπιπταν τα πρόσωπα τα οποία ανέλαβαν θέση ή αξίωμα μετά τη θέση σε ισχύ 

του επίδικου νόμου. Η μειοψηφία θεώρησε ότι ούτε τα πρόσωπα αυτά είχαν έρεισμα να 

παραπονιούνται για οποιαδήποτε επέμβαση στο δικαίωμά τους στην ιδιοκτησία, αφού 

εναπόκειτο σε δική τους επιλογή το εάν θα συνέχιζαν να λαμβάνουν σύνταξη ή όχι.    

 

Η Μιχαηλίδου Δ., αν και κατέληξε σε συμπέρασμα ύπαρξης παραβίασης του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος, δεν προκύπτει από την απόφασή της να τοποθετήθηκε επί του θέματος326. 

 

4.3.2.4. Σύνοψη νομολογίας ΕΔΑΔ και Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Το σύνολο των αποφάσεων του ΕΔΑΔ που παρατέθηκαν αφορούσαν επεμβάσεις σε ενοχικές 

αξιώσεις σε μισθούς και συντάξεις τελούσες υπό αιρέσεις και/ή προθεσμίες, ήτοι σε τρέχοντες 

και μελλοντικούς μισθούς. Η Azinas v. Cyprus327 αφορούσε, επίσης, και επέμβαση σε ήδη 

καταβληθείσες συντάξεις. Η θέση του ΕΔΑΔ σε αυτές τις περιπτώσεις, εν αντιθέσει με αυτήν 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ήταν αρκετά σαφής. Στη συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων 

ρητά δήλωσε πως εξέτασε την επέμβαση υπό το φως του πρώτου κανόνα, δηλαδή ως 

επέμβαση στην ειρηνική απόλαυση της ιδιοκτησίας -και όχι ως στέρηση ή περιορισμό του 

τρίτου κανόνα. Ακόμη δε και στις περιπτώσεις που δεν δήλωσε τούτο ρητά, θα μπορούσε να 

 
326 Αντιμέτωπο με το ερώτημα της συμβατότητας με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία μέτρων τα οποία υιοθέτησε η 
Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και τα οποία επηρέαζαν τις συντάξεις 
των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα βρέθηκε και το Διοικητικό Δικαστήριο. Το τελευταίο με σαφήνεια προσέγγισε 
τις εν λόγω επεμβάσεις ως περιορισμούς και όχι ως στέρηση. Σχετικές, Αυξεντίου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.5672/2013 κ.ά., απόφαση ημ.15/11/2016), Αυγουστή κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.898/2013 κ.ά., απόφαση ημ.27/11/2018), η οποία, ως είδαμε, 
αφορούσε τη συνταγματικότητα του στο παρόν κεφάλαιο υπό κρίση Ν.168(Ι)/2012. 
327 Azinas v. Cyprus, Application No.56679/00, Court (Third Section), Judgment (Merits), 20/6/2002, Azinas v. 
Cyprus, Application No.56679/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/4/2004. 
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λεχθεί πως, ουσιαστικά, και πάλι εξέτασε τις επεμβάσεις υπό αυτόν τον πρώτο κανόνα. Και 

τούτο, γιατί στις περιπτώσεις που εξέτασε υπό κάποιον άλλο κανόνα, συνήθως, ανέφερε τούτο 

ρητά.  

 

Επιπλέον, οι περισσότερες αποφάσεις που είδαμε σχετίζονταν με μερική και όχι ολική άμεση 

ή έμμεση αφαίρεση τρεχόντων και μελλοντικών μισθών και συντάξεων. Εξαίρεση αποτελούν 

η Azinas v. Cyprus ανωτέρω, η οποία αφορούσε ολική άμεση αφαίρεση καταβεβλημένων για 

συγκεκριμένη περίοδο συντάξεων και ολική άμεση αφαίρεση τρεχόντων και μελλοντικών 

συντάξεων, καθώς και η Kjartan Ásmundsson v. Iceland328, η οποία αφορούσε ολική άμεση 

αφαίρεση μονάχα τρεχόντων και μελλοντικών συντάξεων. Αναπάντητο, λοιπόν, παραμένει το 

ποια είναι η θέση του ΕΔΑΔ αναφορικά με επεμβάσεις μερικής αφαίρεσης ή άλλης μορφής σε 

ήδη καταβεβλημένους και εισπραγμένους μισθούς και συντάξεις, καθώς και αναφορικά με 

επεμβάσεις σε προσδοκία λήψης σύνταξης, ως αυτές οι κατηγορίες παρατέθηκαν ανωτέρω. 

Θα λέγαμε πως, εάν η ανάλυσή μας για τον τρόπο που το ΕΔΑΔ απαντά το πρώτο ερώτημα 

είναι ορθή, η θέση του αναφορικά με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις 

θα μπορούσε να ταυτίζεται με τη δική μας. Σε κάθε περίπτωση, μονάχα σχετικές αποφάσεις 

του μπορούν να απαντήσουν τα εν λόγω ερωτήματα. 

 

Όσον αφορά το Ανώτατο Δικαστήριο, η πλειοψηφία των αποφάσεων που παρατέθηκαν 

αφορούσαν επεμβάσεις σε ενοχικές αξιώσεις σε μισθούς και συντάξεις τελούσες υπό αιρέσεις 

και/ή προθεσμίες, ήτοι σε τρέχοντες και μελλοντικούς μισθούς και συντάξεις. Μόνη εξαίρεση 

η Φιλίππου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας329, η οποία αφορούσε επέμβαση σε προσδοκία κτήσης 

αξίωσης λήψης σύνταξης. Θα λέγαμε πως η απάντηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά 

με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα δεν είναι σαφής, συμπαγής και ακλόνητη. Στις πλείστες 

αποφάσεις -αν όχι σε όλες- το Ανώτατο Δικαστήριο δεν προέβη σε ρητό και σαφή 

 
328 Kjartan Ásmundsson v. Iceland, Application No.60669/00, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 12/10/2004. 
329 Φιλίππου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2010) 3 ΑΑΔ 241. 
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χαρακτηρισμό της μορφής της επέμβασης. Σε κάποιες από αυτές ο χαρακτηρισμός προκύπτει 

από το σύνολο της απόφασης330, ενώ σε άλλες ούτε καν αυτό δεν συμβαίνει331. Περαιτέρω, 

στην κατηγορία αυτή, όπου ο χαρακτηρισμός δεν αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια, αλλά 

προκύπτει από το σύνολο της απόφασης, εμπίπτουν και οι δύο σχετικά πρόσφατες αποφάσεις 

στις υποθέσεις Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών332 και Κουτσελίνη κ.ά. ν. 

Κυπριακής Δημοκρατίας333. Στις εν λόγω αποφάσεις οι δικαστές όχι μόνο δεν εξέφρασαν με 

σαφήνεια τη θέση τους επί του εδώ εξεταζόμενου ερωτήματος, αλλά επιπλέον δεν τελούσαν 

και σε ομοφωνία. Εάν η ανάλυσή μας είναι ορθή, στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού 

Οικονομικών, τόσο η πλειοψηφία όσο και η μειοψηφία προσέγγισαν την υπό κρίση επέμβαση 

ως περιορισμό του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος. Στη δε Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής 

Δημοκρατίας, η πλειοψηφία προσέγγισε την υπό κρίση επέμβαση ως περιορισμό, η μειοψηφία 

κατέληξε πως δεν υπήρξε καν επέμβαση στο Άρθρο 23 του Συντάγματος, ενώ η Μιχαηλίδου 

Δ. δεν τοποθετήθηκε επί του θέματος. 

 

Δεδομένου, λοιπόν, ότι πρώτον, το σύνολο των αποφάσεων που είδαμε, πλην της Φιλίππου 

ν. Κυπριακής Δημοκρατίας ανωτέρω, αφορούσαν μερική και όχι ολική, άμεση ή έμμεση 

αφαίρεση τρεχόντων και μελλοντικών μισθών και συντάξεων και ότι δεύτερον, στο σύνολο των 

αποφάσεων αυτών, και πάλι πλην της Φιλίππου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, το Ανώτατο 

Δικαστήριο, είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία, θεώρησε την επέμβαση ως περιορισμό, θα 

λέγαμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η θέση του ταυτίζεται με τη δική μας.  

 

 
330 Σχετικές αναφορικά με τους μισθούς, αποφάσεις πλειοψηφίας και μειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. 
Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.). 
Σχετικές αναφορικά με τις συντάξεις, Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584, αποφάσεις 
πλειοψηφίας και μειοψηφίας στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις 
Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.). 
331 Σχετική, Φιλίππου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2010) 3 ΑΑΔ 241, όπου η επέμβαση εξετάστηκε με αναφορά 
στο Άρθρο 1 Π1, οπόταν η αποφυγή του χαρακτηρισμού ήταν ευκολότερη. 
332 Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.11/6/2014, Ολ.). 
333 Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.7/10/2014, Ολ.). 
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Πέραν τούτων, όπως και αναφορικά με το ΕΔΑΔ, αναπάντητο παραμένει το ποια θα είναι η 

στάση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε περιπτώσεις ολικής άμεσης ή έμμεσης αφαίρεσης 

τρεχόντων και μελλοντικών μισθών, καθώς και σε περιπτώσεις οποιασδήποτε επέμβασης σε 

ήδη καταβεβλημένους και εισπραγμένους μισθούς και συντάξεις ή σε δεδουλευμένους και 

οφειλόμενους, αλλά μη καταβεβλημένους, μισθούς και συντάξεις, ως αυτές οι κατηγορίες 

παρατέθηκαν ανωτέρω. Και πάλι, μονάχα σχετικές αποφάσεις του μπορούν να απαντήσουν 

τα εν λόγω ερωτήματα με σαφήνεια.  

 

4.3.2.5. Εφαρμογή στα υπό κρίση μέτρα 

 

Δεδομένης της ανωτέρω θέσης μας ότι οι τρέχοντες και μελλοντικοί μισθοί και συντάξεις 

συνιστούν ιδιοκτησία ως αξιώσεις σε μισθούς και συντάξεις καθορισμένου ύψους, ήτοι του 

προβλεπόμενου κατά τον χρόνο πρόσληψης και συνταξιοδότησης αντίστοιχα, τόσο η 

προβλεπόμενη από τον Ν.112(Ι)/2011 επιβολή έκτακτης εισφοράς επ’ αυτών όσο και η 

προβλεπόμενη από το Ν.168(Ι)/201 επιβολή μειώσεων επ’ αυτών συνιστούσαν επεμβάσεις 

στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία έχουσες τη μορφή του περιορισμού.  

 

Αντίστοιχη τόσο όσον αφορά την ύπαρξη επέμβασης όσο και τη μορφή αυτής θα λέγαμε ότι 

είναι η θέση και του ΕΔΑΔ και του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Διοικητικού Δικαστηρίου, 

κατεύθυνση προς την οποία δεικνύει και η μέχρι σήμερα νομολογία τους, ως παρατέθηκε και 

αναλύθηκε ανωτέρω.  

 

Όσον αφορά τώρα την προσδοκία κτήσης αξίωσης λήψης σύνταξης, δεδομένης της θέση μας 

ότι ως ιδιοκτησία δεν προστατεύεται η προσδοκία κτήσης αξίωσης λήψης σύνταξης 

καθορισμένου ύψους, αλλά του εκ της σχετικής νομοθεσίας, προκήρυξης και/ή σύμβασης 

εργασίας κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης προβλεπόμενου, και δεδομένου του ότι τόσο ο 

Ν.112(Ι)/2011 όσο και ο Ν.168(Ι)/2012 επέφεραν μείωσή και όχι κατάργηση των συντάξεων, 
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θεωρούμε πως δεν υπάρχει καν επέμβαση σε αυτήν. Θέση δε του Ανωτάτου Δικαστηρίου και 

του ΕΔΑΔ επί του θέματος, ως σημειώθηκε, δεν εντοπίστηκε. 

 

Επομένως, τα υπό κρίση επηρεάζοντα τους μισθούς και τις συντάξεις μέτρα αποτελούν 

επέμβαση στους τρέχοντες και μελλοντικούς μισθούς και συντάξεις, υπό τη μορφή του 

περιορισμού, και (πρέπει να) υπάγονται είτε στον πρώτο είτε στον τρίτο κανόνα του Άρθρου 

1 Π1 και στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος. 

 

4.3.3. Τρίτο ερώτημα: Η επέμβαση στους μισθούς και στις συντάξεις είναι σύμφωνη 

με τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία; 

 

4.3.3.1. Προτεινόμενη θέση 

 

Έχοντας απαντήσει καταφατικά στο πρώτο ερώτημα και έχοντας χαρακτηρίσει την εκάστοτε 

υπό κρίση επέμβαση στο πλαίσιο του δεύτερου ερωτήματος, αυτό που μένει είναι η εξέταση 

της τήρησης των προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 

Οι προϋποθέσεις αυτές στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας είναι: 

 

(α) Η πρόβλεψη δια νόμου. 

(β) Η εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος. 

(γ) Η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. 

 

Ο τρόπος προσέγγισης αυτών στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας αποτέλεσε αντικείμενο 

εκτενούς ανάλυσης σε προηγούμενο κεφάλαιο. Όσα, λοιπόν, εκεί αναφέρθηκαν ισχύουν και 

στις περιπτώσεις που οι επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία συνίστανται σε επεμβάσεις 

σε μισθούς και συντάξεις. 
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4.3.3.2. Νομολογία ΕΔΑΔ 

 

4.3.3.2.1. Μισθοί 

 

Όσον αφορά την προσέγγιση των τριών προϋποθέσεων σε περιπτώσεις επέμβασης σε 

μισθούς, σχετική είναι και πάλι η απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Savickas a.o. v. 

Lithuania334. Το ΕΔΑΔ αποδέχτηκε πως η υπό κρίση επέμβαση προβλεπόταν δια νόμου, 

καθώς και ότι εξυπηρετούσε σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ήτοι την αντιμετώπιση της 

ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης στη Λιθουανία. Ανέφερε, 

μάλιστα, ότι τη θέση αυτήν είχε δεχτεί και το Συνταγματικό Δικαστήριο της Λιθουανίας, το οποίο 

σημείωσε ότι η μείωση στους μισθούς των εργοδοτουμένων στον δημόσιο τομέα χρειαζόταν, 

προκειμένου να χρηματοδοτηθούν η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική πολιτική και άλλες 

ανάγκες της κοινωνίας. Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, το ΕΔΑΔ φαίνεται να έλαβε 

υπόψη του μία σειρά παραγόντων. Καταρχάς, καθοριστικό φαίνεται να ήταν το γεγονός πως 

οι υπό κρίση μειώσεις των μισθών δεν αφορούσαν μόνο τους δικαστές, αλλά αποτελούσαν 

τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος μέτρων λιτότητας, επηρεαζόντων τους μισθούς των 

εργαζομένων όλου του δημοσίου τομέα, όπως και το γεγονός πως η μείωση αφορούσε την 

αύξηση που είχαν λάβει οι δικαστές πέντε χρόνια πριν, με αποτέλεσμα να μην επηρεασθεί ο 

μισθός που λάμβαναν κατά τον διορισμό τους κάποιοι από τους Αιτητές. Ακόμη, υπόψη του 

έλαβε το ότι ο μισθός των δικαστών ήταν κατά πολύ υψηλότερος από τον μέσο μισθό των 

εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα, με αποτέλεσμα, δεδομένου και του ύψους της μείωσης, 

να μην τίθεται ζήτημα απειλής της αξιοπρεπούς διαβίωσης των Αιτητών, καθώς και το ότι το 

επίδικο μέτρο κρίθηκε δικαστικώς -ένεκα του ότι δεν υπήρχε ρητή πρόβλεψη στον σχετικό 

νόμο- πως είχε προσωρινό χαρακτήρα, ήτοι θα έμενε σε ισχύ μόνο για την περίοδο της 

οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στη Λιθουανία. Τέλος, υπόψη του έλαβε το 

γεγονός πως, τελικά, οι δικαστές αποζημιώθηκαν για την απώλειά τους, δυνάμει 

 
334 Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 
15/10/2013. 
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μεταγενέστερης νομοθεσίας. Κατέληξε, έτσι, πως και η τρίτη προϋπόθεση τηρείτο και πως 

συνεπώς, η προσφυγή ήταν απαράδεκτη ως προδήλως αβάσιμη. 

 

Διαφωτιστική είναι, επίσης, η απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Koufaki a.o. v. Greece335, 

την οποία θα δούμε εκτενώς αμέσως κατωτέρω, κατά την εξέταση της στάσης του ΕΔΑΔ σε 

περιπτώσεις επεμβάσεων που αφορούν συντάξεις. Όσα εκεί αναφέρονται, ανάλογα 

προσαρμοσμένα, ισχύουν και αναφορικά με τους μισθούς. 

 

4.3.3.2.2. Συντάξεις 

 

Όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης των τριών αυτών προϋποθέσεων από το ΕΔΑΔ σε 

περιπτώσεις επεμβάσεων σε συντάξεις, μία πρώτη σχετική απόφαση είναι η πρωτόδικη 

απόφασή του στην Azinas v. Cyprus336. Το  Δικαστήριο, εξετάζοντας σε πρώτο βαθμό, 

δέχθηκε πως η πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου τηρείτο. Όσον αφορά τη 

δεύτερη προϋπόθεση, σημείωσε πως, παρόλο που η προστασία της εμπιστοσύνης του κοινού 

στην ακεραιότητα της Διοίκησης μπορεί να αποτελέσει σκοπό δημοσίου συμφέροντος, η 

αναδρομική κατάσχεση της σύνταξης του Αιτητή δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι εξυπηρετούσε 

οποιοδήποτε αντίστοιχο σκοπό. Παραταύτα, προχώρησε να εξετάσει την αρχή της 

αναλογικότητας. Σημείωσε πως ο Αιτητής απολύθηκε από τη θέση του και καταδικάστηκε σε 

φυλάκιση για κατάχρηση σημαντικών χρηματικών ποσών. Η απόλυσή του είχε ως συνέπεια 

τη στέρηση των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να στερηθεί τόσο ο ίδιος 

όσο και η οικογένειά του κάθε μέσο διαβίωσης, ήτοι να υποστεί τόσο ο ίδιος όσο και η 

οικογένειά του ιδιαίτερα σκληρές οικονομικές και συναισθηματικές συνέπειες. Κατέληξε, έτσι, 

πως η τρίτη προϋπόθεση δεν τηρείτο και συνεπώς, πως υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 1 

Π1.  

 
335 Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013. 
336 Azinas v. Cyprus, Application No.56679/00, Court (Third Section), Judgment (Merits), 20/6/2002, Azinas v. 
Cyprus, Application No.56679/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/4/2004. 
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Διαφωτιστική είναι και η ομοίως ανωτέρω αναφερθείσα Kjartan Ásmundsson v. Iceland337. Το 

ΕΔΑΔ δέχτηκε πως η πρώτη προϋπόθεση τηρείτο, καθώς και ότι η αντιμετώπιση των 

οικονομικών δυσκολιών του Ταμείου Συντάξεως αποτελούσε σκοπό δημοσίου συμφέροντος. 

Ως προς την αρχή της αναλογικότητας σημείωσε ότι η επέμβαση έγινε προς εξυπηρέτηση του 

ανωτέρω αναφερόμενου σκοπού, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων, και οδήγησε στον 

επηρεασμό των συντάξεων τριακοσίων τριάντα έξι ατόμων, τα οποία λάμβαναν και άλλο 

εισόδημα, ήτοι τον μισθό από την όποια εργασία τους. Παρόλα αυτά, ο Αιτητής ανήκε σε μία 

μικρή κατηγορία ατόμων, των οποίων η σύνταξη δεν μειώθηκε απλά, αλλά καταργήθηκε, και 

αυτό έγινε μόνο για πενήντα τέσσερα άτομα. Κατέληξε πως η ρύθμιση αυτή είχε χαρακτήρα 

διάκρισης και σημείωσε πως αυτό έπρεπε να ληφθεί υπόψη κατά τον έλεγχο της 

αναλογικότητας στο πλαίσιο του Άρθρου 1Π1 (παρόλο που αυτό δεν εξεταζόταν σε 

συνδυασμό με το Άρθρο 14 της ΕΣΔΑ). Επιπλέον, το ΕΔΑΔ σημείωσε πως ο Αιτητής είχε 

βάσιμη θεμιτή προσδοκία ότι η αναπηρία του θα εξακολουθούσε να υπολογίζεται με βάση την 

ανικανότητά του να εκτελέσει την προηγούμενη εργασία του, καθώς και ότι η απώλεια της 

σύνταξής του δεν οφειλόταν στον ίδιο, σε δικά του περιστατικά, αλλά σε αλλαγές της σχετικής 

νομοθεσίας. Κατέληξε, έτσι, πως η απώλεια της σύνταξής του υπήρξε δυσανάλογη και 

υπερβολική και δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί υπό τις περιστάσεις, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 1 Π1. 

 

Ενδιαφέρουσα όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας είναι και η σύμφωνη με το 

αποτέλεσμα, αλλά χωριστή απόφαση του Thomassen Δ. Κρίσιμο γι’ αυτόν στοιχείο υπήρξε το 

γεγονός ότι η πλήρης απώλεια των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του Αιτητή, τα οποία 

απολάμβανε για περίπου είκοσι χρόνια, επήλθε αμέσως μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης 

μόνο 25% αναπηρίας και ικανότητας για άλλη εργασία, χωρίς οποιαδήποτε μεταβατική 

περίοδο. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν δόθηκε χρόνος στον Αιτητή να προσαρμοστεί στα νέα 

δεδομένα.  

 
337 Kjartan Ásmundsson v. Iceland, Application No.60669/00, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 12/10/2004. 
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Ενδιαφέρουσα, επίσης, είναι η απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Stummer v. Austria338. Ο 

Αιτητής υπήρξε για είκοσι οχτώ χρόνια υπόδικος, κατά τη διάρκεια των οποίων εργαζόταν. 

Όταν, όντας ελεύθερος πια, υπέβαλε αίτημα για πρόωρη σύνταξη, έλαβε αρνητική απάντηση 

από την αρμόδια αρχή, ένεκα του ότι δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας 

σε συντάξιμη θέση. Τούτο λόγω του ότι, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα έτη εργασίας 

του ενόσω ήταν υπόδικος δεν συνυπολογίζονταν. Ο Αιτητής ήγειρε ζήτημα παραβίασης του 

Άρθρου 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το Άρθρο 1 Π1. Η απόφαση του ΕΔΑΔ δεν ήταν 

ομόφωνη. Παρόλα αυτά, όλοι οι δικαστές αποδέχτηκαν πως ο Αιτητής είχε ιδιοκτησιακό 

δικαίωμα εμπίπτον στο Άρθρο 1 Π1.  

 

Όσον αφορά το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα, η πλειοψηφία αποδέχθηκε ότι η διατήρηση της 

οικονομικής αποτελεσματικότητας και της συνολικής συνοχής του συστήματος συντάξεων 

γήρατος, αποκλείοντας από τις παροχές πρόσωπα που δεν έχουν καταβάλει σημαντικές 

εισφορές, αποτελούν σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Προχώρησε, έτσι, να εξετάσει την 

αρχή της αναλογικότητας. Δίδοντας έμφαση στο γεγονός πως ο Αιτητής, μετά την 

αποφυλάκισή του, καίτοι δεν λάμβανε σύνταξη γήρατος, λάμβανε άλλα επιδόματα, με 

αποτέλεσμα το εισόδημά του να φτάνει σχεδόν το επίπεδο ελάχιστης σύνταξης, κατέληξε πως 

και η προϋπόθεση αυτή τηρείτο και συνεπώς, πως δεν υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 14 

της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το Άρθρο 1 Π1. 

 

Αντίθετα, η μειοψηφία φαίνεται να κατέληξε πως ούτε η προϋπόθεση εξυπηρέτησης σκοπού 

δημοσίου συμφέροντος ούτε η αρχή της αναλογικότητας τηρούνταν. Όσον αφορά τον σκοπό 

δημοσίου συμφέροντος, η μειοψηφία παρατήρησε πως η «οικονομική ευημερία της χώρας», 

αν και απαντάται ως τέτοιος σκοπός στο Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, δεν απαντάται στο Άρθρο 1 Π1. 

Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, καταρχάς, σημείωσε ότι ο λόγος που ο Αιτητής 

δεν κατέβαλλε εισφορές, οφείλεται στην πολιτική επιλογή του Κράτους να αποκόπτει το 75% 

 
338 Stummer v. Austria, Application No.37452/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
7/7/2011. 
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των απολαβών των εργαζομένων κρατουμένων ως επίδομα συντήρησης (εντός της φυλακής), 

ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό, που δεν άφηνε περιθώριο σε αυτούς να καταβάλλουν εισφορές. 

Έπειτα, προσέθεσε πως, αν και ο Αιτητής λάμβανε κοινωνικά επιδόματα, εντούτοις αυτά 

συνιστούσαν βοηθήματα και δεν μπορούσαν να συγκριθούν με τη σύνταξη γήρατος, η οποία 

συνιστά δικαίωμα. Τόνισε, μάλιστα, ότι «η διαφορά είναι σημαντική όσον αφορά το σεβασμό 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, [αφού] η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», καθώς και ότι «σήμερα το δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος 

αποτελεί μέρος του κοινωνικού συμφώνου μεταξύ των πολιτών και του Κράτους». Κατέληξε, 

έτσι, πως υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το Άρθρο 1 Π1. 

 

Ιδιαιτέρως διαφωτιστική είναι η υπόθεση Valkov a.o. v. Bulgaria339, όπου η απόφαση του 

ΕΔΑΔ δεν ήταν ομόφωνη. 

 

Το σύνολο των δικαστών αποδέχτηκε πως η υπό κρίση επέμβαση προβλεπόταν δια νόμου, 

καθώς και ότι υπήρχε σκοπός δημοσίου συμφέροντος, ήτοι, ως το εθνικό Συνταγματικό 

Δικαστήριο ανέφερε, «λόγοι κοινωνικής πολιτικής». Διαφωνία υπήρξε όσον αφορά την αρχή 

της αναλογικότητας. 

 

Η πλειοψηφία ανέφερε πως ιδιαίτερη έμφαση έπρεπε να δοθεί στο γεγονός ότι οι Αιτητές 

υπέστησαν μία εύλογη και ανάλογη μείωση παρά μία συνολική απώλεια των συνταξιοδοτικών 

τους δικαιωμάτων. Παρόλο που το ανώτατο όριο οδηγούσε, σε κάποιες περιπτώσεις, σε 

σημαντικές μειώσεις των μηνιαίων συντάξεων, σε καμία περίπτωση δεν στερούσε πλήρως 

τους Αιτητές από το μοναδικό μέσο διαβίωσής τους. Εξάλλου, οι Αιτητές ήταν λήπτες των 

υψηλότερων συντάξεων μεταξύ περισσότερων από δύο εκατομμύρια ατόμων στη Βουλγαρία 

που λάμβαναν σύνταξη γήρατος. Επιπλέον, σημείωσε πως οι τελευταίοι δεν υπέστησαν 

πραγματική μείωση των μηνιαίων απολαβών τους, αλλά απλώς δεν είδαν την ανακοινωθείσα 

 
339 Valkov a.o. v. Bulgaria, Application No.2033/04 a.o., Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 25/10/2011. 
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άρση του κατώτατου ορίου συνταξιοδότησης να υλοποιείται, ενώ μάλιστα προέκυπτε πως από 

τον χρόνο συνταξιοδότησής τους ποτέ δεν έλαβαν το πλήρες ποσό των συντάξεών τους. 

Τέλος, θέλοντας να τονίσει πως δεν οφείλεται η σύνταξη να είναι ανάλογη με τις τυχόν 

καταβληθείσες εισφορές των δικαιούχων, σημείωσε πως «τα δημόσια συνταξιοδοτικά 

συστήματα βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ συνεισφερόντων και δικαιούχων…, 

αποτελούν έκφραση της αλληλεγγύης της κοινωνίας προς τα ευάλωτα μέλη της» και συνεπώς, 

δεν μπορούν να εξομοιωθούν με τα συστήματα ιδιωτικής ασφάλισης, όπου πράγματι υπάρχει 

τέτοια αναλογία. Κατέληξε πως και η τρίτη προϋπόθεση τηρείτο και συνεπώς, πως δεν υπήρχε 

παραβίαση του Άρθρου 1 Π1. 

 

Αντίθετη σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας και συνεπώς, το τελικό αποτέλεσμα ήταν η 

θέση του Panova Δ., ο οποίος παρέθεσε προς τούτο μία σειρά ενδιαφερόντων 

επιχειρημάτων340. 

 
340 Το πρώτο επιχείρημα του Panova Δ. σχετιζόταν με τη χρονική διάρκεια του υπό κρίση μέτρου. Ένα Κράτος 
μπορεί να μεταβάλλει το συνταξιοδοτικό του σύστημα προκειμένου να επιτύχει ένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος, 
τούτο, όμως, δεν μπορεί να διαρκεί για πάντα ή επί μακρό. Η Βουλγαρία τέθηκε σε μία πορεία μεταβολών από το 
1989, προκειμένου να μετατραπεί από κεντρική σοσιαλιστική οικονομία σε οικονομία της αγοράς. Από τότε, όμως, 
είχαν περάσει είκοσι δύο χρόνια. Δεν μπορούσε ο περιορισμός των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών να 
διαρκεί επ’ άπειρον. Στο πλαίσιο αυτό, το υπό κρίση μέτρο τέθηκε σε ισχύ το 2000 με συγκεκριμένη διάρκεια. Η 
διάρκεια αυτή διαρκώς παρατεινόταν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου (legal uncertainty) 
στους πολίτες. Τούτο μόνο καθιστούσε την επέμβαση στην ιδιοκτησία τους δυσανάλογη. 
Το δεύτερο σχετιζόταν με τη φύση τόσο του επηρεαζόμενου αντικειμένου όσο και της επέμβασης. Πράγματι, 
σημείωσε ο Panova Δ., οι συνταξιοδοτικές εισφορές αναφορικά με τους Αιτητές καταβάλλονταν από το Κράτος και 
όχι από τους ίδιους. Τούτο, όμως, δεν σήμαινε ότι οι συντάξεις τους μπορούσαν να μειώνονται αυθαίρετα. Οι 
Αιτητές ασκούσαν επάγγελμα με υψηλό ρίσκο. Λάμβαναν υψηλό μισθό και, ένεκα τούτου, καταβάλλονταν γι’ αυτούς 
υψηλές συνταξιοδοτικές εισφορές, με αποτέλεσμα δικαιολογημένα να αναμένουν ότι θα λάμβαναν υψηλές 
συντάξεις. Επομένως, εάν γνώριζαν ότι δεν θα λάμβαναν υψηλές συντάξεις, ενδεχομένως να ασκούσαν κάποιο 
άλλο επάγγελμα, χαμηλότερου ρίσκου.  
Επιπλέον, σημείωσε ότι, επί του προκειμένου, δεν είχε μεταβληθεί ουσιαστικά το ποσό της σύνταξης που οι Αιτητές 
δικαιούνταν. Απλά αποκοπτόταν συγκεκριμένο ποσό αυτών, με αποτέλεσμα να διαψεύδεται η δικαιολογημένη 
προσδοκία τους ότι η σύνταξή τους θα υπολογιζόταν όπως όλων των λοιπών συνταξιούχων. Με άλλα λόγια, το 
παράπονό τους αφορούσε ποσό το οποίο, καταρχήν, δικαιούνταν και δυνάμει νομοθετικής μεταβολής δεν τους 
καταβαλλόταν. 
Τέλος, διαφώνησε με τη θέση της πλειοψηφίας ότι οι Αιτητές δεν υπέστησαν σημαντική και πραγματική μείωση 
επειδή, μεταξύ άλλων, πάντοτε επηρεάζονταν από την ύπαρξη ενός νομοθετικού ανώτατου ορίου σύνταξης και 
επειδή παρέμεναν στους συνταξιούχους με τις υψηλότερες συντάξεις. Σχετικώς ανέφερε: 
«Τα γεγονότα της υπόθεσης αποδεικνύουν ότι [οι Αιτητές] λαμβάνουν δύο ή τρεις φορές λιγότερα από το πλήρες 
ποσό των συντάξεών τους. Το ανώτατο ποσό των συντάξεών τους είναι περίπου πέντε φορές υψηλότερο από την 
ελάχιστη (κοινωνική) σύνταξη στη Βουλγαρία -136 BGN, που ισοδυναμούν με €69,54- την οποία λαμβάνουν άτομα 
που έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης, αλλά δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση 
των επαγγελμάτων των Αιτητών, μία τέτοια διαφορά είναι δυσανάλογη και άδικη. Ο επιδιωκόμενος σκοπός -ήτοι, η 
κοινωνική δικαιοσύνη- δεν μπορεί να επιτευχθεί, εάν δεν υπάρχει δικαιοσύνη για το άτομο. Το θέμα δεν είναι η 
στέρηση της αύξησης του ποσού της σύνταξης, αλλά η στέρηση του βασικού ποσού της σύνταξης. Επιπλέον, δεν 
πρέπει να παραβλέπεται ότι το μέτρο που επηρεάζει τους Αιτητές επηρεάζει επίσης ένα σημαντικό ποσοστό των 
συνταξιούχων στη χώρα -περίπου το 1/5». 
Μάλιστα, παρόλο που από το 2000 έγιναν νομοθετικές μεταβολές στη Βουλγαρία που οδήγησαν στην αύξηση των 
λαμβανόμενων από πολλά πρόσωπα συντάξεων, οι Αιτητές δεν καλύπτονταν από αυτές, με αποτέλεσμα να μην 
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Άλλη μία διαφωτιστική υπόθεση είναι η Panfile v. Romania341. Η Αιτήτρια, έχοντας βγει σε 

πρόωρη σύνταξη από τον δημόσιο τομέα, ανέλαβε καθήκοντα σε μία άλλη θέση και πάλι στον 

δημόσιο τομέα. Λάμβανε, επομένως, και σύνταξη και μισθό από το Κράτος. Το 2009, δυνάμει 

νομοθετικής αλλαγής, όταν ο μισθός ενός εργαζομένου στον δημόσιο τομέα, ο οποίος λάμβανε 

και σύνταξη, ξεπερνούσε τα 1.836 LEI, τότε αυτός έπρεπε μέσα σε καθορισμένη προθεσμία 

να επιλέξει είτε τη συνέχιση της εργασίας του και την αναστολή της σύνταξής του είτε τον 

τερματισμό της εργασίας του και τη συνέχιση της σύνταξής του. Η Αιτήτρια αρνήθηκε να 

προβεί σε τέτοια επιλογή και έτσι, τερματίστηκε η νέα της εργασία342. Εγέρθηκε ζήτημα 

παραβίασης του Άρθρου 1 Π1. 

 

Το ΕΔΑΔ δέχτηκε πως η υπό κρίση επέμβαση προβλεπόταν δια νόμου, καθώς και ότι ο 

περιορισμός των δημοσίων εξόδων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης αποτελούσε σκοπό δημοσίου συμφέροντος. Προχώρησε να εξετάσει την αρχή της 

αναλογικότητας και κατέληξε πως τούτη τηρείτο. Προς αυτήν την κατεύθυνση σημείωσε ότι η 

Αιτήτρια είχε τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα συνέχιζε να λαμβάνει σύνταξη ή εάν θα συνέχιζε 

να εργάζεται343, καθώς και ότι, σε αντίθεση με τα περιστατικά της Kjartan Asmudsson v. 

Iceland ανωτέρω, η Αιτήτρια δεν υπέφερε πλήρη στέρηση των δικαιωμάτων της και των 

μέσων διαβίωσής της. Εξακολουθούσε να λαμβάνει μηνιαία σύνταξη, το ύψος της οποίας ήταν 

υψηλότερο από τον μέσο μισθό στη Βουλγαρία, αλλά και από τον μισθό που η ίδια θα λάμβανε 

αν δεν τερματιζόταν η εργασία της. 

 

 
διαθέτουν κανένα μέσο για την εξασφάλιση υψηλότερου ποσού σύνταξης. Αυτό, κατά τη γνώμη του Panova Δ, 
καθιστούσε το υπό εξέταση μέτρο ακόμη πιο δυσανάλογο.  
341 Panfile v. Romania, Application No.13902/11, Court (Third Section), Decision (Admissibility), 20/3/2012. 
342 Πρόκειται για ρύθμιση παρόμοια με αυτήν του Περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) 
Ν.88(Ι)/2011, ως τροποποιήθηκε, η συνταγματικότητα του οποίο εξετάστηκε στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.). 
343 Η θέση αυτή προσομοιάζει με τη θέση της μειοψηφίας στην υπόθεση Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.). 
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Επίσης σχετική είναι η απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Gáll v. Hungary344. Η Αιτήτρια 

απολύθηκε από τη δημόσια υπηρεσία. Ένεκα τούτο, είχε δικαίωμα σε μισθούς δύο μηνών 

κατά τους οποίος απαλλασσόταν από την εργασία της, καθώς και σε αποζημίωση λόγω 

απόλυσης ίση με τους μισθούς δώδεκα μηνών. Τα ωφελήματα αυτά, δυνάμει νομοθετικής 

μεταβολής, υπόκειντο πια σε φορολογία ύψους 98%. Εγέρθηκε ζήτημα παραβίασης του 

Άρθρου 1 Π1.  

 

Το ΕΔΑΔ, εξετάζοντας τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης, αποδέχτηκε πως η 

προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου πληρείτο. Τούτο, μάλιστα, παρά το γεγονός πως το 

εθνικό Συνταγματικό Δικαστήριο είχε κρίνει πως το υπό κρίση μέτρο αντέκειτο στο Σύνταγμα. 

Αποδέχτηκε, επίσης, πως και η δεύτερη προϋπόθεση τηρείτο, ήτοι ότι η ικανοποίηση της 

αίσθησης κοινωνικής δικαιοσύνης του λαού, η προστασία των δημόσιων οικονομικών και η 

κατανομή των δημόσιων βαρών αποτελούσαν σκοπό δημοσίου συμφέροντος. Προχώρησε, 

έτσι, να εξετάσει την αρχή της αναλογικότητας, προβαίνοντας στο πλαίσιο αυτό σε σειρά 

ενδιαφερουσών σκέψεων. Το ΕΔΑΔ, καταρχάς, σημείωσε πως η επίδικη νομοθετική 

πρόβλεψη καταβολής αποζημίωσης απόλυσης αποτελούσε πολυετή αμετάβλητη νομοθετική 

εγγύηση, δημιουργούσα δέσμευση στο Κράτος και δικαιολογημένη προσδοκία στους 

δημοσίους υπαλλήλους, η οποία δεν μπορούσε να αγνοηθεί ελαφρώς. Η Αιτήτρια παρείχε τις 

υπηρεσίες της ως δημόσια υπάλληλος προσδοκώντας δικαιολογημένα πως σε περίπτωση 

απόλυσής της τούτη θα αποζημιωνόταν ως ο νόμος για χρόνια προέβλεπε. Η εν λόγω 

προσδοκία της δεν μπορούσε να παραμερισθεί χωρίς αιτιολογία. Αποτελούσε δικαίωμα, 

αντάλλαγμα για την υπηρεσία της, και όχι ex gratia παροχή. Επιπλέον, σημείωσε πως η 

αποζημίωση απόλυσης δεν μπορούσε να θεωρηθεί απλό χρηματικό περιουσιακό στοιχείο. Η 

κοινωνική της λειτουργία στήριξης των ατόμων σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής τους, όπου 

δεν έχουν εργασία, καθιστά τη σχετική αξίωση κοινωνικά σημαντικό μέτρο. Στην προκειμένη 

 
344 Gáll v. Hungary, Application No.49570/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
25/6/2013. Ομοίως, N.K.M. v. Hungary, Application No.66529/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 14/5/2013, R.Sz. v. Hungary, Application No.41838/11, Court (Second Section), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 2/7/2013. 
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περίπτωση, η Αιτήτρια, της οποίας η καλή πίστη ουδέποτε αμφισβητήθηκε, υποβλήθηκε σε 

φόρο, ο συντελεστής του οποίου ήταν περίπου τριπλάσιος από τον γενικό συντελεστή φόρου, 

ενώ μάλιστα η πλειοψηφία των πολιτών δεν ήταν υποχρεωμένη να συμβάλλει με ανάλογο 

τρόπο στα δημόσια βάρη. Η Αιτήτρια στερήθηκε ουσιαστικά το εισόδημά της σε μία περίοδο 

σημαντικών προσωπικών δυσχερειών, ήτοι αυτήν της ανεργίας. Μάλιστα, η αιφνίδια 

νομοθετική μεταβολή, χωρίς οποιαδήποτε μεταβατική περίοδο, κατέστησε πρακτικά αδύνατη 

την προετοιμασία αυτής. Κατέληξε, λοιπόν, πως η τρίτη προϋπόθεση δεν τηρείτο και πως 

υπήρχε παραβίαση του Άρθρου  1 Π1. 

 

Ομοίως ενδιαφέρουσα είναι η απόφαση του ΕΔΑΔ στην προαναφερθείσα υπόθεση Markovics 

v. Hungary345. Το ΕΔΑΔ δέχτηκε πως η πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου 

τηρείτο, καθώς και ότι ο σκοπός της επέμβασης, ήτοι η υλοποίηση οικονομικών και 

κοινωνικών πολιτικών, αποτελούσε σκοπό δημοσίου συμφέροντος. Προχώρησε να εξετάσει 

την αρχή της αναλογικότητας. Σχετικώς σημείωσε ότι το υπό εξέταση μέτρο αποτελούσε ένα 

μονάχα κομμάτι σε ένα φάσμα μέτρων με στόχο τη μείωση των δημόσιων δαπανών, ότι δεν 

είχε αναδρομική ισχύ -αν και με άμεση εφαρμογή, καθώς και ότι οι Αιτητές συνέχισαν να 

λαμβάνουν φιλοδώρημα, το οποίο ήταν αντίστοιχο με τη σύνταξη που λάμβαναν 

προηγουμένως. Επομένως, δεν χρειαζόταν μεταβατική περίοδος για να προσαρμοστούν στα 

νέα δεδομένα. Επιπλέον, σημείωσε πως οι Αιτητές υπόκειντο μονάχα σε φορολόγηση ύψους 

16% και 12% αντίστοιχα και όχι σε συνολική στέρηση των δικαιωμάτων τους. Κατέληξε, έτσι, 

πως και η προϋπόθεση αυτή τηρείτο και συνεπώς, δεν υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 1 Π1. 

 

Τέλος, διαφωτιστικές είναι οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ στις Koufaki a.o. v. Greece346, Da 

Conceicao Mateus a.o. v. Portugal347 και Da Silva Carvalho Rico v. Portugal348. Και στις τρεις 

 
345 Markovics a.o. v. Hungary, Application No. 77575/11 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 
24/6/2014. 
346 Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013. 
347 Da Conceicao Mateus a.o. v. Portugal, Application No.62235/12 a.o., Court (Second Section), Decision 
(Admissibility), 8/10/2013. 
348 Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, Application No.13341/14, Court (First Section), Decision (Admissibility), 
1/9/2015. 
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αυτές υποθέσεις το Δικαστήριο δέχτηκε πως οι υπό κρίση επεμβάσεις προβλέπονταν δια 

νόμου, καθώς και ότι εξυπηρετούσαν σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ήτοι την αντιμετώπιση 

της εξαιρετικής οικονομικής κρίσης, και επιπλέον στην Koufaki a.o. v. Greece, την εξυγίανση 

των δημόσιων οικονομικών κατά τρόπο μόνιμο. Προχώρησε, έτσι, να εξετάσει την αρχή της 

αναλογικότητας. 

 

Στην Koufaki a.o. v. Greece, το ΕΔΑΔ, καταρχάς, σημείωσε πως τα υπό κρίση μέτρα 

αποτελούσαν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος, που υιοθετήθηκε προς εξυπηρέτηση του 

ανωτέρω αναφερόμενου σκοπού. Επεσήμανε ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί με προγενέστερη 

νομοθεσία είχαν αποδειχθεί ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της δεινής οικονομικής 

κατάστασης της Ελλάδας. Ιδιαίτερο βάρος απέδωσε στο σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ, με 

την οποία κρίθηκε ότι η απουσία αμιγώς προσωρινού χαρακτήρα για τη μείωση των 

αποδοχών και συνταξιοδοτικών παροχών ήταν αιτιολογημένη, διότι σκοπός του νομοθέτη 

ήταν όχι μόνο να αντιμετωπίσει την οξεία δημοσιονομική κρίση της παρούσης στιγμής, αλλά 

ομοίως να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά κατά τρόπο μόνιμο349. Σημείωσε ακόμη πως, παρά 

τις επίδικες επεμβάσεις στις συντάξεις, υιοθετήθηκαν και κάποια αντισταθμιστικά μέτρα, με 

στόχο την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων, ως το Μνημόνιο προέβλεπε. Τέλος, 

παρατήρησε ότι οι ενώπιόν του Αιτητές δεν είχαν υποστηρίξει με σαφή τρόπο ότι η κατάστασή 

τους είχε επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό δυνάμει των υπό κρίση μέτρων, που να κινδυνεύει η 

ίδια η διαβίωσή τους. Κατέληξε, έτσι, πως η αρχή της αναλογικότητας τηρείτο και έκρινε την 

προσφυγή απαράδεκτη ως προδήλως αβάσιμη. 

 

Στις Da Conceicao Mateus a.ο. v. Portugal και Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, το ΕΔΑΔ 

και πάλι σημείωσε πως τα υπό κρίση μέτρα αποτελούσαν μέρος ενός ευρύτερου 

προγράμματος αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και ότι τα προηγούμενα μέτρα που 

είχαν υιοθετηθεί είχαν αποδειχθεί ανεπαρκή. Παρατήρησε πως οι υπό κρίση επεμβάσεις -εν 

 
349 Πρόκειται για την απόφαση του ΣτΕ στη Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, 
(Υπόθεση Αρ.668/2012, απόφαση ημ.20/2/2012, Ολ.). 
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αντιθέσει με την Koufaki a.o. v. Greece ανωτέρω- είχαν προσωρινή διάρκεια, ήτοι ίση με τη 

διάρκεια του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Πορτογαλίας, καθώς και ότι, 

παρά τις επεμβάσεις αυτές, η βασική σύνταξη των Αιτητών παρέμεινε ανέγγιχτη. Με άλλα 

λόγια, επεσήμανε πως οι υπό κρίση επεμβάσεις ήταν περιορισμένες τόσο χρονικά όσο και 

ποσοτικά. Κατέληξε πως η αρχή της αναλογικότητας τηρείτο και πως οι προσφυγές ήταν 

απαράδεκτες ως προδήλως αβάσιμες. 

 

4.3.3.3. Νομολογία Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

4.3.3.3.1. Μισθοί 

 

Σχετική με τον τρόπο προσέγγισης από το Ανώτατο Δικαστήριο των προϋποθέσεων 

επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία σε περιπτώσεις όπου η επέμβαση αφορά μισθούς 

είναι η Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών350. Ως είδαμε, η απόφαση δεν ήταν 

ομόφωνη. 

 

Τόσο η πλειοψηφία όσο και η μειοψηφία, εάν η ανάλυσή μας είναι ορθή, προσέγγισαν την υπό 

κρίση επέμβαση ως περιορισμό του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος. Αμφότερες, χωρίς να 

αναφέρουν τούτο ρητά, αποδέχτηκαν πως η προϋπόθεση πρόβλεψης δια νόμου τηρείτο. 

Διαφορετική φαίνεται να ήταν η προσέγγισή τους αναφορικά με τις άλλες δύο προϋποθέσεις. 

 

Η πλειοψηφία, όσον αφορά την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, καταρχάς, 

επεσήμανε πως σκοπός του υπό κρίση μέτρου ήταν η άμεση αντιμετώπιση της δεινής 

οικονομικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν το Κράτος, κυρίως λόγω της αδράνειάς του να 

λάβει έγκαιρα μέτρα ως ήταν οι υποδείξεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και η οποία 

χειροτέρευε μέρα με τη μέρα. Έπειτα, σημείωσε πως, αφού η επέμβαση συνιστούσε 

 
350 Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ. 
11/6/2014, Ολ.). 
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περιορισμό, ο επιδιωκόμενος σκοπός θα έπρεπε να μπορεί να υπαχθεί σε έναν από τους 

περιοριστικά αναφερόμενους στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος σκοπούς. Σχετικώς 

παρατήρησε πως δεν μπορούσε να κάνει αποδεκτή τη θέση των Καθ’ ων η Αίτηση, «ότι η 

αποκοπή έκτακτης εισφοράς από τους μισθούς και συντάξεις μπορεί να δικαιολογηθεί, δυνάμει 

του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, οι οποίοι, όπως 

ισχυρίζονται, είναι συνυφασμένοι με το δημόσιο συμφέρον της εξόδου του Κράτους από την 

οικονομική κρίση.  Και τούτο, γιατί το Άρθρο 23(3) συνδέει την προαγωγή της δημόσιας 

ωφέλειας με την επιβολή όρων, δεσμεύσεων ή περιορισμών στην ιδιοκτησία για σκοπούς 

πολεοδομίας ή αναπτύξεως και χρησιμοποιήσεως της ιδιοκτησίας, κάτι που δεν ίσχυε στην 

υπό κρίση περίπτωση». Παρόλα αυτά, αν και δεν ανέφερε τούτο ρητά και με σαφήνεια, 

φαίνεται να αποδέχτηκε πως η δεύτερη αυτή προϋπόθεση τηρείτο, αφού όχι μόνο προχώρησε 

να εξετάσει την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, αλλά κατέληξε και σε συμπέρασμα μη 

παραβίασης του Άρθρου 23 του Συντάγματος. 

 

Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, η πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου φαίνεται 

να έλαβε υπόψη του μία σειρά παραγόντων -που προκύπτουν από όσα αναφέρονται στην 

απόφασή του τόσο σχετικά με το ίδιο το Άρθρο 23 του Συντάγματος όσο και σχετικά με άλλα 

άρθρα του Συντάγματος, όπως τα Άρθρα 24 και 28 αυτού. Καταρχάς, το Ανώτατο Δικαστήριο 

έλαβε υπόψη του τη σημαντικότητα του επιδιωκόμενου σκοπού, ήτοι τη δεινότητα της 

οικονομικής κατάστασης της χώρας και την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Η ανάγκη αυτή δεν επηρεαζόταν από το γεγονός πως 

το Κράτος καθυστέρησε να λάβει μέτρα και πως τούτο ήταν κατακριτέο. Επιπλέον, έλαβε 

υπόψη πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των δημόσιων οικονομικών ήταν το κρατικό 

μισθολόγιο, το οποίο αποτελούσε και το μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων δαπανών. 

Σημείωσε πως, πράγματι, τα μέτρα προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης έπρεπε πρώτα 

να στοχεύσουν σε αυτό, ήτοι στους μισθούς των εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα. «Υπό 

τις περιστάσεις που βρέθηκε το Κράτος, η συγκεκριμένη πολιτική ήταν εκείνη που στόχευε στη 

λύση του προβλήματος και ήταν εκείνη που θα επέφερε γρήγορα αποτελέσματα». Σημείωσε, 
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επίσης, πως τα υπό κρίση μέτρα υιοθετήθηκαν σε συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, 

στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ανήκε, δεσμευόμενη να εναρμονιστεί με συγκεκριμένους 

πολιτικούς και οικονομικούς στόχους. Πέραν τούτων, επεσήμανε ότι το γεγονός πως το 

Κράτος θα μπορούσε να είχε επιλέξει άλλα μέτρα, όπως η επιβολή πρόσθετης φορολογίας ή 

η προσπάθεια είσπραξης οφειλόμενων φόρων, δεν καθιστούσε καθαυτό το επιλεγέν μέτρο 

δυσανάλογο, ιδίως δεδομένου του ότι τέτοια εναλλακτικά μέτρα απαιτούσαν χρόνο για να 

επιφέρουν αποτέλεσμα. Τέλος, έμφαση έδωσε στο ότι η εκ του υπό κρίση μέτρου 

επιβαλλόμενη έκτακτη εισφορά ήταν κλιμακωτή, οι συντελεστές ήταν χαμηλοί και το μέτρο 

προσωρινής διάρκειας. Συνεπώς, δεν πληττόταν, κατά το Ανώτατο Δικαστήριο, ο πυρήνας 

του δικαιώματος, ούτε και επερχόταν ουσιώδης μείωση της οικονομικής αξίας της ιδιοκτησίας 

των Αιτητών ώστε να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης σε αυτούς δυνάμει του Άρθρου 

23(3) του Συντάγματος. Κατέληξε, έτσι, πως η εν λόγω προϋπόθεση τηρείτο και πως δεν 

υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 23 του Συντάγματος. 

 

Προχώρησε να σημειώσει πως όσα ανωτέρω παρατέθηκαν ίσχυαν, a fortiori, και στο πλαίσιο 

του Άρθρου 1 Π1, αφού το τελευταίο «δεν είναι τόσο περιοριστικό όσο το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος και ρητά αναφέρει πως δεν θίγει το δικαίωμα των Κρατών να υιοθετούν νόμους 

προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ή της εξασφάλισης καταβολής φόρων ή άλλων 

εισφορών». Κατέληξε, λοιπόν, πως ο υπό κρίση νόμος δεν αντέκειτο ούτε στο Άρθρο 1 Π1. 

 

Δέον στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως, ανεξάρτητα από την τελική κατάληξη της 

πλειοψηφίας, θεωρούμε ότι η συλλογιστική της παρουσιάζει σημαντικά λογικά και νομικά κενά. 

Συγκεκριμένα, παρόλο που προσέγγισε την επέμβαση ως περιορισμό και δήλωσε πως ο 

επιδιωκόμενος σκοπός, ήτοι η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, δεν μπορούσε να 

υπαχθεί σε κάποιον από τους περιοριστικά αναφερόμενους σκοπούς του Άρθρου 23(3) 

Συντάγματος, αντί να καταλήξει αμέσως σε συμπέρασμα παραβίασης του Άρθρου 23(3) 

Συντάγματος, προχώρησε να εξετάσει την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Κατέληξε, 
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μάλιστα, πως αυτή τηρείτο και η τελική απόφασή του ήταν πως δεν υπήρχε παραβίαση του 

Άρθρου 23 του Συντάγματος.  

 

Διαφορετική και εν μέρει πιο συμπαγής, κατά τη γνώμη μας, ήταν η θέση της μειοψηφίας. 

Συγκεκριμένα, η τελευταία θεώρησε πως το υπό κρίση μέτρο δεν τηρούσε τη δεύτερη 

προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Χαρακτηριστικά ανέφερε: 

 

«Το επιχείρημα της Δημοκρατίας περί επίκλησης του δημοσίου συμφέροντος ή της δημόσιας 

ωφέλειας είναι νομικά αστήρικτο. Εκείνο το οποίο στην ουσία η Δημοκρατία επιχειρεί είναι να 

εισαγάγει λέξεις και έννοιες στον νόμο, οι οποίες απλώς δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να 

εισάγονται λέξεις σε νομοθετικό κείμενο για σκοπούς ερμηνείας του, εφόσον ο νόμος πρέπει 

να αναγιγνώσκεται ως έχει και μόνο. Αλλά κατά μείζονα λόγο, η επίκληση της δημόσιας 

ωφελείας ή του δημοσίου συμφέροντος είναι έξω από τις ίδιες τις πρόνοιες του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος. Ο συνταγματικός νομοθέτης δεν θεώρησε ορθό να θέσει το ατομικό δικαίωμα της 

ιδιοκτησίας υπό τον περιορισμό ή τον όρο του δημοσίου συμφέροντος ή της δημοσίας 

ωφελείας. Καμία τέτοια εξαίρεση δεν προνοείται στο Άρθρο 23. Η δε Βουλή των 

Αντιπροσώπων δεν θεώρησε καν αναγκαίο ή έστω επιθυμητό να στηρίξει τον νόμο στο 

προοίμιο του με αναφορά στο δημόσιο συμφέρον ή στη δημόσια ωφέλεια. Έπεται ότι η 

επίκληση τους παραμένει χωρίς έρεισμα ακόμη και στον ίδιο τον νόμο». 

 

Και προσέθεσε: 

  

«Σε μία δημοκρατική κοινωνία, όπου λειτουργούν οι νόμοι και προστατεύονται τα θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποιοιδήποτε περιορισμοί και όροι πρέπει αφενός να 

νομιμοποιούνται και αφετέρου να εδράζονται σε νομοθεσίες που αντέχουν τη βάσανο της 

εξέτασης τους από τα δικαστήρια της χώρας. Περιορισμοί και όροι κατ’ επίκληση γενικά της 

δημοσιονομικής αστάθειας ή ακόμη και προβλεπόμενης κατάρρευσης δεν μπορούν παρά να 
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διέπονται από νομοθετήματα που τα ίδια έλκουν τη νομιμοποίηση τους στις υφιστάμενες 

συνταγματικές πρόνοιες και τις ευρύτερες αρχές δικαίου». 

 

Στη συνέχεια, με αναφορά στο Άρθρο 24 του Συντάγματος, σχετικώς ανέφερε πως μόνο το 

δημοσιονομικό συμφέρον του Κράτους δεν μπορεί να αποτελέσει σκοπό δημοσίου 

συμφέροντος δικαιολογών τον περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και 

το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.  

 

Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, η μειοψηφία σημείωσε πως δεν υπήρχε 

οποιαδήποτε αναφορά στη νομοθεσία που να παραπέμπει σε οποιαδήποτε «στοιχειώδη 

έννοια αναλογικότητας ή αντισταθμίσματος για την αποκοπή της έκτακτης εισφοράς». Ο υπό 

κρίση νόμος απλώς αφαιρούσε μέρος του μισθού των Αιτητών,  χωρίς καμιά αντιπαροχή υπό 

τύπο αντισταθμίσματος, έστω και μελλοντικού. Κατέληξε, έτσι, πως ο υπό κρίση νόμος 

αντέκειτο στο Άρθρο 23 Συντάγματος και στο Άρθρο 1 Π1. 

 

Ως ήδη σημειώσαμε, θεωρούμε την απόφαση της μειοψηφίας περισσότερο -αν και όχι 

απόλυτα- συμπαγή από αυτήν της πλειοψηφίας. Ατόπημα -εάν μας επιτραπεί ο όρος- στην 

απόφαση της μειοψηφίας αποτέλεσε το ότι δεν προέβη σε σαφή χαρακτηρισμό της υπό κρίση 

επέμβασης ως περιορισμού ή ως απαλλοτρίωσης, καθώς και το ότι προέβη σε έστω και 

λακωνική εξέταση της τρίτης προϋπόθεσης, ενώ είχε ήδη καταλήξει πως δεν τηρείτο η δεύτερη 

και χωρίς να αναφέρει ή να προκύπτει πως τούτο γίνεται για σκοπούς πληρότητας. Παρόλα 

αυτά, θεωρούμε πως η απόφαση της μειοψηφίας είναι πιο συμπαγής ένεκα του ότι, έχοντας 

αποφασίσει πως δύο εκ των τριών προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία, ήτοι αυτή της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος και αυτή της 

τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, δεν τηρούνταν, κατέληξε στο συμπέρασμα πως 

υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 23 του Συντάγματος και του Άρθρου 1 Π1351. 

 
351 Όσον αφορά το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα, διαφωτιστικές είναι και πάλι οι αποφάσεις του Διοικητικού 
Δικαστηρίου, στις οποίες εξετάστηκε η συμβατότητα με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία μέτρων που υιοθέτησε η 
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4.3.3.3.2. Συντάξεις 

 

Όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης από το Ανώτατο Δικαστήριο των προϋποθέσεων 

δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία όταν η επέμβαση αφορά συντάξεις, 

μία πρώτη σχετική απόφαση είναι η προαναφερθείσα Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας352. 

Στην εν λόγω υπόθεση, το Ανώτατο Δικαστήριο μάλλον αποδέχτηκε πως η υπό κρίση 

επέμβαση προβλεπόταν δια νόμου, ενώ σημείωσε πως ο σκοπός αυτής δεν αποκαλύπτετο. 

Προχώρησε, πάντως, να εξετάσει την αρχή της αναλογικότητας. Το Ανώτατο Δικαστήριο 

σχετικώς φαίνεται να έδωσε έμφαση σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι πως το Σχέδιο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων δεν έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα. Και τούτο, γιατί, ως σημείωσε, «η 

κοινωνική ή αναλογική σύνταξη καταβάλλεται από ασφαλιστικό κεφάλαιο που σχηματίζεται 

αποκλειστικά από εισφορές είτε των ασφαλισμένων είτε του εργοδότη τους, υπολογιζόμενη επί 

 
Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και τα οποία επηρέασαν μισθούς 
εργοδοτουμένων στον δημόσια τομέα Ως είδαμε, το Διοικητικό Δικαστήριο προσέγγισε τις επεμβάσεις που τα μέτρα 
αυτά επέφεραν ως περιορισμούς. Παρόλα αυτά, το συμπέρασμά του όσον αφορά το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα 
διαφοροποιείτο ανάλογα με το εάν το μέτρο κρινόταν με αναφορά στο Άρθρο 1 Π1 ή με αναφορά στο Άρθρο 23 
του Συντάγματος.   
Στην Χριστοδουλίδου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.441/2014 κ.ά., απόφαση 
ημ.12/11/2018), ως είδαμε, δεν δικογραφήθηκε δεόντως ο ισχυρισμός για παραβίαση του Άρθρου 23 του 
Συντάγματος και το Διοικητικό Δικαστήριο εξέτασε τη συμβατότητα των υπό κρίση μέτρων με αναφορά μονάχα στο 
Άρθρο 1 Π1. Κατέληξε πως αυτά πληρούσαν τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης σε αυτό και συνεπώς, 
πως δεν υπήρχε παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. 
 Αντίθετα, στη Χατζηπαναγιώτη κ.ά. ν. Πανεπιστημίου Κύπρου, (Υπόθεση Αρ.6182/2013, απόφαση 
ημ.28/12/2018), το Διοικητικό Δικαστήριο εξέτασε τη συμβατότητα αντίστοιχων μέτρων με αναφορά στο Άρθρο 23 
του Συντάγματος. Εκδόθηκαν σχετικά τρεις χωριστές αποφάσεις. Και στις τρεις, οι δικαστές κατέληξαν πως οι υπό 
κρίση επεμβάσεις δεν πληρούσαν τη δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος, 
αφού οι επιδιωκόμενοι από αυτά σκοποί δεν μπορούσαν να υπαχθούν σε κάποιον από τους ρητά και περιοριστικά 
αναφερόμενους στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος σκοπούς. Ένεκα της κατάληξής τους αυτής, ασχολήθηκαν 
ελάχιστα ή καθόλου με το ζήτημα της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Όλοι δε οι δικαστές κατέληξαν σε 
συμπέρασμα παραβίασης του Άρθρου 23 του Συντάγματος. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας παρουσιάζει η θέση της Καλλιγέρου Δ. -η οποία, ως θα δούμε κατωτέρω, εκφράσθηκε 
αρχικά στην Αυξεντίου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.5672/2013 κ.ά., απόφαση 
ημ.15/11/2016), που αφορούσε επεμβάσεις σε συντάξεις συνταξιούχων του δημόσιου τομέα- αλλά και του 
Σεραφείμ Δ., πως στο πλαίσιο του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος άλλο είναι το ζήτημα του επιτρεπτού του 
περιορισμού, το οποίο συναρτάται (και) με την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος ως αυτό εξειδικεύεται 
στο εν λόγω άρθρο, και άλλο το ζήτημα του ουσιώδους αυτού, το οποίο συναρτάται μονάχα με την τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητας, και δη με την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Ο περιορισμός στο δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία, προκειμένου να μπορεί να δικαιολογηθεί, πρέπει να είναι, καταρχάς, επιτρεπτός. Μονάχα εάν είναι 
επιτρεπτός αποκτά σημασία το εάν είναι ουσιώδης ή μη -και κατ’ επέκταση το εάν γεννάται υποχρέωση καταβολής 
αποζημίωσης ή μη. Ένας μη επιτρεπτός περιορισμός δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στη βάση του ότι δεν είναι 
ουσιώδης. Το γεγονός πως δεν είναι επιτρεπτός σημαίνει αυτόματα πως είναι και αντίθετος στο Άρθρο 23 του 
Συντάγματος.  
Η συλλογιστική αυτή των δικαστών του Διοικητικού Δικαστηρίου -ανεξάρτητα με τη συμφωνία μας ή μη με το τελικό 
συμπέρασμά τους- δεν θα μπορούσε παρά να μας βρίσκει σύμφωνους. Και τούτο, γιατί εκφράζει, ουσιαστικά, τη 
σχέση εξάρτησης και διαδοχής που η προτεινόμενη θεωρία υποστηρίζει πως υπάρχει μεταξύ των προϋποθέσεων 
δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 
352 Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584. 
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των αποδοχών των εργαζομένων. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όμως, πέραν της 

καταβολής σύνταξης, αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικής ασφάλισης, με την 

εκταμίευση διαφόρων επιδομάτων, όπως μητρότητας, ασθένειας κ.λ.π., κοινωνικών 

βοηθημάτων, όπως γάμου, κηδείας κ.λ.π., ή συντάξεων ανικανότητας ή χηρείας». Το δεύτερο 

είναι πως η προκύπτουσα μείωση υπήρξε, κατά τη γνώμη του, πλασματική. Το ποσό που 

τελικά λάμβαναν οι Αιτητές ήταν ίσο με αυτό που θα λάμβαναν εάν η επίδικη νομοθεσία δεν 

υπήρχε. Κατέληξε, έτσι, σε συμπέρασμα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας και συνεπώς, 

μη παραβίασης του Άρθρου 23 του Συντάγματος. 

 

Οι αδυναμίες της εν λόγω απόφασης είναι, κατά τη γνώμη μας, σαφείς. Η πρώτη έγκειται στο 

γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο δεν προσδιόρισε, δεν ανέφερε, τον σκοπό δημοσίου 

συμφέροντος που εξυπηρετούσε η υπό κρίση επέμβαση. Ακόμη δε και αν δεχτούμε ότι τέτοιος 

σκοπός υπήρχε, το Ανώτατο Δικαστήριο, δεδομένου του ότι προσέγγισε την επέμβαση ως 

περιορισμό, θα έπρεπε, πέραν του να αναφέρει αυτόν, και να τον υπαγάγει σε έναν από τους 

σκοπούς δημοσίου συμφέροντος που το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος περιοριστικά 

αναφέρει, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Η δεύτερη έγκειται στο γεγονός ότι το Ανώτατο 

Δικαστήριο προέβη σε έλεγχο τήρησης της αρχής της αναλογικότητας χωρίς να έχει 

προσδιορίσει τον σκοπό της επέμβασης. Προς ποιο σκοπό, λοιπόν, εξετάστηκε εάν η 

επέμβαση ήταν ανάλογη ή όχι; Μάλιστα, αν και κατέληξε σε συμπέρασμα τήρησης αυτής, δεν 

εξήγησε πως έφτασε σε αυτό -πράγμα ενδεχομένως αδύνατο δεδομένης της πρώτης 

αδυναμίας που αναφέρθηκε.  

 

Σχετική είναι και η επίσης προαναφερθείσα Φιλίππου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας353. Ως 

είδαμε, στην εν λόγω υπόθεση το Ανώτατο Δικαστήριο δεν προέβη σε ρητό χαρακτηρισμό της 

μορφής της επέμβασης, ενώ ούτε από το σύνολο της απόφασης προκύπτει τούτος. Παρόλα 

αυτά, εξέτασε τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 

 
353 Φιλίππου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2010) 3 ΑΑΔ 241. 
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Καταρχάς, το Ανώτατο Δικαστήριο φαίνεται να αποδέχθηκε πως το υπό κρίση μέτρο 

προβλεπόταν δια νόμου και πως αυτό εξυπηρετούσε σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ήτοι την 

προστασία του κύρους και της αξιοπιστίας της Διοίκησης, και συγκεκριμένα την αποτροπή των 

δημόσιων υπαλλήλων από τη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων και την προστασία της 

εύρυθμης λειτουργία της Διοίκησης. Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, το Ανώτατο 

Δικαστήριο έδωσε έμφαση στο γεγονός πως, παρά το γεγονός ότι ο Αιτητής στερήθηκε τα 

συνταξιοδοτικά του ωφελήματα ένεκα της καταδίκης του, αυτός εξακολουθούσε να δικαιούται 

ωφελήματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αποτέλεσμα να μην έχει στερηθεί όλα 

τα μέσα διαβίωσής του354. 

 

Διαφωτιστική όσον αφορά το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα είναι και η Κουτσελίνη κ.ά. ν. 

Κυπριακής Δημοκρατίας355. Ως είδαμε, η πλειοψηφία προσέγγισε την υπό κρίση επέμβαση ως 

περιορισμό, η μειοψηφία κατέληξε σε συμπέρασμα μη ύπαρξης καν επέμβασης, ενώ η 

Μιχαηλίδου Δ. δεν τοποθετήθηκαν με σαφήνεια επί του θέματος. Σε κάθε περίπτωση, τόσο η 

πλειοψηφία όσο και η μειοψηφία, αλλά και η Μιχαηλίδου Δ.,  φαίνεται να αποδέχτηκαν πως η 

υπό κρίση επέμβαση προβλεπόταν δια νόμου. 

 

Η πλειοψηφία, όσον αφορά την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ορθά ανέφερε 

ότι, ενώ το Άρθρο 1 Π1 επιτρέπει τον περιορισμό περιουσιακού δικαιώματος για λόγους 

δημόσιας ωφέλειας γενικά, αντίθετα το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος δεν επιτρέπει τούτο. 

Σχετικώς σημείωσε:  

  

«Η πρόνοια του Άρθρου 23(3) ότι περιουσιακό δικαίωμα μπορεί να περιοριστεί δια νόμου για 

σκοπούς ανάπτυξης και χρησιμοποίησης ιδιοκτησίας προς προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας, 

δεν ταυτίζεται με τον περιορισμό περιουσιακού δικαιώματος για λόγους δημοσίου 

 
354 Κατά το Ανώτατο Δικαστήριο, τούτο το σημείο διαφοροποιούσε την υπό κρίση υπόθεση από την Apostolakis v. 
Greece, Application No.39574/07, Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 22/10/2009, όπου 
κρίθηκε πως η αρχή της αναλογικότητας δεν τηρείτο και συνεπώς, πως υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 1 Π1. 
355 Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.7/10/2014, Ολ.). 
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συμφέροντος.  Είναι ένα πράγμα να περιορίζεται το ιδιοκτησιακό δικαίωμα κάποιου για 

σκοπούς δημοσίου συμφέροντος (που δεν προνοείται στο Άρθρο 23) και άλλο πράγμα να 

περιορίζεται το δικαίωμα του υπέρ της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης της ιδιοκτησίας του 

προς προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας (που προνοείται)». 

 

Επιπλέον, η πλειοψηφία σημείωσε πως ο νομοθέτης, στην αιτιολογική του έκθεση, δεν 

επικαλέστηκε λόγους δημοσίου συμφέροντος ή δημόσιας ωφέλειας για να δικαιολογήσει τον 

περιορισμό των συνταγματικών δικαιωμάτων των Αιτητών, αλλά λόγους εκσυγχρονισμού του 

συστήματος συντάξεων. Συμπέρανε, έτσι, πως η προϋπόθεση εξυπηρέτησης σκοπού 

δημοσίου συμφέροντος δεν τηρείτο και, χωρίς να προχωρήσει σε εξέταση της αρχής της 

αναλογικότητας, κατέληξε πως υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 23 του Συντάγματος. 

Προσέγγισε, με άλλα λόγια, τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία με μεθοδικότητα, συνέπεια και ορθολογισμό. 

 

Η Μιχαηλίδου Δ., στη χωριστή απόφασή της, κατέληξε ομοίως σε συμπέρασμα μη 

εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος, προχώρησε, όμως, σε εξέταση της αρχής της 

αναλογικότητας. Κατέληξε πως ούτε αυτή τηρείτο και συνεπώς, διαπίστωσε παραβίαση του 

Άρθρου 23 του Συντάγματος και του Άρθρου 1 Π1. 

 

Η μειοψηφία είχε αντίθετη άποψη. Όσον αφορά την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος, η μειοψηφία ανέφερε ότι με το υπό κρίση μέτρο εξυπηρετείτο ένας ευρύτερος 

σκοπός, ήτοι η θεσμική και οικονομική αναδιάρθρωση και εξυγίανση των δημοσίων 

οικονομικών και η συμμόρφωση της Δημοκρατίας προς τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, 

ώστε να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος για μείωση του κρατικού μισθολογίου. Όσον αφορά 

την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας -χωρίς να προκύπτει με σαφήνεια το ακριβές σημείο 

της απόφασης στο οποία εξετάστηκε αυτή- από το σύνολο της απόφασης φαίνεται τρία να 

υπήρξαν τα κομβικά σημεία γι’ αυτήν. Το πρώτο είναι η αποδοχή της θέσης πως το δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία δεν προστατεύει δικαίωμα σε σύνταξη καθορισμένου ύψους, πολύ δε μάλλον 
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όταν αυτή δεν συνδέεται με την καταβολή εισφορών. Το δεύτερο είναι υιοθέτηση της θέσης 

πως οι Αιτητές υπέστησαν μείωση και όχι «ολοκληρωτική αφαίρεση ή εξάλειψη» των 

συντάξεών τους, ενώ «το ποσό της καταβληθείσας σύνταξης [παρέμενε] αυτούσιο 

αριθμητικώς, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που οι Αιτητές έπαιρναν ως αμοιβή από τη νέα 

τους εργασία».   Το τρίτο είναι η συλλογιστική περί εθελούσιας υπαγωγής των Αιτητών στο 

καθεστώς της «αναστολής» της σύνταξής τους, ως παρατέθηκε ανωτέρω. Κατέληξε, έτσι, πως 

η αρχή της αναλογικότητας τηρείτο. 

 

Δεδομένων τούτων, θα ανέμενε κανείς πως η μειοψηφία θα αποδεχόταν πως υπήρξε 

επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, αλλά θα κατέληγε πως αυτή ήταν δικαιολογημένη. 

Παρόλα αυτά, ως είδαμε, η μειοψηφία κατέληξε πως δεν υπήρξε καν επέμβαση στο δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία356. 

 

4.3.3.4. Σύνοψη νομολογίας ΕΔΑΔ και Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω προκύπτει πως όσα αναφέρθηκαν ως γενικά συμπεράσματα στο 

προηγούμενο κεφάλαιο αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης από το ΕΔΑΔ των τριών 

προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία ισχύουν και όσον 

αφορά συγκεκριμένα επεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις. 

 

 
356 Διαφωτιστικές είναι και πάλι οι αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου, στις οποίες εξέτασε τη συμβατότητα με 
το δικαίωμα στην ιδιοκτησία μέτρων που υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 
οικονομικής κρίσης και τα οποία επηρέασαν συντάξεις συνταξιούχων του δημόσιου τομέα Ως είδαμε, το Διοικητικό 
Δικαστήριο προσέγγισε τις επεμβάσεις που τα μέτρα αυτά επέφεραν ως περιορισμούς. Εξετάζοντας αυτά υπό το 
Άρθρο 23(3) του Συντάγματος, κατέληξε πως δεν τηρούσαν τη δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού 
δημοσίου συμφέροντος, αφού ο επιδιωκόμενος σκοπός δεν μπορούσε να υπαχθεί σε κάποιον από τους 
αναφερόμενους στο εν λόγω άρθρο σκοπούς. Ασχολήθηκε ελάχιστα ή καθόλου με την τήρηση της αρχής της 
αναλογικότητας και κατέληξε πως τα υπό κρίση μέτρα παραβίαζαν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Σχετικές, Αυξεντίου 
κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.5672/2013 κ.ά., απόφαση ημ.15/11/2016), 
Αυγουστή κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.898/2013 κ.ά., απόφαση 
ημ.27/11/2018). 
Στο σημείο αυτό δύο πράγμα δέον να σημειωθούν όσον αφορά την Αυγουστή κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας 
ανωτέρω. Το πρώτο είναι πως σε αυτήν κρίθηκε αντίθετος στο Άρθρο 23 του Συντάγματος ο υπό κρίση στο παρόν 
κεφάλαιο Ν.168(Ι)/2012. Το δεύτερο είναι πως, σε αυτήν, η Καλλιγέρου Δ. εξέφρασε το πρώτο -εξ όσων έχουμε 
εντοπίσει- τη συλλογιστική που είδαμε ανωτέρω, κατά την εξέταση της Χατζηπαναγιώτη κ.ά. ν. Πανεπιστημίου 
Κύπρου, (Υπόθεση Αρ.6182/2013, απόφαση ημ.28/12/2018), όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ επιτρεπτού και 
ουσιώδους του περιορισμού. 
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Όσον αφορά την πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου, σε όλες τις αποφάσεις που 

είδαμε το ΕΔΑΔ κατέληξε, είτε ρητά είτε εξυπακουόμενα, πως αυτή τηρείτο. Ακόμη και στην 

Gáll v. Hungary357, όπου, ως είδαμε, το εθνικό Συνταγματικό Δικαστήριο είχε καταλήξει πως ο 

υπό κρίση νόμος αντέκειτο στο Σύνταγμα. 

 

Όσον αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος, το 

ΕΔΑΔ, αν και δεν ακολουθεί -ρητά τουλάχιστον- την προτεινόμενη συλλογιστική, καταλήγει σε 

συμπεράσματα που συνάδουν με αυτήν. Όπως και αναφορικά με την πρώτη προϋπόθεση, 

έτσι και εδώ, σε όλες τις αποφάσεις που είδαμε το ΕΔΑΔ κατέληξε σε συμπέρασμα τήρησης 

της εν λόγω προϋπόθεσης, με την επιφύλαξη της σχετικής τοποθέτησής του στην Azinas v. 

Cyprus358. Αποδέχτηκε, λοιπόν, μία ευρεία γκάμα σκοπών ως σκοπούς δημοσίου 

συμφέροντος, και δη σκοπούς που σχετίζονταν με την αντιμετώπιση οικονομικών δυσκολιών 

των Συμβαλλομένων Κρατών γενικώς, αλλά και της παρούσας οικονομικής κρίσης ειδικότερα, 

γεγονός με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας. 

 

Όσον αφορά, τέλος, την τρίτη προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, και 

στα πλαίσια των επεμβάσεων στους μισθούς και στις συντάξεις αυτή είναι που καθορίζει, κατά 

κανόνα, το τελικό αποτέλεσμα και συνιστά σημείο διαφωνίας μεταξύ των δικαστών. Είναι 

χαρακτηριστικό πως στις ανωτέρω παρατεθείσες υποθέσεις, όπου το ΕΔΑΔ, ως σύνολο ή ως 

πλειοψηφία, κατέληξε σε συμπέρασμα παραβίασης του Άρθρου 1 Π1, τούτο οφειλόταν σε μη 

τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, καθώς και ότι, στις υποθέσεις που υπήρξε μειοψηφία, 

η διαφωνία της αφορούσε (και) την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. 

 

Στις παρατεθείσες αποφάσεις το ΕΔΑΔ εφάρμοσε το τεστ της δίκαιης εξισορρόπησης. Δεν 

ακολούθησε, ρητά τουλάχιστον, τη δική μας συλλογιστική αναφορικά με την αρχή της 

 
357 Gáll v. Hungary, Application No.49570/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
25/6/2013. 
358 Azinas v. Cyprus, Application No.56679/00, Court (Third Section), Judgment (Merits), 20/6/2002, Azinas v. 
Cyprus, Application No.56679/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 28/4/2004. 
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αναλογικότητας. Παρόλα αυτά, προέβη σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να 

υπαχθούν σε αυτήν. Καταρχάς, σε πολλές αποφάσεις έλαβε υπόψη την έκταση και/ή την 

ένταση της υπό κρίση επέμβασης359. Επίσης, σε μερικές φαίνεται να έλαβε υπόψη τις 

συνέπειες σε κάποιες από τις δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές360. 

Τέλος, σε όλες φαίνεται να έλαβε υπόψη τη σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού, χωρίς να 

προκύπτει πως έλαβε υπόψη τις συνέπειες του υπό κρίση μέτρου στην υλοποίηση τούτου. 

Ακόμη, σε κάποιες από τις αποφάσεις αυτές έλαβε υπόψη, κατά την εξέταση της αρχής της 

αναλογικότητας, την ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών. Είναι δε ενδιαφέρον ότι έπραξε τούτο 

με τρόπο υπέρ της αρχής της αναλογικότητας, σημειώνοντας πως οι Αιτητές δεν είχαν 

 
359 Σχετικές αναφορικά με τους μισθούς, Vilho Eskelinen a.o. v. Finland, Application No.63235/00, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/4/2007, Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 
a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 
a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 15/10/2013. 
Σχετικές αναφορικά με τις συντάξεις, Azinas v. Cyprus, Application No.56679/00, Court (Third Section), Judgment 
(Merits), 20/6/2002, Azinas v. Cyprus, Application No.56679/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
28/4/2004, Kjartan Ásmundsson v. Iceland, Application No.60669/00, Court (Second Section), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 12/10/2004, Pronina v. Ukraine, Application No.63566/00, Court (Second Section), Decision 
(Admissibility), 10/1/2006, Stec a.o. v. The United Kingdom, Application No.65731/01 a.o., Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits), 12/4/2006, Tatenko v. Ukraine, Application No.14198/02, Court (Fifth Section), Decision 
(Admissibility), 2/10/2007, Andrejeva v. Latvia, Application No.55707/00, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 18/2/2009, Apostolakis v. Greece, Application No.39574/07, Court (First Section), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 22/10/2009, Carson a.o. v. The United Kingdom, Application No.4218405, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 16/3/2010, Stummer v. Austria, Application No.37452/02, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 7/7/2011, Valkov a.o. v. Bulgaria, Application 
No.2033/04 a.o., Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/10/2011, Panfile v. Romania, 
Application No.13902/11, Court (Third Section), Decision (Admissibility), 20/3/2012, Koufaki a.o. v. Greece, 
Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Da Conceição Mateus and 
Santos Januário v. Portugal, Application No.62235/12 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 
8/10/2013, Markovics a.o. v. Hungary, Application No.77575/11 a.o., Court (Second Section), Decision 
(Admissibility), 24/6/2014, Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, Application No.13341/14, Court (First Section), 
Decision (Admissibility), 1/9/2015. 
360 Πρόκειται για τις αποφάσεις όπου προέβη σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν στις 
δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές ως ανωτέρω σχετικώς εξηγείται. 
Συγκεκριμένα, σχετικές αναφορικά με τους μισθούς, Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court 
(First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 a.o., Court 
(Second Section), Decision (Admissibility), 15/10/2013. 
Σχετικές αναφορικά με τις συντάξεις, Kjartan Ásmundsson v. Iceland, Application No.60669/00, Court (Second 
Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 12/10/2004, Apostolakis v. Greece, Application No.39574/07, 
Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 22/10/2009, Carson a.o. v. The United Kingdom, 
Application No.4218405, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 16/3/2010, Valkov a.o. v. Bulgaria, 
Application No.2033/04, a.o., Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/10/2011, Panfile 
v. Romania, Application No.13902/11, Court (Third Section), Decision (Admissibility), 20/3/2012, Koufaki a.o. v. 
Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Gáll v. Hungary, 
Application No.49570/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/6/2013, Da 
Conceição Mateus a.o. v. Portugal, Application No.62235/12 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 
8/10/2013, Markovics a.o. v. Hungary, Application No.77575/11 a.o., Court (Second Section), Decision 
(Admissibility), 24/6/2014, Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, Application No.13341/14, Court (First Section), 
Decision (Admissibility), 1/9/2015. 
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στερηθεί πλήρως τον μισθό ή τη σύνταξή τους, αλλά είχαν υποστεί μείωση αυτών361. 

Επιπλέον, αν και δεν ακολούθησε τη διάκριση μεταξύ καταλληλότητας, stricto sensu 

αναλογικότητας και αναγκαιότητας, προέβη σε αναφορές τόσο στην αναγκαιότητα όσο και 

στην καταλληλότητα των υπό κρίση μέτρων -χωρίς να δίδει ορισμό αυτών, και τούτο ιδίως 

εμμέσως, δια της αναφοράς στο γεγονός πως άλλα μέτρα, τα οποία προηγήθηκαν των 

εκάστοτε υπό κρίση, αποδείχθηκαν ακατάλληλα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 

σκοπού362. Τέλος, σε κάποιες από τις εν λόγω αποφάσεις προέβη σε σκέψεις και/ή 

τοποθετήσεις που παραπέμπουν στις δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, 

και συγκεκριμένα στην αρχή της επιβίωσης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης363, στην αρχή της 

αυτονομίας, τόσο ως μη εξάρτησης και μη χειραγώγησης364 όσο και ως διαμόρφωσης και 

 
361 Σχετικές αναφορικά με τις συντάξεις, Valkov a.o. v. Bulgaria, Application No.2033/04 a.o., Court (Fourth 
Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/10/2011, Markovics a.o. v. Hungary, Application No.77575/11 
a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 24/6/2014. 
362 Σχετικές αναφορικά με τους μισθούς, Koufaki a.ο. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), 
Decision (Admissibility), 7/5/2013. 
Σχετικές αναφορικά με τις συντάξεις, Koufaki a.ο. v. Greece, Application No.57665/12 a.ο., Court (First Section), 
Decision (Admissibility), 7/5/2013, Da Conceicao Mateus a.o. v. Portugal, Application No.62235/12 a.o., Court 
(Second Section), Decision (Admissibility), 8/10/2013, Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, Application 
No.13341/14, Court (First Section), Decision (Admissibility), 1/9/2015. 
363 Σχετική αναφορικά με τους μισθούς, Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), 
Decision (Admissibility), 7/5/2013 
Σχετικές αναφορικά με τις συντάξεις, Kjartan Ásmundsson v. Iceland, Application No.60669/00, Court (Second 
Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 12/10/2004, Apostolakis v. Greece, Application No.39574/07, 
Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 22/10/2009, Carson a.o. v. The United Kingdom, 
Application No.4218405, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 16/3/2010, Valkov a.o. v. Bulgaria, 
Application No.2033/04, a.o., Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/10/2011, Panfile 
v. Romania, Application No.13902/11, Court (Third Section), Decision (Admissibility), 20/3/2012, Koufaki a.o. v. 
Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), Decision (Admissibility), 7/5/2013, Gáll v. Hungary, 
Application No.49570/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/6/2013, Da 
Conceição Mateus a.o. v. Portugal, Application No.62235/12 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 
8/10/2013, Markovics a.o. v. Hungary, Application No.77575/11 a.o., Court (Second Section), Decision 
(Admissibility), 24/6/2014, Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, Application No.13341/14, Court (First Section), 
Decision (Admissibility), 1/9/2015. 
364 Σχετική αναφορικά με τους μισθούς, Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 a.o., Court (Second 
Section), Decision (Admissibility), 15/10/2013. 



- 220 - 
 

υλοποίησης πλάνου ζωής365, στην αρχή της ανταμοιβής του κόπου366, αλλά και στην αρχή της 

ανάπτυξης367. 

 

Αντίστοιχα, και στην περίπτωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όσα αναφέρθηκαν ως γενικά 

συμπεράσματα στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης από αυτό 

των τριών προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία ισχύουν 

και σε σχέση με επεμβάσεις συγκεκριμένα σε μισθούς και συντάξεις. 

 

Όσον αφορά την πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου, σε όλες τις αποφάσεις που 

είδαμε το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε, είτε ρητά είτε εξυπακουόμενα, πως αυτή τηρείτο.  

 

Όσον αφορά την ύπαρξη σκοπού δημοσίου συμφέροντος, η στάση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

μπορεί να χωριστεί σε τρείς κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εμπίπτουν οι περιπτώσεις 

όπου δεν εξέτασε καθόλου ή δεν εξέτασε με τρόπο επαρκή και πειστικό αν υπάρχει σκοπός 

δημοσίου συμφέροντος και παραταύτα, προχώρησε στην εξέταση της τήρησης της αρχής της 

αναλογικότητας368. Στις αποφάσεις της κατηγορίας αυτής, ως ήδη προκύπτει από τα σχόλιά 

μας, θεωρούμε ότι υπάρχει τόσο λογικό όσο και νομικό κενό. Στη δεύτερη κατηγορία 

εμπίπτουν οι αποφάσεις όπου το Ανώτατο Δικαστήριο θεώρησε ή φαίνεται να θεώρησε την 

επέμβαση ως περιορισμό, αποδέχτηκε την ύπαρξη σκοπού δημοσίου συμφέροντος, τον 

οποίο δεν υπήγαγε και/ή δεν φαίνεται να μπορούσε να υπαγάγει, τουλάχιστον εκ πρώτης, σε 

 
365 Σχετική αναφορικά με τους μισθούς, Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 a.o., Court (Second 
Section), Decision (Admissibility), 15/10/2013. 
Σχετικές αναφορικά με τις συντάξεις, Kjartan Ásmundsson v. Iceland, Application No.60669/00, Court (Second 
Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 12/10/2004, Apostolakis v. Greece, Application No.39574/07, 
Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 22/10/2009, Carson a.o. v. The United Kingdom, 
Application No.4218405, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 16/3/2010, Valkov a.o. v. Bulgaria, 
Application No.2033/04, a.o., Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/10/2011, Gáll v. 
Hungary, Application No.49570/11, Court (Second Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/6/2013, 
Markovics a.o. v. Hungary, Application No.77575/11 a.o., Court (Second Section), Decision (Admissibility), 
24/6/2014. 
366 Σχετικές αναφορικά με τις συντάξεις, Carson a.o. v. The United Kingdom, Application No.4218405, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 16/3/2010, Gáll v. Hungary, Application No.49570/11, Court (Second Section), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/6/2013. 
367 Σχετική αναφορικά με τις συντάξεις, Carson a.o. v. The United Kingdom, Application No.4218405, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 16/3/2010. 
368 Σχετική αναφορικά με τις συντάξεις, Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584. 
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έναν από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος σκοπούς, και όμως 

προχώρησε σε εξέταση της τήρησης ή μη της αρχής της αναλογικότητας -κάποιες, μάλιστα, 

φορές κατέληξε και σε συμπέρασμα μη ύπαρξης παραβίασης του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία369. Οι αδυναμίες της προσέγγισης αυτής είναι εμφανείς. Στην τρίτη κατηγορία 

εμπίπτουν οι αποφάσεις όπου το Ανώτατο Δικαστήριο ακολούθησε την ορθή σειρά. Εξέτασε, 

δηλαδή, πρώτα την ύπαρξη σκοπού δημοσίου συμφέροντος -ή σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος, εάν επρόκειτο για 

περιορισμό- και η απάντησή του καθόρισε τη συνέχεια. Εάν η απάντηση ήταν καταφατική, 

προχώρησε σε εξέταση της τήρησης ή μη της αρχής της αναλογικότητας, ενώ εάν ήταν 

αρνητική, κατέληξε σε συμπέρασμα παραβίασης του δικαιώματος στην ιδιοκτησία370. Πέραν 

τούτων, είναι ενδιαφέρον πως στην περίπτωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εν αντιθέσει με 

την περίπτωση του ΕΔΑΔ, σε κάποιες περιπτώσεις, η διαφωνία μεταξύ δικαστών δεν αφορά 

(μόνο) την αρχή της αναλογικότητας, αλλά (και) την ύπαρξη σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος371. 

 

Όσον αφορά, τέλος, την τρίτη προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, σε 

κάποιες από τις αποφάσεις που είδαμε το Ανώτατο Δικαστήριο φαίνεται να εφάρμοσε ένα τεστ 

εξισορρόπησης από τη μία, του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και από την άλλη, του δημοσίου 

συμφέροντος372. Το Ανώτατο δεν ακολούθησε, ρητά τουλάχιστον, τη δική μας συλλογιστική. 

Παρόλα αυτά, προέβη σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν. 

 
369 Σχετική αναφορικά με τους μισθούς, απόφαση πλειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.). 
Σχετική αναφορικά με τις συντάξεις, απόφαση μειοψηφίας στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.). 
370 Σχετική αναφορικά με τους μισθούς, απόφαση μειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.). 
Σχετική αναφορικά με τις συντάξεις, απόφαση πλειοψηφίας στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.). 
371 Σχετική αναφορικά με τους μισθούς, Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες 
Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.). 
Σχετική αναφορικά με τις συντάξεις, Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις 
Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.). 
372 Σχετική αναφορικά με τους μισθούς, Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες 
Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.). 
Σχετικές αναφορικά με τις συντάξεις, Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584, Κουτσελίνη κ.ά. ν. 
Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.). 
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Καταρχάς, κατά την εξέταση της αρχής της αναλογικότητας, σε όλες τις παρατεθείσες 

αποφάσεις φαίνεται να έλαβε υπόψη την έκταση και/ή την ένταση της υπό κρίση επέμβασης. 

Επίσης, σε μερικές έλαβε υπόψη τις συνέπειες σε κάποιες από τις δικαιολογητικές του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές373. Τέλος, σε όλες φαίνεται να έλαβε υπόψη τη σημασία 

του επιδιωκόμενου σκοπού, χωρίς να προκύπτει πως έλαβε υπόψη τις συνέπειες του υπό 

κρίση μέτρου στην υλοποίηση τούτου. Ακόμη, σε κάποιες αποφάσεις, κατά την εξέταση της 

αρχής της αναλογικότητας, έλαβε υπόψη την ύπαρξη άλλων εναλλακτικών επιλογών, και 

μάλιστα, κατά κανόνα, με τρόπο υπέρ της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας374. 

Επιπλέον, αν και δεν προέβη σε ρητή διάκριση μεταξύ καταλληλότητας, stricto sensu 

αναλογικότητας και αναγκαιότητας, προέβη σε αναφορές τόσο στην καταλληλότητα όσο και 

στην αναγκαιότητα των μέτρων375. Τέλος, σε κάποιες αποφάσεις του προέβη σε σκέψεις και/ή 

τοποθετήσεις που παραπέμπουν στις δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, 

και συγκεκριμένα στην αρχή της επιβίωσης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης376, στην αρχή της 

αυτονομίας ως διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου ζωής377, καθώς και στην αρχή της 

ανταμοιβής του κόπου378. 

 

 

 

 
373 Πρόκειται για τις αποφάσεις όπου προέβη σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν στις 
δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές ως ανωτέρω σχετικώς εξηγείται. 
Συγκεκριμένα, σχετική αναφορικά με τους μισθούς, απόφαση πλειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού 
Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.), και σχετικές 
αναφορικά με τις συντάξεις, Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584, Φιλίππου ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας (2010) 3 ΑΑΔ 241, απόφαση μειοψηφίας στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.). 
374 Σχετική αναφορικά με τους μισθούς, απόφαση πλειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.). 
375 Σχετική αναφορικά με τους μισθούς, απόφαση πλειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.). 
Σχετική αναφορικά με τις συντάξεις, απόφαση μειοψηφίας στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.). 
376 Σχετική αναφορικά με τους μισθούς, απόφαση πλειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.). 
Σχετικές αναφορικά με τις συντάξεις, Φιλίππου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας (2010) 3 ΑΑΔ 241, απόφαση μειοψηφίας 
στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.7/10/2014, Ολ.). 
377 Σχετική αναφορικά με τις συντάξεις, Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584. 
378 Σχετική αναφορικά με τις συντάξεις, Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584. 
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4.3.3.5. Εφαρμογή στα υπό κρίση μέτρα 

 

4.3.3.5.1. Πρόβλεψη δια νόμου 

 

Τα υπό κρίση μέτρα προβλέπονταν από τον Ν.112(Ι)/2011 και τον Ν.168(Ι)/2012, ως 

αμφότεροι τροποποιήθηκαν. Η υιοθέτηση και η εφαρμογή τους, δεδομένου του πλαισίου που 

έλαβαν χώρα, ήταν προβλέψιμη. Αμφότεροι, τόσο στην αρχική όσο και σε κάθε 

τροποποιημένη μορφή τους, είχαν ισχύ μόνο για το μέλλον και όχι αναδρομικά, ενώ σε κάθε 

χρονική στιγμή ήταν προσβάσιμοι στο κοινό. Θα λέγαμε πως αυτοί ικανοποιούσαν την 

ασφάλεια δικαίου και συνεπώς, πληρούσαν την προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου τόσο 

σε θεωρητικό όσο και σε θετικό επίπεδο, ήτοι με αναφορά στο Άρθρο 23 του Συντάγματος και 

το Άρθρο 1 Π1. 

 

4.3.3.5.2. Εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος 

 

Ο Ν.112(Ι)/2011, ως είδαμε, στο προοίμιό του ανέφερε ως σκοπό του την αντιμετώπιση της 

δύσκολης οικονομικής κατάστασης που διένυε η χώρα και την αποφυγή περαιτέρω 

επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασής της σε συνέχεια των γεγονότων της 11ης Ιουλίου 

2011, ήτοι της έκρηξης του Μαρί. Αντίστοιχα, ο Ν.168(Ι)/2012  στο προοίμιό του 

επαναλάμβανε το ίδιο λεκτικό, χωρίς όμως οποιαδήποτε αναφορά στα γεγονότα της 11ης 

Ιουλίου 2011. Πέραν -ή ορθότερα μέρος- του σκοπού αυτού ήταν και η συμμόρφωση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διεθνείς της υποχρεώσεις, ως απέρρεαν τόσο από την ιδιότητά 

της ως Κράτους-Μέλους της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ όσο και ως συμβαλλόμενης με την 

ΕΕ και τον ΕΜΣ στη Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης και το συνοδεύον 

αυτή Μνημόνιο.  

 

Ο σκοπός αυτός συνιστά, κατά την κρίση μας, σκοπό δημοσίου συμφέροντος, αφού θα 

μπορούσε να λεχθεί ότι εξυπηρετεί, ιδίως έμμεσα, την προστασία, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, 
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των δικαιωμάτων ενός εκάστου. Και τούτο, διότι η οικονομική κρίση, και σε πολύ μεγαλύτερο 

βαθμό η χρεωκοπία ενός Κράτους, σαφώς εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του σε όλα τα 

επίπεδα. Δια της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και της αποφυγής της επιδείνωσης 

των δημοσίων οικονομικών ποικίλα δικαιώματα πληθώρας ατόμων θα εξακολουθούσαν να 

προστατεύονται379.  

 

Η δεύτερη αυτή προϋπόθεση πληρείται και εξεταζόμενη με αναφορά στο Άρθρο 1 Π1. Στο 

πλαίσιο αυτού, και υπό τους τρεις κανόνες, επαρκεί η ύπαρξη ενός οποιουδήποτε σκοπού 

δημοσίου συμφέροντος. Η έννοια μάλιστα αυτή, ως είδαμε, είναι ιδιαίτερα ευρεία, ιδίως σε 

θέματα που άπτονται οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σταθμίσεων, ενώ ο έλεγχος 

τήρησής της μονάχα οριακός. Εξάλλου, είναι αρκετές οι αποφάσεις που αφορούσαν 

αντίστοιχα μέτρα, εγέρθηκε ο ίδιος ή παρόμοιος σκοπός δημοσίου συμφέροντος και το ΕΔΑΔ 

αποδέχτηκε τούτον380.  

 

Πιο περίπλοκα -εάν μας επιτραπεί ο όρος- είναι τα πράγματα με αναφορά στο Άρθρο 23(3) 

του Συντάγματος. Το τελευταίο δεν απαιτεί την ύπαρξη οποιουδήποτε σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος, αλλά την ύπαρξη ενός από τους περιοριστικά αναφερόμενους σε αυτό 

σκοπούς, στους οποίους, εκ πρώτης τουλάχιστον -και διατηρούμε επιφύλαξη προκειμένου να 

επανέλθουμε στη συνέχεια, δεν μπορεί να υπαχθεί η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 

της χώρας και η αποφυγή της χρεωκοπίας αυτής. Σχετικά είναι όσα επί τούτου αναφέρθηκαν 

 
379 Εδώ θα μπορούσαν να ενταχθούν από το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την υγεία,  που χωρίς χρήματα δεν 
μπορούν να παρασχεθούν από το Κράτος,  μέχρι και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία των ιδίων των επηρεαζόμενων, 
αφού η χρεωκοπία του Κράτους, σαφώς, θα οδηγούσε σε δυσκολία, αν όχι αδυναμία, καταβολής σε αυτούς των 
μισθών και των συντάξεών τους. 
380 Σχετικές, Koufaki a.ο. v. Greece, Application No.57665/12 a.ο., Court (First Section), Decision (Admissibility), 
7/5/2013, Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 a.o., Court (Second Section), Decision 
(Admissibility), 15/10/2013, Da Conceicao Mateus a.o. v. Portugal, Application No.62235/12 a.o., Court (Second 
Section), Decision (Admissibility), 8/10/2013, Da Silva Carvalho Rico v. Portugal, Application No.13341/14, Court 
(First Section), Decision (Admissibility), 1/9/2015. 
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στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών381 και στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής 

Δημοκρατίας382. 

 

Διέξοδο, ενδεχομένως, θα μπορούσε να αποτελέσει η ερμηνεία της φράσης του Άρθρου 23(3) 

του Συντάγματος «προς…  αναπτύξεως και χρησιμοποιήσεως οιασδήποτε ιδιοκτησίας προς 

προαγωγήν της δημοσίας ωφελείας» με τρόπο που να καλύπτει και τον ανωτέρω 

αναφερόμενο σκοπό των υπό κρίση μέτρων.  Η ερμηνεία αυτή, για να είναι πειστική, θα πρέπει 

να ξεπεράσει δύο εμπόδια.  

 

Το πρώτο είναι η αρχή πως οι προϋποθέσεις περιορισμού του δικαιώματος στην ιδιοκτησία -

όπως και οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος- πρέπει να ερμηνεύονται στενά. Απάντηση θα 

μπορούσε να αποτελέσει η αποδοχή της θέσης πως μία τέτοια ερμηνεία που να καλύπτει και 

τον εδώ επιδιωκόμενο σκοπό δεν είναι διευρυντική, αλλά εξελικτική, προκειμένου να 

καλύπτονται οι ανάγκες της εποχής.  

 

Το δεύτερο εμπόδιο είναι πως η εν λόγω φράση αναφέρεται σε «ανάπτυξη και 

χρησιμοποίηση» ιδιοκτησίας προς προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας. Φαίνεται, δηλαδή, να 

αφορά περιπτώσεις που το Κράτος επιβάλλει περιορισμούς στην ανάπτυξη και τη χρήση ενός 

αντικειμένου ιδιοκτησίας, χωρίς να μεταβάλλει το ίδιο το αντικείμενο αυτό και σαφώς, το 

ιδιοκτησιακό του καθεστώς, προς εξυπηρέτηση της δημόσιας ωφέλειας.  

 

Όσον αφορά τον Ν.112(Ι)/2011, θα μπορούσαμε να πούμε πως, πράγματι, αυτός επέφερε 

περιορισμό στην «ανάπτυξη και χρησιμοποίηση» μέρους των επηρεαζόμενων μισθών και 

 
381 Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.11/6/2014, Ολ.). Ομοίως διαφωτιστικές όσον αφορά τους μισθούς, Χριστοδουλίδου κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.441/2014 κ.ά., απόφαση ημ.12/11/2018), Χατζηπαναγιώτη κ.ά. ν. 
Πανεπιστημίου Κύπρου, (Υπόθεση Αρ.6182/2013, απόφαση ημ.28/12/2018). 
382 Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.7/10/2014, Ολ.). Ομοίως διαφωτιστικές όσον αφορά τις συντάξεις, Αυξεντίου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.5672/2013 κ.ά., απόφαση ημ.15/11/2016), Αυγουστή κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.898/2013 κ.ά., απόφαση ημ.27/11/2018). 
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συντάξεων, αφού οι δικαιούχοι τους δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό ως ήθελαν, 

αλλά όφειλαν να το «δώσουν» προς κάλυψη της επιβληθείσας έκτακτης εισφοράς -και η λέξη 

«δώσουν» τελεί σε εισαγωγικά ένεκα του ότι, στην πράξη, το σχετικό μέρος των μισθών και 

των συντάξεων αποκοπτόταν από το ίδιο το Κράτος.  

 

Δυσκολότερα είναι τα πράγματα όσον αφορά τον Ν.168(Ι)/2012, αφού αυτός δεν επέφερε 

έμμεση, αλλά άμεση μερική αφαίρεση. Θα μπορούσε, λοιπόν, κάποιος να υποστηρίξει πως ο 

εν λόγω νόμος δεν επηρέαζε τη χρήση του μέρους των μισθών και των συντάξεων, το οποίο 

συνιστούσε τη μείωση, αλλά έπαυε την καταβολή του. Απάντηση θα μπορούσε να αντληθεί 

από την πρακτική εφαρμογή του νόμου. Το ύψος των επηρεαζόμενων μισθών και συντάξεων 

ονομαστικά δεν μεταβλήθηκε. Το μέρος αυτών που αντιστοιχούσε στην προβλεπόμενη 

μείωση αποκοπτόταν -εάν μας επιτραπεί ο όρος- από το ίδιο το Κράτος και καταβαλλόταν, ως 

το Άρθρο 6 του νόμου προέβλεπε, στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  Ένδειξη προς τούτο 

αποτελεί το γεγονός πως από τον Ιούλιο του 2018 άρχισε η αποκατάσταση των 

επηρεασθέντων μισθών και συντάξεων στην προτέρα τους κατάσταση όχι δια της παροχής 

αυξήσεων, αλλά δια της μείωσης των μειώσεων. Θα μπορούσε, λοιπόν, να υποστηριχθεί πως 

και η επέμβαση του Ν.168(Ι)/2012 οδηγούσε σε περιορισμό του τρόπου χρήσης του μέρους 

των μισθών και των συντάξεων που αντιστοιχούσε στην προβλεπόμενη μείωση.  

 

Όσον αφορά μονάχα τον Ν.112(Ι)/2011, διέξοδο, ενδεχομένως, θα μπορούσε να δώσει και η 

χρήση του Άρθρου 23(7) του Συντάγματος. Το Άρθρο 23(7) του Συντάγματος ορίζει ότι οι 

παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου, ήτοι οι παράγραφοι που αφορούν την επιβολή 

περιορισμών με την ευρεία του όρου έννοια και την απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας, δεν 

εφαρμόζονται αναφορικά με διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ο οποίος αφορά αναγκαστική 

εκτέλεση σε σχέση με οποιοδήποτε φόρο. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η εν λόγω 

πρόνοια δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην υπό κρίση περίπτωση, διότι η τελευταία κάνει 

αναφορά σε φόρο, και εννοεί τον φόρο με τη στενή του όρου έννοια, ενώ το υπό κρίση μέτρο 

δεν αποτελεί φόρο με την εν λόγω έννοια. Είναι η θέση μας πως η αναφορά στον φόρο στο 
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Άρθρο 23(7) του Συντάγματος γίνεται με την ευρεία του όρου έννοια και καλύπτει, ουσιαστικά, 

κάθε μέτρο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο του Άρθρου 24 του Συντάγματος. Επομένως, η 

κατάληξη ότι η υπό κρίση έκτακτη εισφορά είναι εισφορά του Άρθρου 24 του Συντάγματος θα 

ήρε το εμπόδιο αυτό. Αντίθετα, είναι η θέση μας ότι η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι το 

Άρθρο 23(7) του Συντάγματος αναφέρεται σε «αναγκαστική εκτέλεση εν σχέσει προς 

οποιοδήποτε φόρον» και όχι σε επιβολή οποιουδήποτε φόρου με την ευρεία του όρου έννοια. 

Επομένως, η στενή γραμματική ερμηνεία του άρθρου αυτού οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν 

καλύπτει την απλή επιβολή φόρου και συνεπώς, το υπό κρίση μέτρο. Μόνο η δημιουργική και 

διασταλτική ερμηνεία αυτού, βασισμένη στο ότι αφού καλύπτει το μείζον, καλύπτει και το 

έλασσον -αφού καλύπτει την αναγκαστική εκτέλεση προς είσπραξη φόρου, καλύπτει και την 

επιβολή αυτού, ιδίως όταν συνοδεύεται με αυτόματη εκ του Κράτους αποκοπή- θα έδιδε άλλη 

μία διέξοδο στην εξεταζόμενη περίπτωση. 

 

Τέλος, και πάλι μονάχα όσον αφορά τον Ν.112(Ι)/2011, διέξοδο θα μπορούσε να αποτελέσει 

και η συστηματική ανάγνωση των Άρθρων 23 και 24 του Συντάγματος, ως παρατέθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, ήτοι η προσέγγιση του Άρθρου 24 του Συντάγματος ως υπόρρητου 

περιορισμού του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Με άλλα λόγια, διέξοδο θα μπορούσε να 

αποτελέσει η θέση πως η προβλεπόμενη από τον Ν.112(Ι)/2011 έκτακτη εισφορά συνιστούσε 

εισφορά εμπίπτουσα στο πεδίο του Άρθρου 24 του Συντάγματος. Η απαίτηση συμμόρφωσης 

αυτής με τις προβλεπόμενες στο Άρθρο 23 του Συντάγματος προϋποθέσεις δικαιολογημένης 

επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία θα καθιστούσε την εφαρμογή του Άρθρου 24 του 

Συντάγματος αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερή. Έτσι, το Άρθρο 23 του Συντάγματος δεν 

εφαρμόζεται. 
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4.3.3.5.3. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 

 

4.3.3.5.3.1.  Ν.112(Ι)/2011, ως τροποποιήθηκε 

 

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας, ως πρώτο βήμα θα εξετάσουμε την πλήρωση ή μη 

της υποαρχής της καταλληλότητας. Ως είδαμε, ο Ν.112(Ι)/2011 προέβλεπε την επιβολή 

έκτακτης εισφοράς επί των μισθών και των συντάξεων των εργοδοτουμένων και των 

συνταξιούχων του δημόσιου τομέα. Το εν λόγω μέτρο ήταν κατάλληλο για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Εναλλακτικό μέτρο ίσως θα ήταν η επιβολή 

μικρότερης, προσωρινής και κλιμακωτής έκτακτης εισφοράς και/ή φόρου στο σύνολο των 

φορολογουμένων. Δεδομένης της δυσκολίας είσπραξης των φόρων και του χρόνου που θα 

απαιτείτο για τη συγκέντρωση αντίστοιχου ποσού με αυτό που συγκεντρώθηκε δια της υπό 

κρίση έκτακτης εισφοράς, είναι αμφίβολο εάν το μέτρο αυτό θα ήταν κατάλληλο για την 

επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Σε κάθε περίπτωση, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας 

Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης, ένεκα των προνοιών τόσο στο αρχικό όσο και στα 

μετέπειτα επικαιροποιημένα Μνημόνια αναφορικά με την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους 

μισθούς και στις συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα, 

είναι σαφές πως έναν τέτοιο μέτρο δεν θα ήταν κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 

σκοπού δημοσίου συμφέροντος ως ανωτέρω παρατέθηκε. Και τούτο, γιατί μέρος του εν λόγω 

σκοπού ήταν και η συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

σκοπός ο οποίος δεν θα επιτυγχανόταν με το εν λόγω εναλλακτικό μέτρο383.  

 
383 Αποτελεί γεγονός πως, λίγο μετά την υιοθέτηση του Ν.112(Ι)/2011, υιοθετήθηκε ο Περί Έκτακτης Εισφοράς 
Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Ν.202(Ι)/2011. Ο Ν.112(Ι)/2011 
δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2011, ενώ ο Ν.202(Ι)/2011 δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ 
τον Δεκέμβριο του 2011. Ως ο τίτλος του υποδεικνύει, ο Ν.202(Ι)/2011 προέβλεπε την επιβολή έκτακτης εισφοράς 
στους μισθούς και στις συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα. Δια 
τροποποιήσεων, μάλιστα, επιτεύχθηκε οι κλίμακες και οι συντελεστές έκτακτης εισφοράς στους μισθούς και στις 
συντάξεις του δημόσιου και του ιδιωτικού δικαίου να ταυτίζονται. Επομένως, η υιοθέτηση του Ν.202(Ι)/2011 δεν 
υποδεικνύει πως πράγματι υπήρχε εναλλακτικό μέτρο, το οποίο θα οδηγούσε σε επιβολή μικρότερης έκτακτης 
εισφοράς στους εργοδοτουμένους και στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα. Τουναντίον, η υιοθέτηση του 
Ν.202(Ι)/2011 υποδεικνύει πως η οικονομική κατάσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν τέτοια που απαιτείτο η 
επιβολή έκτακτης εισφοράς ίδιου ύψους με αυτήν που επιβλήθηκε στον δημόσιο τομέα σε ακόμη περισσότερα 
πρόσωπα. Και τούτο, άνευ επηρεασμού της θέσης μας πως η επιβολή μικρότερης εισφοράς στο σύνολο των 
εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων ούτως ή άλλως δεν αποτελούσε κατάλληλο εναλλακτικό μέτρο, αφού 
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Φτάνουμε, έτσι, στο δεύτερο βήμα, όπου εξετάζεται η stricto sensu αναλογικότητα των 

υποψήφιων μέτρων που τηρούν την υποαρχή της καταλληλότητας. Η υποαρχή αυτή, ως 

είδαμε, πληρείται όταν (Ε+Δ) ≤ (Σ+Υ). Δεδομένου του ότι κατάλληλο ήταν μονάχα το 

υιοθετηθέν μέτρο, η stricto sensu αναλογικότητα θα εξετασθεί με αναφορά μόνο σε τούτο.  

 

Αρχικά, πρέπει να εξετασθεί η έκταση και/ή η ένταση της επέμβασης που το εν λόγω μέτρο 

επέφερε. Ως είδαμε, η επέμβαση που ο Ν.112(Ι)/2011 επέφερε συνιστούσε περιορισμό των 

τρεχόντων και μελλοντικών μισθών και συντάξεων. Παρουσίαζε δε κάποια χαρακτηριστικά 

άμεσα επηρεάζοντα την έκταση και/ή την ένταση αυτής -όπως και τους άλλους τρεις 

παράγοντες που μας απασχολούν.  

 

Το πρώτο ήταν ο κλιμακωτός χαρακτήρας της. Ως είδαμε, παρά τις πολλές μεταβολές της, η 

έκτακτη εισφορά ήταν για όσο διήρκησε κλιμακωτή, κυμαινόμενη μεταξύ 0% και 3.5%. 

Μάλιστα, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της υπήρχε ένα εξαιρετέο ποσό, μεταξύ €1.500 και 

€2.500. 

 

Το δεύτερο ήταν πως αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος μέτρων, τα οποία 

στόχευαν στον ίδιο σκοπό, ήτοι την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και τη συμμόρφωση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διεθνείς υποχρεώσεις της, ως απέρρεαν τόσο από την 

ιδιότητά της ως Κράτους-Μέλους της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ όσο και ως συμβαλλόμενης 

με την ΕΕ και τον ΕΜΣ στη Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης και το 

συνοδεύον αυτή Μνημόνιο. 

 

Το τρίτο, και συνυφασμένο με το δεύτερο, ήταν η παράλληλη -και πάλι για όσο διήρκησε- 

εφαρμογή της με τον Ν.168(Ι)/2012, ο οποίος προέβλεπε την επιβολή μειώσεων στους 

μισθούς και στις συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα -

 
παραβίαζε -από τον χρόνο σύναψης της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης και έπειτα 
τουλάχιστον- τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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καθώς και με άλλα μέτρα που αφορούσαν τους μισθούς και τις συντάξεις των τελευταίων, που 

δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Για παράδειγμα, ένα άτομο το οποίο 

έπαιρνε μισθό €3.000, τον Δεκέμβριο του 2011 θα επιβαρυνόταν με έκτακτη εισφορά ύψους 

€17,50. Αντίθετα, τον Δεκέμβριο του 2012 θα επιβαρυνόταν και με μείωση. Συγκεκριμένα, η 

μείωση θα ανερχόταν σε €170, ενώ η έκτακτη εισφορά -επί του μειωμένου μισθού- θα 

ανερχόταν σε €8,25.  

 

Το τέταρτο ήταν ο προσωρινός χαρακτήρας της. Η εν λόγω επέμβαση ίσχυσε από τον 

Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2016.  

 

Δεδομένων τούτων, θα λέγαμε πως επρόκειτο για μία μικρή επέμβαση στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα, βαθμίδας 1. 

 

Έπειτα, πρέπει να εξετασθούν οι συνέπειες της υπό κρίση επέμβασης στις εμπλεκόμενες 

δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές. Παρόλο που, όσον αφορά τους 

μισθούς και τις συντάξεις, εμπλεκόμενες είναι το σύνολο των δικαιολογητικών του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία αρχών, δεδομένης της έκτασης και/ή της έντασης της εδώ εξεταζόμενης 

επέμβασης, αυτή είχε περιορισμένη ή και καθόλου επίδραση σε αυτές. 

 

Η υπό κρίση επέμβαση είχε ιδιαίτερα μικρή επίδραση στην αρχή της αυτονομίας ως 

διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου ζωής. Επιπλέον, θεωρούμε πως είχε ιδιαίτερα μικρή 

επίδραση στην αρχή της ανταμοιβής του κόπου, αφού πρόκειται για επέμβαση στους μισθούς, 

οι οποίοι άμεσα σχετίζονται με την εργασία, με τον κόπο ενός εκάστου, καθώς και στις 

συντάξεις, που έμμεσα σχετίζονται με την εργασία υπό την έννοια ότι το ύψος κάποιων εξ 

αυτών σχετίζεται με τα χρόνια εργασίας και τον τότε λαμβανόμενο μισθό. Ομοίως θεωρούμε 

πως είχε επίδραση την αρχή της ανάπτυξης, με την έννοια της ιδιαίτερα μικρής επίδρασης 

στην αγοραστική δύναμη των επηρεαζόμενων προσώπων. Αντίθετα, δεν θεωρούμε ότι το υπό 

κρίση μέτρο είχε οποιαδήποτε επίδραση στις λοιπές εμπλεκόμενες αρχές ή στις λοιπές 
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εκφάνσεις των ανωτέρω αναφερθέντων αρχών. Θα λέγαμε, λοιπόν, πως επρόκειτο για ένα 

μέτρο με ιδιαίτερα περιορισμένη επέμβαση στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, βαθμίδας 1. 

 

Στη συνέχεια, πρέπει να εξετασθεί η σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος. Σύμφωνα με το προοίμιο του Ν.112(Ι)/2011, σκοπός του ήταν η αντιμετώπιση 

της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που διένυε η χώρα και η αποφυγή περαιτέρω 

επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασής της σε συνέχεια των γεγονότων της 11ης Ιουλίου 

2011, ήτοι της έκρηξης του Μαρί. Μέρος αυτού, ως είδαμε, ήταν και η συμμόρφωση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Επρόκειτο, λοιπόν, για έναν σκοπό 

ιδιαίτερα σημαντικό, βαθμίδας 8. 

  

Τέλος, πρέπει να εξετασθούν οι συνέπειες της υπό κρίση επέμβασης στην υλοποίηση του εν 

λόγω επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Από τη μία πλευρά, επρόκειτο για μία 

επέμβαση με μικρή έκταση. Από την άλλη πλευρά, επρόκειτο για μία επέμβαση που επέφερε 

άμεσα αποτελέσματα, ακριβώς επειδή επρόκειτο για επέμβαση στους μισθούς και στις 

συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα. Η έκτακτη 

εισφορά αποκοπτόταν από το ίδιο το Κράτος προ της καταβολής των εν λόγω μισθών και 

συντάξεων, με αποτέλεσμα η «είσπραξη» να είναι ταχεία, βέβαιη και εύκολη. Και η χρήση των 

εισαγωγικών στη λέξη «είσπραξη» οφείλεται στο γεγονός πως, αν και το υπό κρίση μέτρο, εκ 

πρώτης, φαίνεται να σχετίζεται με τα έσοδα του Κράτους, στην ουσία σχετίζεται με τα έξοδα 

αυτού. Δια της αποκοπής της έκτακτης εισφοράς το Κράτος μείωνε, έστω και προσωρινά, τα 

ποσά που όφειλε να καταβάλλει σε μισθούς και συντάξεις. Ένεκα τούτου, οι συνέπειες του 

υπό κρίση μέτρου στην υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού θα λέγαμε πως ήταν μικρές, 

βαθμίδας 2. 

 

Όλα αυτά μας επιτρέπουν να εφαρμόσουμε την προτεινόμενη φόρμουλα εξέτασης της stricto 

sensu αναλογικότητας, ήτοι τη φόρμουλα (Ε+Δ) ≤ (Σ=Υ). Τα δεδομένα μας οδηγούν στο 
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αποτέλεσμα (1+1) < (8+2). Επομένως, το υπό κρίση μέτρο της επιβολής προσωρινής 

κλιμακωτής έκτακτης εισφοράς στους μισθούς και στις συντάξεις των εργοδοτουμένων και των 

συνταξιούχων του δημόσιου τομέα τηρούσε και τη stricto sensu αναλογικότητα. 

 

Φτάνουμε, έτσι, στο τρίτο βήμα, αυτό της αναγκαιότητας. Δεδομένου του ότι δεν υπήρχε άλλο 

κατάλληλο και συνεπώς, ούτε stricto sensu ανάλογο μέτρο προς επίτευξη του επιδιωκόμενου 

σκοπού δημοσίου συμφέροντος, δεν τίθεται καν ζήτημα σύγκρισης του υιοθετηθέντος μέτρου 

με κάποιο άλλο στο πλαίσιο του τρίτου αυτού βήματος. 

 

Το υιοθετηθέν μέτρο της επιβολής προσωρινής κλιμακωτής έκτακτης εισφοράς στους μισθούς 

και στις συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τηρούσε την 

αρχή της αναλογικότητας ως θεωρητικά προσεγγίζεται. 

 

Απομένει να εξετασθεί εάν αυτό τηρούσε την αρχή της αναλογικότητας και σε θετικό επίπεδο. 

Όσον αφορά το Άρθρο 1 Π1, δεδομένων των όσων σχετικώς αναφέρθηκαν τόσο ανωτέρω 

όσο και στο προηγούμενο κεφάλαιο, θεωρούμε πως στο πλαίσιο αυτού η αρχή της 

αναλογικότητας τηρείτο. Όσον αφορά το Άρθρο 23 του Συντάγματος, δεδομένου του ότι η 

επέμβαση συνιστούσε περιορισμό, ο οποίος δεν «μείωνε ουσιωδώς την οικονομική αξία» της 

επηρεαζόμενης ιδιοκτησίας, θεωρούμε πως -με την επιφύλαξη του εμποδίου που σχετίζεται 

με την τήρηση της δεύτερης προϋπόθεσης, ήτοι της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος, στο πλαίσιο αυτού, η εν λόγω προϋπόθεση τηρείτο.  

 

4.3.3.5.3.2. Ν.168(Ι)/2012, ως τροποποιήθηκε 

 

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας, ως πρώτο βήμα θα εξετάσουμε την καταλληλότητα 

του υπό κρίση μέτρου. Ο Ν.168(Ι)/2012 προέβλεπε τη μείωση των μισθών και των συντάξεων 

των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα. Πράγματι, το εν λόγω μέτρο 

ήταν κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. 
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Εναλλακτικό μέτρο θα ήταν η επιβολή εισφοράς και/ή φόρου στο σύνολο των 

φορολογουμένων. Αντίστοιχα ισχύουν όσα σχετικώς αναφέρθηκαν ανωτέρω με αναφορά στον 

Ν.112(Ι)/2011. Επομένως, το εναλλακτικό αυτό μέτρο δεν ήταν κατάλληλο για την επίτευξη 

του επιδιωκόμενου σκοπού. 

 

Ως δεύτερο βήμα θα εξετάσουμε τη stricto sensu αναλογικότητα του υπό κρίση μέτρου, αφού 

δεν υπήρχε άλλο εναλλακτικό μέτρο κατάλληλο για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου 

σκοπού. 

 

Όσον αφορά την έκταση και/ή την ένταση της επέμβαση που το υπό κρίση μέτρο επέφερε, και 

πάλι σημαντικά είναι κάποια χαρακτηριστικά αυτής. 

 

Το πρώτο είναι ο κλιμακωτός χαρακτήρας της. Ως είδαμε, παρά τις πολλές μεταβολές της, η 

μείωση ήταν κλιμακωτή, κυμαινόμενη μεταξύ 0% και 17.5%. Εξαιρετέο ποσό υπήρχε μόνο 

κατά το πρώτο εξάμηνο της εφαρμογής της, ενώ στη συνέχεια και οι χαμηλότεροι μισθοί και 

συντάξεις υπόκεινταν σε μείωση. Μονάχα από τον Ιανουάριο του 2019 υπήρξε εκ νέου 

εξαιρετέο ποσό, το οποίο στην πάροδο του χρόνου θα αυξάνεται μέχρι την πλήρη 

αποκατάσταση. 

 

Το δεύτερο είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα, η συνολική μείωση, δεν επήλθε εφάπαξ, αλλά 

σταδιακά, ήτοι εντός μίας περιόδου ενός έτους (Δεκέμβριος 2012 - Ιανουάριος 2014). Για 

παράδειγμα, ένας μισθός €3.000 μειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 κατά €170, τον Ιούνιο του 

2013 κατά €196, ενώ τον Ιανουάριο του 2013 κατά €286. 

 

Το τρίτο είναι πως αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος μέτρων, τα οποία 

στόχευαν στον ίδιο σκοπό, ήτοι στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και στη 

συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διεθνείς της υποχρεώσεις, ως απέρρεαν 

τόσο από την ιδιότητά της ως Κράτους-Μέλους της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ όσο και ως 
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συμβαλλόμενης με την ΕΕ και τον ΕΜΣ στη Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής 

Στήριξης και το συνοδεύον αυτή Μνημόνιο. 

 

Το τέταρτο είναι ο προσωρινός χαρακτήρας της. Ο Ν.168(Ι)/2012 δεν προέβλεπε καταληκτικό 

σημείο κατά το οποίο οι μισθοί και οι συντάξεις θα επανέρχονταν στο προ αυτού επίπεδο. 

Πολύ δε μάλλον, ο Ν.168(Ι)/2012 δεν προέβλεπε καταληκτικό σημείο κατά το οποίο τα ποσά 

των μειώσεων θα «επιστρέφονταν» στους εργοδοτουμένους και τους συνταξιούχους του 

δημοσίου τομέα ή θα καταβαλλόταν οποιαδήποτε αποζημίωση στα επηρεαζόμενα αυτά 

πρόσωπα. Τέτοιες πρόνοιες θα λειτουργούσαν αντίθετα στον επιδιωκόμενο σκοπό. Παρόλα 

αυτά, ως είδαμε, στις 17/7/2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ο τροποποιητικός 

Ν.94(Ι)/2018, ο οποίος τροποποίησε το Άρθρο 3 του Ν.168(Ι)/2012, προβλέποντας και 

ρυθμίζοντας τη σταδιακή αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων των εργοδοτουμένων 

και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, ως επίσης είδαμε, το εν λόγω 

άρθρο προβλέπει πως η αποκατάσταση αυτή θα λάβει χώρα σε έξι στάδια, με σημείο έναρξης 

την 1/8/2018 και σημείο ολοκλήρωσης τις 31/12/2022. Έτσι, η υπό κρίση επέμβαση στους 

μισθούς και στις συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα 

θα λάβει τέλος δέκα χρόνια μετά την αρχική θέση της σε ισχύ, χωρίς, βέβαια, αποκατάσταση 

των απωλειών που τα επηρεαζόμενα πρόσωπα υπέστησαν και θα υποστούν μέχρι τότε. 

 

Δεδομένων τούτων, θα λέγαμε πως πρόκειται για μία αισθητή επέμβαση στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία των εργαζομένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα, βαθμίδας 3. 

 

Όσον αφορά τις συνέπειες της υπό κρίση επέμβασης στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, καταρχάς, θα λέγαμε πως αυτή επηρέασε την αρχή της 

αυτονομίας ως διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου ζωής. Οι μειώσεις των μισθών και των 

συντάξεων ήταν μεν κλιμακωτές και έλαβαν χώρα όχι εφάπαξ, αλλά εντός μίας περιόδου ενός 

έτους, ήταν όμως τέτοιου ύψους, που ήταν σίγουρα ικανές να επηρεάσουν το πλάνο ζωής 

εντός ατόμου. Για παράδειγμα, ένα πρόσωπο το οποίο λάμβανε ένα μισθό €5.000 και 
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δικαιολογημένα θεωρούσε ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει αυτό σε βάθος χρόνου, ήτοι μέχρι να 

συνταξιοδοτηθεί -για να μην πούμε βασισμένο στο ότι θα συνεχίσει λαμβάνει όχι μόνο αυτόν, 

αλλά και τις μέχρι τότε προβλεπόμενες αυξήσεις, ομοίως δικαιολογημένα διαμόρφωσε ένα 

πλάνο ζωής σε αυτήν τη βάση. Για παράδειγμα, έστειλε τα παιδιά του για σπουδές, πήρε 

δάνειο κ.ο.κ. Μία μείωση του ύψους των €615 επηρέασε και/ή μπορούσε να επηρεάσει το 

πλάνο του αυτό. Τούτη, αντίστοιχα, είναι η περίπτωση, και ίσως ακόμη εντονότερη, στις 

περιπτώσεις των ατόμων που λάμβαναν χαμηλότερους μισθούς. Για ένα άτομο το οποίο 

λάμβανε μισθό €2.000, η απώλεια περίπου €150 επηρέασε και/ή μπορούσε να επηρεάσει 

αισθητά το πλάνο της ζωής του.  

 

Ομοίως, θεωρούμε ότι η υπό κρίση επέμβαση επηρέασε την αρχή της προστασίας της 

προσωπικότητας ως χαρακτήρα και συμπεριφοράς. Η επίδραση αυτή, κατά την άποψή μας, 

συνδέεται άμεσα με την επίδραση στο πλάνο ζωής ενός εκάστου. Συγκεκριμένα, θεωρούμε 

πως η επίδραση στο πλάνο ζωής προκαλεί και/ή μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην 

προσωπικότητα και τη συμπεριφορά ενός ατόμου, με κομβικό σημείο αυτό της πρόκλησης 

άγχους. Επιπλέον, θεωρούμε πως η υπό κρίση επέμβαση επηρέασε την αρχή της ανταμοιβής 

του κόπου, αφού αφορούσε μισθούς και συντάξεις, ήτοι μεγέθη που εκ φύσεως, ως είδαμε, 

συνδέονται άμεσα και έμμεσα αντίστοιχα με την εργασία. Παρόλα αυτά, δεν θα λέγαμε ότι ήταν 

τέτοιου βαθμού που να οδηγεί στο συμπέρασμα της μη επαρκούς ανταμοιβής του κόπου, 

δεδομένων μάλιστα και των αντίστοιχων μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, η υπό κρίση 

επέμβαση επηρέασε την αρχή της ανάπτυξης, με την έννοια του περιορισμού της αγοραστικής 

δύναμης των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα.  

 

Αντίθετα, θεωρούμε πως η υπό κρίση επέμβαση, δεδομένης της έκτασης και/ή της έντασής 

της, δεν επηρέασε, κατά κανόνα τουλάχιστον, την επιβίωση και την αξιοπρεπή διαβίωση των 

επηρεαζόμενων ατόμων ή τις λοιπές εκφάνσεις των ανωτέρω αναφερθέντων αρχών.  
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Θεωρούμε, λοιπόν, πως οι συνέπειες του υπό κρίση μέτρου στις εμπλεκόμενες 

δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, συνολικά αξιολογούμενες, είναι 

αισθητές, βαθμίδας 3. 

 

Όσον αφορά τη σημασία του επιδιωκόμενου από τον Ν.168(Ι)/2012 σκοπού, ισχύουν 

αντίστοιχα όσα ανωτέρω σχετικώς αναφέρθηκαν με αναφορά στον Ν.112(Ι)/2011. Πρόκειται, 

επομένως, για έναν ιδιαίτερα σημαντικό σκοπό, βαθμίδας 8. 

 

Τέλος, όσον αφορά τις συνέπειες του υπό κρίση μέτρου στην υλοποίηση του επιδιωκόμενου 

σκοπού, δεδομένης της έκτασης της επέμβασης, της αμεσότητας των αποτελεσμάτων αυτής 

-κατ’ αναλογία των όσων λέχθηκαν με αναφορά στην έκτακτη εισφορά του Ν.112(Ι)/2011- και 

του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος καθαυτού, θεωρούμε πως αυτές ήταν 

σημαντικές, βαθμίδας 5. 

 

Όλα αυτά μας επιτρέπουν να εφαρμόσουμε την προτεινόμενη φόρμουλα εξέτασης της stricto 

sensu αναλογικότητας και μας δίδουν αποτέλεσμα (3+3) < (8+5). Επομένως, το υπό κρίση 

μέτρο τηρούσε και τη stricto sensu αναλογικότητα. 

 

Φτάνουμε, έτσι, στο τρίτο βήμα, αυτό της αναγκαιότητας. Δεδομένου του ότι δεν υπήρχε άλλο 

κατάλληλο και συνεπώς, ούτε stricto sensu ανάλογο μέτρο προς επίτευξη του επιδιωκόμενου 

σκοπού δημοσίου συμφέροντος, δεν τίθεται καν ζήτημα σύγκρισης του υιοθετηθέντος μέτρου 

με κάποιο άλλο στο πλαίσιο του τρίτου αυτού βήματος. 

 

Συνεπώς, και το υιοθετηθέν με τον Ν.168(Ι)/2012 μέτρο τηρούσε την αρχή της αναλογικότητας 

ως θεωρητικά προσεγγίζεται. 

 

Όσον αφορά τη συμφωνία του Ν.168(Ι)/2012 με το Άρθρο 1 Π1 και με το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος, αντίστοιχα ισχύουν όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν με αναφορά στον Ν.112(Ι)/2011 
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και συνεπώς, θεωρούμε πως ο Ν.168(Ι)/2012 ήταν σύμφωνος με την αρχή της αναλογικότητας 

ως προκύπτει στο εν λόγω θετικό πλαίσιο.  

 

4.4. Σύνοψη κεφαλαίου 

 

Εγχείρημα του παρόντος κεφαλαίου ήταν η απάντηση του εν αυτώ τιθέμενου ερευνητικού 

ερωτήματος, ήτοι η αξιολόγηση της συμβατότητας των μέτρων που επέφεραν οι Ν.112(Ι)/2011 

και Ν.168(Ι)/2012 με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Προς τούτο απαντήθηκαν τα τρία κομβικά 

για την αξιολόγηση κάθε πιθανής επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία ερωτήματα.  

 

Τα υπό κρίση μέτρα επηρέασαν γεννημένες και ατελείς ενοχικές αξιώσεις των 

εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα, ήτοι τους τρέχοντες και 

μελλοντικούς μισθούς και συντάξεις. Οι εν λόγω αξιώσεις αποτελούν ιδιοκτησία τόσο στο 

πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας όσο και στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 και του Άρθρου 23  

του Συντάγματος.  

 

Η επέμβαση που επέφερε ο Ν.112(Ι)/2012, ως τροποποιήθηκε, συνιστούσε μερική έμμεση 

αναγκαστική αφαίρεση ιδιοκτησίας και συνεπώς, περιορισμό. Η επέμβαση που επέφερε ο 

Ν.168(Ι)/2012, ως τροποποιήθηκε, συνιστούσε μερική άμεση αφαίρεση ιδιοκτησίας, η οποία 

ένεκα της ιδιοκτησιακής πυκνότητας του αντικειμένου της επέμβασης συνιστούσε επίσης 

περιορισμό.  

 

Αμφότερα τα υπό κρίση μέτρα πληρούσαν το σύνολο των προϋποθέσεων δικαιολογημένης 

επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία τόσο με αναφορά στην προτεινόμενη θεωρία όσο 

και με αναφορά στο Άρθρο 1 Π1 και στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. Στο πλαίσιο του 

τελευταίου τα πράγματα είναι εν μέρει πιο περίπλοκα, ένεκα της  εξειδίκευσης στην 

παράγραφο 3 αυτού της προϋπόθεσης της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος. 

Όμως, η δημιουργική ερμηνεία αυτού δίδει διεξόδους.  
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Συνεπώς, τα υπό κρίση μέτρα ήταν σύμφωνα με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως 

προστατεύεται στην κυπριακή έννομη τάξη. 
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Κεφάλαιο 5: 

Η απομείωση και/ή η μετατροπή των καταθέσεων σε μετοχές 

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 1, στις 26/5/2012 υπέβαλε αίτημα 

για οικονομική βοήθεια στον ΕΜΣ και στο ΔΝΤ. Στις 16/3/2013 η Κυβέρνηση κατέληξε σε 

πολιτική συμφωνία με το Eurogroup, που περιλάμβανε αφενός την παροχή οικονομικής 

βοήθειας €10 δισεκατομμυρίων από τον ΕΜΣ, με ενδεχόμενη συνεισφορά και του ΔΝΤ, και 

αφετέρου τη λήψη μέτρων από την Κυπριακή Δημοκρατία στη βάση ιδίων πόρων και 

δημοσιονομικών πολιτικών, περιλαμβανομένου ενός οριζόντιου κουρέματος όλων των 

καταθέσεων, ανασφάλιστων και ασφαλισμένων, σε όλες τις κυπριακές τράπεζες (one-off 

stability levy).  

 

Στις 18/3/2013 οι τράπεζες παρέμειναν κλειστές ενώ εκδόθηκε διάταγμα384, το οποίο όριζε ως 

ειδική αργία για τις τράπεζες τις 19 και 20 Μαρτίου 2013. Παράλληλα, νομοσχέδιο που 

προέβλεπε το κούρεμα όλων των καταθέσεων, ανασφάλιστων και ασφαλισμένων, σε όλες τις 

κυπριακές τράπεζες, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων385. Στις 

19/3/2013 η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε το εν λόγω νομοσχέδιο και έτσι, το κλείσιμο 

των κυπριακών τραπεζών συνεχίστηκε μέχρι και τις 28/3/2013386. Στις 21/3/2012 η Ευρωπαϊκή 

 
384 Γνωστοποίηση δυνάμει του Άρθρου 69 του Περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ΚΔΠ 84/2013, 
18/3/2013. 
385 Το εν λόγω νομοσχέδιο προέβλεπε την επιβολή τέλους επί των καταθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων 
σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το εν λόγω τέλος θα υπολογιζόταν στη βάση του ύψους 
των καταθέσεων που φαινόταν στα βιβλία των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων κατά το κλείσιμο των εργασιών τους 
στις 15/3/2013. Οι συντελεστές του τέλους είχαν ως εξής: (α) για καταθέσεις από €0 μέχρι €20.000 -> 0%, (β) για 
καταθέσεις πάνω από €20.00 και μέχρι €100.000 -> 6.75% και (γ) για καταθέσεις πάνω από €100.000 -> 9.9%. Το 
ποσό που θα προέκυπτε από την επιβολή του τέλους θα μεταφερόταν σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της 
Δημοκρατίας στο κάθε πιστωτικό ίδρυμα και θα διατίθετο μετά από διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών για 
σκοπούς διάσωσης και ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Έναντι του τέλους θα διατίθεντο στους 
καταθέτες μετοχές πιστωτικών ιδρυμάτων στη Δημοκρατία, οι όροι της διάθεσης των οποίων θα καθορίζονταν 
επίσης με διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών. 
386 Γνωστοποίηση δυνάμει του Άρθρου 69 του Περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ΚΔΠ 85/2013, 
20/3/2013, Γνωστοποίηση δυνάμει του Άρθρου 69 του Περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ΚΔΠ 
95/2013, 25/3/2013. 

http://www.cylaw.org/KDP/data/2013_1_85.pdf
http://www.cylaw.org/KDP/data/2013_1_85.pdf
http://www.cylaw.org/KDP/data/2013_1_95.pdf
http://www.cylaw.org/KDP/data/2013_1_95.pdf


- 240 - 
 

Κεντρική Τράπεζα (κατωτέρω «ΕΚΤ») αποφάσισε τη διατήρηση της έκτακτης ρευστότητας 

μέσω του ELA (Emergency Liquidity Assistance) στη Λαϊκή Τράπεζα και στην Τράπεζα 

Κύπρου μόνο μέχρι τις 25/3/2013, εκτός εάν τίθετο σε ισχύ πρόγραμμα της ΕΕ και του ΔΝΤ 

που θα διασφάλιζε τη φερεγγυότητα των εν λόγω τραπεζών. Ο κίνδυνος χρεωκοπίας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν εμφανής.  

 

Στις 22/3/2013, την επόμενη δηλαδή μέρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε μία σειρά 

νόμων σε μία προσπάθεια διάσωσης της κυπριακής οικονομίας. Μεταξύ αυτών, ο Περί της 

Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης 

N.12(I)/2013, ο Περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και 

Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Ν.16(I)/2013, οι σχετικοί Κανονισμοί ΚΔΠ 

92/2013 και ο Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Ν.17(Ι)/2013, οι οποίοι 

δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα αυθημερόν, ήτοι στις 22/3/2013387.  

 

Στις 25/3/2013 συνήλθε εκ νέου το Eurogroup και προέκυψε νέα συμφωνία με την Κυπριακή 

Δημοκρατία. Η εν λόγω συμφωνία προέβλεπε και πάλι την παροχή οικονομικής βοήθειας €10 

δισεκατομμυρίων από τον ΕΜΣ, με ενδεχόμενη συνεισφορά και του ΔΝΤ, καθώς και ότι η 

Κυπριακή Δημοκρατία θα λάμβανε μέτρα για την εξεύρεση με ίδια μέσα (bail-in) πρόσθετου 

 
387 Οι δύο εκ των τριών ανωτέρω αναφερομένων νόμων, οι οποίοι αποτέλεσαν ουσιαστικά τη βάση απομείωσης 
και/ή μετατροπής σε μετοχές μέρους των καταθέσεων, στη συνέχεια καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από 
νέους νόμους, οι οποίοι ενσωμάτωναν ευρωπαϊκές οδηγίες στην κυπριακή έννομη τάξη. Συγκεκριμένα, ο Περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Ν.17(Ι)/2013, αφού τροποποιήθηκε τέσσερις φορές, καταργήθηκε 
και αντικαταστάθηκε από τον Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Ν.22(I)/2016, ο 
οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 18/3/2016. Ο εν λόγω νόμος ενσωμάτωνε την Οδηγία 
2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, την οποία υιοθέτησε η ΕΕ στις 15/5/2014, ήτοι ένα χρόνο και δύο μήνες μετά την υιοθέτηση των εδώ 
εξεταζόμενων μέτρων της απομείωσης και/ή της μετατροπής σε μετοχές μέρους των καταθέσεων στην Κύπρο. Η 
ημερομηνία δημοσίευσης αυτού ταυτίζεται με την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ στο προτελευταίο άρθρο αυτού ορίζει ότι «όλα τα μέτρα 
εξυγίανσης που λήφθηκαν δυνάμει του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου και είναι σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται ότι είναι μέτρα που λήφθηκαν δυνάμει 
του παρόντος νόμου και θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρις ότου ολοκληρωθούν ή ανακληθούν ή ακυρωθούν». 
Αντίστοιχα, ο Περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και 
Άλλων Ιδρυμάτων Ν.16(I)/2013, αφού τροποποιήθηκε δύο φορές, καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Περί 
Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Ν.5(I)/2016, ο οποίος 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 11/2/2016. Ο νόμος αυτός, ως ανέφερε στο προοίμιό του, στόχευε 
στην εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο 
κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης, ημ.16/4/2014, καθώς και με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση 
πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, ημ.15/5/2014. 
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ποσού €5.8 δισεκατομμυρίων για εξυγίανση των δύο μεγάλων τραπεζών, ήτοι της Λαϊκής 

Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, στη βάση του ήδη ψηφισθέντος Περί Εξυγίανσης 

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Ν.17(Ι)/2013. Συγκεκριμένα, στην εκδοθείσα για την Κύπρο 

δήλωση του Eurogroup388 ορίζονταν τα εξής: 

 

1. Η Λαϊκή Τράπεζα θα εκκαθαριζόταν αμέσως, με πλήρη συνεισφορά των μετόχων, των 

ομολογιούχων και των ανασφάλιστων καταθετών, δια απόφασης της ΚΤΚ δυνάμει του 

Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Ν.17(Ι)/2013. 

 

2. Η Λαϊκή Τράπεζα θα διαχωριζόταν σε μία καλή και μία κακή τράπεζα. Η κακή τράπεζα θα 

έκλεινε με την πάροδο του χρόνου. Η καλή τράπεζα θα περνούσε στην Τράπεζα Κύπρου 

δυνάμει του Πλαισίου Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων, αφού ακούγονταν τα Διοικητικά 

Συμβούλια των δύο τραπεζών. Η καλή τράπεζα θα μετέφερε στην Τράπεζα Κύπρου τα €9 

δισεκατομμύρια ELA που όφειλε. Οι ανασφάλιστες καταθέσεις της Τράπεζας Κύπρου θα 

έμεναν παγωμένες έως ότου ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση, ενώ στη συνέχεια θα 

μπορούσε να τεθούν σε κατάλληλες συνθήκες. 

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα παρείχε ρευστότητα στην Τράπεζα Κύπρου 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. 

 

4. Η Τράπεζα Κύπρου θα ανακεφαλαιοποιείτο δια της μετατροπής ανασφάλιστων 

καταθέσεων σε μετοχές και με πλήρη συνεισφορά των μετόχων και των ομολογιούχων.  

 

5. Όλοι οι ασφαλισμένοι καταθέτες, σε όλες τις τράπεζες, θα προστατεύονταν πλήρως 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.  

 

 
388 Eurogroup Statement on Cyprus, 25/3/2013. 
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6. Τα χρήματα του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, ήτοι τα €10 δισεκατομμύρια 

που θα παρέχονταν στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα χρησιμοποιούνταν για την 

ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου. 

 

Την ίδια ημέρα, ήτοι στις 25/3/2013, η ΕΚΤ χαιρέτισε την επίτευξη συμφωνίας και ανακοίνωσε 

ότι δεν είχε πλέον ένσταση στην παραχώρηση περαιτέρω έκτακτης ρευστότητας στις 

κυπριακές τράπεζες.  

 

Ενόψει των ανωτέρω, που απέκλειαν την ανακεφαλαιοποίηση των δύο τραπεζών, ήτοι της 

Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, από τα χρήματα που θα λαμβάνονταν από τον 

ΕΜΣ και ενδεχομένως το ΔΝΤ, και προ του κινδύνου αποσταθεροποίησης του 

χρηματοοικονομικού συστήματος της χώρας, η ΚΤΚ ως Αρχή Εξυγίανσης, από κοινού με τον 

Υπουργό Οικονομικών, άσκησε τις εξουσίες της δυνάμει του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και 

Άλλων Ιδρυμάτων Ν.17(Ι)/2013 και εξέδωσε μία σειρά διαταγμάτων, τα οποία προέβλεπαν 

τόσο την πώληση εργασιών των δύο τραπεζών όσο και την απομείωση και/ή τη μετατροπή 

σε μετοχές μέρους των καταθέσεων των καταθετών αυτών. Συγκεκριμένα και όχι εξαντλητικά, 

στις 29/3/2013 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα το Περί Πώλησης Ορισμένων 

Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα του 2013, ΚΔΠ 104/2013 και το 

Περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 

2013, ΚΔΠ 103/2013, τα οποία προέβλεπαν την πώληση εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στην 

Τράπεζα Κύπρου και τη διάσωση της Τράπεζας Κύπρου με ίδια μέσα αντίστοιχα. Ως όριζε η 

ανακοίνωση του Eurogroup, όριο στην απομείωση και/ή στη μετατροπή σε μετοχές των 

καταθέσεων των καταθετών των δύο τραπεζών αποτέλεσαν οι ασφαλισμένες καταθέσεις ως 

ορίζονταν από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, ήτοι, κατά κανόνα, οι πρώτες €100.000389. 

 
389 Κατά τον κρίσιμο χρόνο, το ύψος των ασφαλισμένων καταθέσεων προβλεπόταν από την Οδηγία 94/19/ΕΚ περί 
των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης, 
ως τροποποιήθηκε στις 11/3/2009 από την Οδηγία 2009/14/EΚ. Οι Οδηγίες αυτές ενσωματώθηκαν στην κυπριακή 
έννομη τάξη δια των Περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων Κανονισμών του 2000, ΚΔΠ 
66/2000, ως τροποποιήθηκαν, και δια των Περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου 
Προστασίας Καταθέσεων) Θεσμών του 2000, ΚΔΠ 40/2000, ως τροποποιήθηκαν. Στη συνέχεια και σε χρόνο 
μεταγενέστερο των υπό κρίση μέτρων, ήτοι στις 16/4/2014, η Οδηγία 94/19/ΕΚ τροποποιήθηκε εκ νέου και 
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Παράλληλα, η ΚΤΚ άσκησε τις εξουσίες της δυνάμει του Περί της Επιβολής Περιοριστικών 

Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Ν.12(I)/2013, ως τροποποιήθηκε, 

και εξέδωσε σειρά διαταγμάτων, τα οποία επέβαλλαν περιοριστικά μέτρα στις συναλλαγές 

τόσο των κυπριακών όσο και των ξένων τραπεζών. Εξέδωσε τριάντα πέντε διατάγματα 

επιβάλλοντα περιορισμούς στις συναλλαγές των κυπριακών τραπεζών, τα οποία αφορούσαν 

την περίοδο από τις 27/3/2013 μέχρι τις 5/4/2015, και είκοσι οχτώ διατάγματα επιβάλλοντα 

περιορισμούς στις συναλλαγές των ξένων τραπεζών, τα οποία αφορούσαν την περίοδο από 

τις 25/4/2013 μέχρι τις 5/4/2015. Ίσχυσαν, δηλαδή, τέτοιοι περιορισμοί για περίοδο περίπου 

δύο ετών. 

 

Στις 26/4/2013 επήλθε συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Eurogroup 

αναφορικά με το τελικό κείμενο του Μνημονίου Συναντίληψης. Έτσι, ψηφίστηκε και στις 

30/4/2013 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ο Περί της Συμφωνίας Διευκόλυνσης 

Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικός) Ν.1(III)/2013, ο οποίος επικύρωνε τόσο τη Συμφωνία 

Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης όσο και το συνοδεύον αυτή Μνημόνιο.  

 

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου αποτελούν τα υιοθετηθέντα από την Κυπριακή 

Δημοκρατία, στο ανωτέρω πλαίσιο, μέτρα της απομείωσης και/ή μετατροπής σε μετοχές 

μέρους των καταθέσεων των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, ως 

προέκυψαν από τις ανωτέρω αναφερόμενες ΚΔΠ 104/2013 και ΚΔΠ 103/2013, ως 

τροποποιήθηκαν390. Είναι ενδιαφέρον πως καμία Γνώμη και/ή Σύσταση του Συμβουλίου προς 

 
αναδιατυπώθηκε με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ. Η τελευταία ενσωματώθηκε στην κυπριακή έννομη τάξη με τον Περί 
Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Ν.5(I)/2016, ο οποίος 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 11/2/2016. 
390 Τα εν λόγω μέτρα απασχόλησαν ιδιαίτερα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Απόδειξη 
τούτου ο όγκος των άρθρων που γράφηκαν επί τούτων. Σχετικά, Αιμιλιανίδης Α. και Ιωάννου Χ., Πως και γιατί η 
Κύπρος βυθίστηκε στην κρίση; Τα πραγματικά αίτια και οι ευθύνες, Foreign Affairs, 12 Μάιος (2013), σελ.41-51, 
Αιμιλιανίδης Α. και Ιωάννου Χ., Η Κύπρος και η ΕΕ μετά το κούρεμα των καταθέσεων, σε Αιμιλιανίδης Α., Ιωάννου 
Χ. και Σωτηρόπουλος Δ. (επιμέλεια), Η Κύπρος σε νέα εποχή: Γεωστρατηγικές παράμετροι, οικονομία, εξωτερική 
πολιτική,  (Λευκωσία: Foreign Affairs-The Hellenic Edition, Hippasus Publishing, 2014), σελ.124-152, Arsalidou D. 
and Kapardis Μ., Weak corporate governance can lead to a Country’s financial catastrophe: The case of Cyprus, 
(2015) Journal of Business Law 4, σελ.361-382, Apostolides A., Beware of German gifts near elections: How 
Cyprus got here and why it is currently more out that in the Eurozone, (2013) Capital Markets Law Journal 8(3), 
σελ.300-318, Baber G., Deposit guarantee and bank recovery: Leads from the financial crisis?, (2015) Company 
Lawyer 36(3), σελ.83-85, Chiu I., Corporate Governance: The missing paradigm in the mandatory bail-in regime 
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την Κυπριακή Δημοκρατία δεν προέβαινε σε αναφορά που άμεσα και/ή έμμεσα να σχετιζόταν 

και/ή να παρέπεμπε στα υπό εξέταση μέτρα391, καθώς και το ότι αυτά υιοθετήθηκαν αμέσως 

μετά την επίτευξη συμφωνίας με το Eurogroup και πριν την υπογραφή της Συμφωνίας 

Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης. Φαίνεται, μάλιστα, πως η υιοθέτηση και/ή τα 

αποτελέσματα αυτών αποτελούσαν προϋπόθεση σύναψης της εν λόγω Συμφωνίας. 

 

Το ερευνητικό μας ερώτημα, λοιπόν, διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Είναι τα μέτρα της απομείωσης και/ή της μετατροπής σε μετοχές μέρους των καταθέσεων των 

καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, που υιοθετήθηκαν από την 

Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με την 

προτεινόμενη θεωρία προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, καθώς και με το σχετικό 

θετικό πλαίσιο, ως προκύπτει από το Άρθρο 1 Π1 και το Άρθρο 23 του Συντάγματος, 

ερμηνευμένων υπό το φως της εν λόγω θεωρίας; 

 

Η απάντηση αυτού θα επιχειρηθεί με τον ίδιο τρόπο που ακολουθήθηκε για την απάντηση του 

αντίστοιχου ερευνητικού ερωτήματος στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

 

 

 
for creditors of banks and financial institutions, (2014) Journal of Business Law 8, σελ.611-634, Chrysostomides 
K., Cyprus bailout: the test of illegality, (7 September 2013) Cyprus Mail, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://cyprus-
mail.com/2013/09/07/cyprus-bailout-the-test-of-illegality/, [1/11/2018], Emilianides A. and Ioannou C., The haircut 
of Cypriot deposits and the protection of fundamental rights, (2013) Cyprus Human Rights Law Review 2(2), 
σελ.141-166, Engelen K., From Deauville to Cyprus, (Spring 2013) The International Economy 27(2), σελ.50-53, 
73-76, Papadopoulos T., Privatized companies, golden shares and property ownership in the euro crisis era: A 
discussion after Commission v. Greece, Crisis Observatory, Research Paper No.17, May 2015, (2015) European 
Company and Financial Law Review 12(1), σελ.1-18, Stamatiou C., Cyprus’ bank resolution framework: Tested in 
the fire, (2015) Journal of International Banking Law and Regulation 30(3), σελ.171-176, Symposium of views, 
seventeen noted thinkers, In light of ‘Cyprus’, are Eurozone uninsured bank deposits vulnerable?, (Spring 2013) 
International Economy, σελ.39-49. 
391 Σχετικά, Council Recommendation on the National Reform Programme 2011 for Cyprus and delivering a Council 
Οpinion on the Updated Stability Programme of Cyprus, 2011-2014, 12/7/2011, 2011/C 210/04, Commission 
Recommendation on the National Reform Programme 2011 for Cyprus and delivering a Council Οpinion on the 
Updated Stability Programme of Cyprus, 2011-2014, 7/6/2011, SEC (2011) 803 final, Council Recommendation 
on the National Reform Programme 2012 of Cyprus and delivering a Council Οpinion on the Stability Programme 
of Cyprus, 2012-2015, 10/7/2012, 2012/C 219/04, Commission Recommendation for a Council Recommendation 
on the National Reform Programme 2012 of Cyprus and delivering a Council Οpinion on the Stability Programme 
of Cyprus, 2012-2015, 30/5/2012, COM (2012) 308 final. 

http://cyprus-mail.com/2013/09/07/cyprus-bailout-the-test-of-illegality/
http://cyprus-mail.com/2013/09/07/cyprus-bailout-the-test-of-illegality/
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5.2. Τα υπό κρίση μέτρα 

 

5.2.1. Ο Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Ν.17(I)/2013, ως 

τροποποιήθηκε 

 

Ο Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Ν.17(Ι)/2013 δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα και τέθηκε σε ισχύ στις 22/3/2013. Κατά τον χρόνο θέσπισής του δεν 

υπήρχε Οδηγία ρυθμίζουσα το ζήτημα της εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Παρόλα αυτά, 

υπήρχε η Πρόταση-Οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση 

πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (κατωτέρω «Πρόταση-Οδηγία»)392, η 

οποία υιοθετήθηκε στις 6/6/2012 και τελικώς οδήγησε στην υιοθέτηση της ομώνυμης Οδηγίας 

2014/59/ΕΕ στις 16/4/2014. Μία ανάγνωση της εν λόγω Πρότασης-Οδηγίας καθιστά σαφές 

πως ο εθνικός νομοθέτης, κατά τη σύνταξη του Ν.17(Ι)/2013, άντλησε καθοδήγηση από αυτήν.  

 

5.2.1.1. Βασικές ρυθμίσεις 

 

Βασικός στόχος του Ν.17(Ι)/2013 ήταν η εισαγωγή και η ρύθμιση μίας διαδικασίας εξυγίανσης 

των πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις οικονομικές τους 

δυσκολίες και να αποφεύγουν την εκκαθάριση. Συγκεκριμένα, ως προέκυπτε από το Άρθρο 3 

αυτού, στόχοι του ήταν: 

 

(α) Η συνέχιση προσφοράς κρίσιμων τραπεζικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

 

(β) Η πρόληψη δημιουργίας ή εξάπλωσης κινδύνων που πιθανόν να έχουν δυσμενείς 

επιπτώσεις στη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος εντός ή και εκτός της 

Δημοκρατίας. 

 
392 Πρόταση-Οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων επενδύσεων, ημ.6/6/2012, COM(2012) 280 final. 
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(γ) Η διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στο χρηματοοικονομικό σύστημα. 

 

(δ) Η προστασία των δημόσιων πόρων δια της αποτροπής επηρεαζόμενων ιδρυμάτων από 

το να βασίζονται σε δημόσια στήριξη για τη διάσωσή τους. 

 

(ε) Η προστασία των καταθετών που καλύπτονται από το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων. 

 

(στ) Η ελαχιστοποίηση του κόστους εξυγίανσης για τους φορολογούμενους. 

 

(ζ) Η προαγωγή της δημοσίας ωφέλειας και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

 

Προς επίτευξη αυτών, ο Ν.17(Ι)/2013 προέβλεπε διάφορα μέτρα εξυγίανσης, τα οποία 

μπορούσαν να εφαρμοστούν είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά393. Τα εν λόγω μέτρα ήταν: 

 

(α) Η αύξηση κεφαλαίου. 

 

(β) Η πώληση εργασιών. 

 

(γ) Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων σε ενδιάμεση 

τράπεζα. 

 

(δ) Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων σε εταιρεία διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων. 

 

(ε) Η διάσωση με ίδια μέσα. 

 
393 Σχετικό το Άρθρο 7 του Ν.17(Ι)/2013. Είναι ενδιαφέρον πως τα αναφερόμενα στο εν λόγω άρθρο του 
Ν.17(Ι)/2013 μέτρα εξυγίανσης δεν ταυτίζονται απόλυτα με τα αναφερόμενα στην Πρόταση-Οδηγία και στην Οδηγία 
2014/59/ΕΕ. Συγκεκριμένα, σε αυτές προβλέπονταν ως τέτοια μέτρα (α) η πώληση δραστηριοτήτων, (β) το 
μεταβατικό ίδρυμα, (γ) ο διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων και (δ) η διάσωση με ίδια μέσα. 
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Η υιοθέτηση και η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων διέπονταν από συγκεκριμένες γενικές 

αρχές394.  Καταρχάς, ο Ν.17(Ι)/2013 προέβλεπε ως τέτοια αρχή πως οι μέτοχοι ιδρύματος που 

υπόκειται σε εξυγίανση επωμίζονται πρώτοι τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την εφαρμογή 

μέτρων εξυγίανσης, καθώς και ότι οι πιστωτές τέτοιου ιδρύματος επωμίζονται τις ζημίες μετά 

τους μετόχους, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των απαιτήσεων τους. Επίσης, όριζε 

ως τέτοια αρχή ότι οι πιστωτές του ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση θα έπρεπε να μην 

βρίσκονταν, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης, σε δυσμενέστερη οικονομική 

θέση από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν εάν το εν λόγω ίδρυμα τίθετο εναλλακτικά σε 

εκκαθάριση. Επιπλέον, προέβλεπε ότι η επέμβαση επί των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας θα 

έπρεπε να μην υπερέβαινε πρόνοιες του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ και να μην δημιουργεί 

σύγκρουση με το κοινοτικό πλαίσιο για τις δημόσιες ενισχύσεις και τους κανόνες 

ανταγωνισμού. 

 

Προκειμένου να υιοθετηθούν τέτοια μέτρα εξυγίανσης, έπρεπε το επηρεαζόμενο ίδρυμα, 

σύμφωνα με την αξιολόγηση της Αρχής Εξυγίανσης, να μην ήταν βιώσιμο ή να ήταν πιθανόν 

να καταστεί μη βιώσιμο λόγω εύλογου κινδύνου να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του και/ή να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα. Επιπλέον, 

έπρεπε άλλες ενέργειες, πλην των προβλεπόμενων στον νόμο μέτρων εξυγίανσης, που ήταν 

δυνατό να ληφθούν σε εύλογο χρόνο από το επηρεαζόμενο ίδρυμα ή από την αρμόδια 

εποπτική αρχή, να μην επαρκούσαν ούτως ώστε το ίδρυμα να μπορεί να τηρεί τις απαιτήσεις 

κεφαλαιακής επάρκειας και/ή ρευστότητας. Τέλος, έπρεπε το επιλεγέν μέτρο εξυγίανσης να 

ήταν αναγκαίο για την προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος395.  

 

Εφόσον οι εν λόγω προϋποθέσεις τηρούνταν και στη βάση των στόχων και των γενικών 

αρχών που παρατέθηκαν ανωτέρω, ο Ν.17(Ι)/2013, ως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, έδιδε 

 
394 Σχετικό το Άρθρο 3 του Ν.17(Ι)/2013. 
395 Σχετικό το Άρθρο 6 του Ν.17(Ι)/2013. 
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την εξουσία στην Αρχή Εξυγίανσης, ήτοι στην ΚΤΚ, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού 

Οικονομικών, να  απαιτήσει από ένα πιστωτικό ίδρυμα να εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα 

εξυγίανσης396.  

 

Πέραν τούτων, ο Ν.17(Ι)/2013 περιλάμβανε και μία σειρά ρυθμίσεων ιδιαίτερα ενδιαφερόντων 

για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, οι οποίες ρύθμιζαν -ή ορθότερα περιόριζαν-  την 

ευθύνη και συνεπώς, την υποχρέωση αποκατάστασης ζημιών που ενδεχομένως να 

προέκυπταν στο πλαίσιο της εξυγίανσης.  

 

Το Άρθρο 25 του Ν.17(Ι)/2013, το οποίο έφερε τίτλο ‘Διασφάλιση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 

μετόχου και πιστωτή’, όριζε ότι σε περίπτωση που το εφαρμοζόμενο μέτρο εξυγίανσης 

επηρέαζε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας μετόχου, πιστωτή ή άλλου αντισυμβαλλόμενου του 

ιδρύματος που υπόκειτο σε εξυγίανση, η Αρχή Εξυγίανσης όφειλε να διασφαλίσει ότι η τυχόν 

απώλεια που υφίστατο το θιγόμενο μέρος δεν ήταν μεγαλύτερη από εκείνην που θα είχε 

υποστεί εάν το ίδρυμα τίθετο εναλλακτικά σε εκκαθάριση. Προσέθετε δε πως, σε κάθε 

περίπτωση, «η ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος και η 

διασφάλιση της προαγωγής της δημόσιας ωφέλειας και της εξυπηρέτησης του δημοσίου 

συμφέροντος» υπερίσχυαν. Το εν λόγω άρθρο οδηγεί σε μία σειρά παρατηρήσεων.   

 

Η πρώτη έγκειται στο ότι τόσο ο τίτλος όσο και το κείμενο αυτού υποδεικνύουν ότι ο νομοθέτης 

θεωρούσε τόσο τις μετοχές όσο και τις καταθέσεις ιδιοκτησία. 

 

Η δεύτερη συνίσταται στο ότι το μέτρο αποζημίωσης που όριζε για την επέμβαση στα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας των εν λόγω προσώπων ήταν αυτό της διαφοράς μεταξύ της ζημίας 

που υπέστησαν λόγω της υιοθέτησης των μέτρων εξυγίανσης και της ζημίας που θα υφίσταντο 

εάν, αντί τούτων, το πιστωτικό ίδρυμα τίθετο υπό εκκαθάριση. Το μέτρο αυτό αποζημίωσης 

 
396 Σχετικό το Άρθρο 7 του Ν.17(Ι)/2013. 
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συναντάτο και στο  Άρθρο 12(14) και στο Άρθρο 26(2) του Ν.17(Ι)/2013. Επίσης, αναφέρθηκε 

από το σύνολο των δικαστών στην υπόθεση  Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου κ.ά.397, καθώς και από το σύνολο των πρωτόδικων πολιτικών δικαστηρίων που 

εξέδωσαν αποφάσεις στα πλαίσια αιτήσεων για προσωρινά διατάγματα σχετικά με τα υπό 

κρίση μέτρα398. Ταυτίζεται δε με το μέτρο αποζημίωσης που ανέφερε η Πρόταση-Οδηγία και 

τελικώς περιέλαβε η Οδηγία 2014/59/ΕΕ. 

 

Δια της υιοθέτησης αυτού, ο νομοθέτης δίδει την εντύπωση ότι (α) θεωρεί πως η επέμβαση 

στα συμφέροντα των εν λόγω ανθρώπων είναι, κατά τα άλλα, σύμφωνη με το δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία, (β) αυτό που απομένει είναι μονάχα το ζήτημα της αποζημίωσης, το οποίο ούτως 

ρυθμισμένο είναι επίσης σύμφωνο με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, και ότι (γ) η μόνη άλλη 

εναλλακτική οδός θα ήταν η εκκαθάριση και επομένως, δια του καθορισμού αυτού του μέτρου 

αποζημίωσης, η τυχόν απειλή της αρχής της αναλογικότητας από αυτήν δεν υπάρχει πια.    

 

 
397 Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427. 
398 Σχετικές, Σάντης ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.3005/2013, απόφαση 
ημ.17/7/2013), Σαββίδης κ.ά. ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.2242/2013, απόφαση 
ημ.25/7/2013), Kantserov κ.ά. ν. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.1362/2013, 
απόφαση ημ.18/10/2013), Hareto Trading Limited v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, (Αγωγή Αρ.2166/2013, 
απόφαση ημ.23/10/2013), Danilovich ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2079/2013, απόφαση 
ημ.6/11/2013), Ricni Secretarial Services Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1482/2013, 
απόφαση ημ.6/11/2013), Κονιώτη κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1357/2013, απόφαση 
26/11/2013), Dingras Limited v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2049/2013, απόφαση 
ημ.20/12/2013), Hilderband Limited v. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.1548/2013, απόφαση ημ.20/12/2013), Ερωτοκρίτου ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.1481/2013, απόφαση ημ.20/12/2013), Gelades Ltd ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.3115/2013, απόφαση ημ.19/3/2014), Vandut Trading Limited ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., 
(Αγωγή Αρ.4585/2013, απόφαση ημ.26/3/2014), Gravelly Development Limited κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου κ.ά., (Αγωγή Αρ.3157/2013, απόφαση ημ.27/03/2014), Kladov v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., 
(Αγωγή Αρ.4452/2013, απόφαση ημ.8/4/2014), Green Power Energy Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd 
κ.ά., (Αγωγή Αρ.4990/2013, απόφαση ημ.30/4/2014), Ταμείο (Ψυχικής και Σωματικής) Υγείας Ένωσης Τραπεζικών 
Υπαλλήλων Κύπρου («ΤΥ-ΕΤΥΚ») κ.ά. ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, (Αγωγή Αρ.3105/2013, 
απόφαση ημ.30/4/2014), Jianjun ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.2138/2013, 
απόφαση ημ.9/5/2014), Romerine Limited v. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.2584/2013, απόφαση ημ.20/5/2014), Fawzi κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.2474/2013, απόφαση ημ.26/5/2014), Σταυράκης ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ. 
2403/2013, απόφαση ημ.10/7/2014), Sabanov κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.4453/2013, απόφαση ημ.6/10/2014), Iskra Properties Ltd κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.3033/2013, απόφαση ημ.24/10/2014), Γεωργιάδου ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.5934/2013, απόφαση ημ.5/12/2014), Kamagames Ltd v. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ 
κ.ά., (Αγωγή Αρ.1966/2013, απόφαση ημ.23/12/2014), Kutis κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., 
(Αγωγή Αρ.2944/2013, απόφαση ημ.9/1/2015). 
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Οι υποθέσεις αυτές δεν μας βρίσκουν, τουλάχιστον a priori και in principle σύμφωνους. Η 

πλήρωση των προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία -με 

τις οποίες και αυτές σχετίζονται- πρέπει να εξετάζονται με αναφορά σε συγκεκριμένα 

περιστατικά. Για παράδειγμα, η πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών από τα υπό κρίση στο 

παρόν κεφάλαιο μέτρα δεν μπορεί να ληφθεί ως δεδομένη. Πρέπει να εξετασθεί με αναφορά 

στο συγκεκριμένο πλαίσιο υιοθέτησης και εφαρμογής τους. 

 

Η τρίτη συνίσταται στο ότι, στην τελευταία φράση αυτού, το Άρθρο 25 του Ν17.(Ι)/2013 

αναφέρει πως «σε κάθε περίπτωση, υπερισχύει η ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του 

χρηματοοικονομικού συστήματος και η διασφάλιση της προαγωγής της δημόσιας ωφέλειας και 

της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, ως τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 3».  Μία 

πιθανή ερμηνεία της φράσης αυτής θα ήταν πως, ενώ καταρχήν απαιτείται η καταβολή 

αποζημίωσης για την επέμβαση στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των αναφερόμενων προσώπων 

ένεκα της υιοθέτησης μέτρων εξυγίανσης, τέτοια αποζημίωση ενδεχομένως να μην χρειάζεται 

όταν το δημόσιο συμφέρον απαιτεί τούτο. Είναι σαφές πως μία τέτοια ρύθμιση, τουλάχιστον 

στις περιπτώσεις που το μέτρο εξυγίανσης οδήγησε σε στέρηση ιδιοκτησίας, ακόμη κι αν 

ενδέχεται να είναι σύμφωνη με το Άρθρο 1 Π1, σίγουρα αντίκειται στο Άρθρο 23(4) του 

Συντάγματος. Μία άλλη ερμηνεία θα ήταν ότι ο εθνικός νομοθέτης θέλησε να δώσει έμφαση 

στην ανάγκη ύπαρξης και εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος από τα μέτρα 

εξυγίανσης, προϋπόθεση που συναντάται και στο Άρθρο 3 του Ν.17(Ι)/2013, καθώς και στην 

Πρόταση-Οδηγία και στην Οδηγία 2014/59/ΕΕ. Δυστυχώς, ένεκα της ασάφειας -ή ορθότερα 

της αντίφασης μεταξύ της γραμματικής και της συστηματικής ερμηνείας της εν λόγω φράσης, 

δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε επί του εντοπισθέντος ζητήματος με ασφάλεια.  

 

Το Άρθρο 26 του Ν.17(Ι)/2013 έθετε περιορισμούς στο δικαίωμα λήψης δικαστικών μέτρων 

για αποκατάσταση σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το επίπεδο του είδους και του μέτρου 

θεραπείας που ένα επηρεασθέν πρόσωπο μπορούσε να ζητήσει. Το μόνο που ένα τέτοιο 

πρόσωπο θα μπορούσε να ζητήσει είναι αποζημίωση, με μέτρο υπολογισμού της τη διαφορά 
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μεταξύ της κατάστασης στην οποία βρισκόταν ένεκα της υιοθέτησης μέτρων εξυγίανσης και 

της κατάστασης στην οποία θα βρισκόταν εάν εναλλακτικά το ίδρυμα είχε τεθεί υπό 

εκκαθάριση. Είναι ενδιαφέρον ότι εδώ γίνεται αναφορά σε πρόσωπο το οποίο θεωρεί ότι η 

θέση του έχει επιδεινωθεί «σημαντικά», χαρακτηρισμός που δεν συναντάται στο Άρθρο 12(14) 

και στο Άρθρο 25 του Ν.17(Ι)/2013. Δημιουργείται, επομένως, το ερώτημα εάν το Άρθρο 26 

του Ν.17(Ι)/2013 εισήγαγε μία περαιτέρω προϋπόθεση στην έγερση αγωγής για και/ή στην 

καταβολή αποζημίωσης. Και εάν ναι, η περαιτέρω αυτή προϋπόθεση είναι σύμφωνη με το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία; Τόσο το Ανώτατο Δικαστήριο στη Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου κ.ά.399, όσο και τα πρωτόδικα δικαστήρια, τα οποία προέβησαν σε 

αναφορές στο εν λόγω άρθρο400, δεν φαίνεται να έδωσαν τέτοια ερμηνεία σε αυτό, ήτοι να 

θεώρησαν ότι εισήγαγε μία περαιτέρω προϋπόθεση στην έγερση αγωγής αποζημίωσης και/ή 

επιδίκασης αποζημίωσης στα αναφερόμενα σε αυτό πρόσωπα. Το δεύτερο είναι το επίπεδο 

των προσώπων εναντίον των οποίων μπορεί να στραφεί ένας μέτοχος, πιστωτής και/ή 

αντισυμβαλλόμενος ενός ιδρύματος σε μία τέτοια περίπτωση. Σύμφωνα με το Άρθρο 26(3) 

του Ν.17(Ι)/2013, ένα τέτοιο πρόσωπο δεν θα μπορεί να στραφεί εναντίον της Αρχής 

 
399 Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427. 
400 Σχετικές, Σάντης ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.3005/2013, απόφαση 
ημ.17/7/2013), Σαββίδης κ.ά. ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.2242/2013, απόφαση 
ημ.25/7/2013), Kantserov κ.ά. ν. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.1362/2013, 
απόφαση ημ.18/10/2013), Hareto Trading Limited v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, (Αγωγή Αρ.2166/2013, 
απόφαση ημ.23/10/2013), Danilovich ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2079/2013, απόφαση 
ημ.6/11/2013), Ricni Secretarial Services Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1482/2013, 
απόφαση ημ.6/11/2013), Κονιώτη κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1357/2013, απόφαση 
ημ.26/11/2013), Dingras Limited v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2049/13, απόφαση 
ημ.20/12/2013), Hilderband Limited v. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.1548/2013, απόφαση ημ. 20/12/2013), Ερωτοκρίτου ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.1481/2013, απόφαση ημ.20/12/2013), Gelades Ltd ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.3115/2013, απόφαση ημ.19/3/2014), Vandut Trading Limited ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., 
(Αγωγή Αρ.4585/2013, απόφαση ημ.26/3/2014), Gravelly Development Limited κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου κ.ά., (Αγωγή Αρ.3157/2013, απόφαση ημ.27/03/2014), Kladov v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., 
(Αγωγή Αρ.4452/2013, απόφαση ημ.8/4/2014), Green Power Energy Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd 
κ.ά., (Αγωγή Αρ.4990/2013, απόφαση ημ.30/4/2014), Ταμείο (Ψυχικής και Σωματικής) Υγείας Ένωσης Τραπεζικών 
Υπαλλήλων Κύπρου («ΤΥ-ΕΤΥΚ») κ.ά. ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, (Αγωγή Αρ.3105/2013, 
απόφαση ημ.30/4/2014), Jianjun ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.2138/2013, 
απόφαση ημ.9/5/2014), Romerine Limited v. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.2584/2013, απόφαση ημ.20/5/2014), Fawzi κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.2474/2013, απόφαση ημ.26/5/2014), Σταυράκης ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ. 
2403/2013, απόφαση ημ.10/7/2014), Sabanov κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.4453/2013, απόφαση ημ.6/10/2014), Iskra Properties Ltd κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.3033/2013, απόφαση ημ.24/10/2014), Γεωργιάδου ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.5934/2013, απόφαση ημ.5/12/2014), Kamagames Ltd v. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ 
κ.ά., (Αγωγή Αρ.1966/2013, απόφαση ημ.23/12/2014), Kutis κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., 
(Αγωγή Αρ.2944/2013, απόφαση ημ.9/1/2015). 
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Εξυγίανσης και του προσώπου στο οποίο μεταβιβάστηκαν στοιχεία του υπό εξυγίανση 

ιδρύματος. 

 

Περιορισμοί προέκυπταν και από τα Άρθρα 29 και 30 του Ν.17(Ι)/2013.  Το πρώτο όριζε ότι η 

Αρχή Εξυγίανσης δεν υπείχε οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε πράξη και/ή 

παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της που προβλέπονταν από τον 

Ν.17(Ι)/2013, εκτός εάν αποδεικνυόταν ότι η πράξη και/ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει 

και/ή ήταν αποτέλεσμα δόλου και/ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της. Το δεύτερο έθετε 

παρόμοιους περιορισμούς προς όφελος του Ειδικού Διαχειριστή και/ή άλλων προσώπων, 

νομικών ή φυσικών, τα οποία είχαν διοριστεί και/ή εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή Εξυγίανσης 

για την πραγμάτωση ενεργειών δυνάμει του νόμου.  

 

Κατά την κρίση μας, οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιορισμοί άπτονται του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία401. Η κατοχύρωση αυτού -όπως και όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων-  θα ήταν 

τουλάχιστον ατελής -εάν όχι γράμμα κενό- εάν δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί δικαστικά. 

Δεδομένου, λοιπόν, του ότι τα μέτρα εξυγίανσης καθαυτά ενδεχομένως να συνιστούν 

επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ως συμβαίνει με τα υπό κρίση στο παρόν κεφάλαιο 

μέτρα, ο περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε σχέση με αυτά μπορεί 

να προσεγγισθεί με δύο τρόπους. Είτε ως μία χωριστή μορφή επέμβασης στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία, το δικαιολογημένο ή μη της οποίας θα κριθεί ανεξάρτητα από το δικαιολογημένο ή 

μη της επέμβασης δια των μέτρων εξυγίανσης καθαυτών, είτε ως μέρος μίας ενιαίας 

επέμβασης, που συντελείται τόσο από τα μέτρα εξυγίανσης καθαυτά όσο και από τους 

περιορισμούς πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε σχέση με αυτά. Η θέση μας είναι πως ορθότερη 

είναι η δεύτερη προσέγγιση, αφού το σύνολο των εν λόγω «επεμβάσεων» εντάσσεται σε ένα 

κοινό πλαίσιο γεγονότων, με έναν κοινό σκοπό, ήτοι την εξυγίανση συγκεκριμένων πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

 
401 Επιπλέον, οι περιορισμοί αυτοί άπτονται του δικαιώματος πρόσβασης στην δικαιοσύνη, ως αυτό κατοχυρώνεται 
στα Άρθρα 6 και 13 της ΕΣΔΑ και στο Άρθρο 30 του Συντάγματος. 
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Σε κάθε περίπτωση και δεδομένων όλων των ανωτέρω, ο Ν.17(Ι)/2013 αποτέλεσε τη βάση 

έκδοσης των ΚΔΠ 104/2013 και ΚΔΠ 103/2013 και συνεπώς, τη βάση υιοθέτησης των εδώ 

υπό κρίση μέτρων της απομείωσης και/ή της μετατροπής σε μετοχές μέρους των καταθέσεων 

των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου. 

 

5.2.2. Το Περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co 

Ltd Διάταγμα του 2013, ΚΔΠ 104/2013, ως τροποποιήθηκε 

 

Ως είδαμε, στις 25/3/2013 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα το Περί Πώλησης 

Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα του 2013, ΚΔΠ 94/2013. Το εν 

λόγω διάταγμα εκδόθηκε δυνάμει του Ν.17(Ι)/2013 και προέβλεπε την πώληση εργασιών της 

Λαϊκής Τράπεζας ως μέτρο εξυγίανσης αυτής. Προς υλοποίηση αυτού, στις 29/3/2013 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα το Περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της 

Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα του 2013, ΚΔΠ 104/2013. Δυνάμει τούτου, 

μεταφέρθηκαν από τη Λαϊκή Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου συγκεκριμένα περιουσιακά 

στοιχεία, τίτλοι ιδιοκτησίας και δικαιώματα (κατωτέρω «περιουσιακά στοιχεία») και 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις, όπως οι υποχρεώσεις από την παροχή έκτακτης ρευστότητας 

από την ΚΤΚ402. 

 

 

 

 
402 Πρόκειται για τον ELA, ο οποίος, ως είδαμε, προ της λήψης μέτρων εξυγίανσης έφτανε περίπου τα €9 
δισεκατομμύρια, ενώ φαίνεται πως αυτός που μεταβιβάστηκε τελικά στην Τράπεζα Κύπρου ανερχόταν στα €7.8 
δισεκατομμύρια, αφού μέρος αυτού καλύφθηκε δια της πώλησης των εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στην Ελλάδα. 
Σχετική αναφορά γίνεται στην απόφαση της πλειοψηφίας στη Δημητρίου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
κ.ά., (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1034/2013 κ.ά., απόφαση ημ.9/10/2014, Ολ.), η οποία αφορούσε την 
επέμβαση δια των διαταγμάτων εξυγίανσης στα δικαιώματα των μετόχων της Λαϊκής Τράπεζας. Συγκεκριμένα, 
στην απόφαση της πλειοψηφίας παρατίθετο το εξής απόσπασμα από την ένσταση της Δημοκρατίας: 
«23.  Στο πλαίσιο του Eurogroup, συμφωνήθηκε όπως με την καλή Λαϊκή Τράπεζα θα μεταφερόντουσαν στην 
Τράπεζα Κύπρου τα €9 δις της έκτακτης ρευστότητας που παραχωρήθηκε στη Λαϊκή Τράπεζα.  Σημειώνεται 
ωστόσο ότι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είχε παραχωρήσει η Λαϊκή Τράπεζα, ως εξασφαλίσεις για την παροχή 
έκτακτης ρευστότητας και τα οποία έχουν μεταβιβαστεί δυνάμει του Διατάγματος ΚΔΠ 104/2013 στην Τράπεζα 
Κύπρου, καλύπτουν την υποχρέωση σε σχέση με την έκτακτη ρευστότητα που παραχωρήθηκε στη Λαϊκή Τράπεζα 
και μεταβιβάστηκε στην Τράπεζα Κύπρου.  Εξάλλου, ως αποτέλεσμα της πώλησης των δραστηριοτήτων της Λαϊκής 
Τράπεζας στην Ελλάδα, η έκτακτη ρευστότητα που τελικά μεταβιβάστηκε στην Τράπεζα Κύπρου ήταν €7.8 δις». 
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5.2.2.1. Πεδίο εφαρμογής 

 

Το πεδίο εφαρμογής της ΚΔΠ 104/2013, ήτοι τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της 

Λαϊκής Τράπεζας που μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Κύπρου τροποποιήθηκαν αρχικώς με την 

ΚΔΠ 133/2013, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 21/4/2013, έπειτα με την 

τροποποιητική ΚΔΠ 156/2013, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερία στις 14/5/2013, 

και τέλος με την τροποποιητική ΚΔΠ 276/2013, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα στις 30/7/2013. 

 

Όσον αφορά τις καταθέσεις των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας, ενέπιπταν στο πεδίο 

εφαρμογής της ΚΔΠ 104/2013 και μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Κύπρου: 

 

(α) Οι καταθέσεις των προσώπων που ενέπιπταν στο Άρθρο 8 των Περί της Λειτουργίας 

Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων 

Κανονισμών του 2013, ΚΔΠ 92/2013, (εξαιρουμένων οποιωνδήποτε καταθέσεων σε 

υποκαταστήματα της Λαϊκής Τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο), μέχρι και €100.000. 

 

(β) Το σύνολο των καταθέσεων της γενικής κυβέρνησης. 

 

(γ) Το σύνολο των καταθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων πληρωμών, τα οποία 

είχαν λάβει άδεια λειτουργίας από την ΚΤΚ και προσέφεραν υπηρεσίες έκδοσης και/ή 

αποδοχής μέσων πληρωμών. 

 

(δ) Το σύνολο των καταθέσεων που προέκυπταν από συμφωνίες επαναγοράς 

χρηματοοικονομικών μέσων (repo transactions). 

 

(ε) Το 72.5% των καταθέσεων των ασφαλιστικών εταιρειών (περιλαμβανομένων και των 

κοινοπραξιών ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών επικουρικών ταμείων). 
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(στ) Το 72.5% των καταθέσεων εγχώριων επικουρικών χρηματοοικονομικών οργανισμών  και 

φορέων που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στον Έφορο Εταιρειών. Συγκεκριμένα: 

 

i. Σε περίπτωση που το σύνολο των καταθέσεων υπερέβαινε το ποσό των €100.000 και 

το ποσοστό του 72.5% αντιστοιχούσε με ποσό μικρότερο των €100.000, 

μεταβιβάζονταν καταθέσεις €100.000. 

ii. Σε περίπτωση που το σύνολο των καταθέσεων ήταν μικρότερο ή ίσο με το ποσό των 

€100.000, μεταβιβαζόταν το σύνολο των καταθέσεων. 

 

(ζ) Το 72.5% των καταθέσεων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που ήταν εγκεκριμένα από το 

Υπουργείο Οικονομικών, με τους ίδιους όρους που αναφέρθηκαν ανωτέρω υπό το σημείο 

(στ). 

 

(η) Το 72.5% των καταθέσεων σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ήταν εγκεκριμένα 

από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (υπό την επιφύλαξη ότι τα δημόσια σχολεία και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ενέπιπταν στην κατηγορία «γενική κυβέρνηση»), με τους ίδιους 

όρους που αναφέρθηκαν ανωτέρω υπό το σημείο (στ). 

 

Σημειωτέον πως στην Τράπεζα Κύπρου μεταφέρονταν και οι δανειακές υποχρεώσεις των 

πελατών της Λαϊκής Τράπεζας. Έτσι, στις περιπτώσεις που οι καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας 

είχαν και δανειακές υποχρεώσεις προς αυτήν, οι τελευταίες μεταφέρονταν στην Τράπεζα 

Κύπρου μειωμένες ανάλογα με το ποσό των καταθέσεων που δεν μεταφέρθηκαν σε αυτήν, 

ήτοι με το ποσό των καταθέσεων που απώλεσαν403. 

 

 

 
403 Για παράδειγμα, εάν ένα πρόσωπο που ενέπιπτε στον γενικό κανόνα είχε στη Λαϊκή Τράπεζα καταθέσεις ύψους 
€130.000 και δανειακές υποχρεώσεις ύψους €50.000, τότε δυνάμει της ΚΔΠ 104/2013 στην Τράπεζα Κύπρου 
μεταφέρονταν καταθέσεις ύψους €100.000 και δανειακές υποχρεώσεις ύψους €20.000. 



- 256 - 
 

5.2.2.2. Βασική ρύθμιση 

 

Η ΚΔΠ 104/2013, καταρχάς, προέβλεπε τη μεταφορά συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων από τη Λαϊκή Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου, και όσον αφορά τις 

καταθέσεις τη μεταφορά αυτών ως παρατέθηκε ανωτέρω. Κρίσιμος χρόνος για τον καθορισμό 

των καταθέσεων που θα μεταφέρονταν ήταν, κατά κανόνα, οι 29/3/2013 και ώρα 6:10, ήτοι ο 

χρόνος που οριζόταν από την αρχική ΚΔΠ 104/2013 ως χρόνος μεταβίβασης404. 

 

Επιπλέον, η ΚΔΠ 104/2013 όριζε πως τα εν λόγω μεταφερθέντα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις έπρεπε να αποτιμηθούν, προκειμένου να εξευρεθεί εάν η αξία του 

μεταφερθέντος ενεργητικού υπερέβαινε την αξία του μεταφερθέντος παθητικού και συνεπώς, 

εάν η Τράπεζα Κύπρου όφειλε  να καταβάλει οποιοδήποτε τίμημα στη Λαϊκή Τράπεζα. Στο 

πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 30/7/2013 το Περί 

της Έκδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου προς Αποζημίωση της Λαϊκής 

Τράπεζας Διάταγμα του 2013, ΚΔΠ 279/2013. Το Διάταγμα αυτό προέβλεπε την έκδοση και 

παραχώρηση από την Τράπεζα Κύπρου προς τη Λαϊκή Τράπεζα 845.758.000 Μετοχών 

Τάξης Α’, ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη, που αντιστοιχούσαν τότε στο 18.056371% του 

συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου. Τούτο, ως δίκαιη αποζημίωση της 

Λαϊκής Τράπεζας, με ρητή πρόβλεψη μη ύπαρξης δικαιώματος άλλης αποζημίωσης405. 

 

Από τον συνδυασμό της ΚΔΠ 104/2013 και της ΚΔΠ 279/2013 προκύπτει μία σειρά 

συμπερασμάτων/αποτελεσμάτων. Το πρώτο είναι πως, κατά κανόνα, οι καταθέτες της Λαϊκής 

Τράπεζας έτυχαν μεταφοράς των πρώτων €100.000 των καταθέσεων τους στην Τράπεζα 

Κύπρου, ενώ απώλεσαν το τυχόν υπερβάλλον. Το δεύτερο είναι πως, κατ’ εξαίρεση, κάποιοι 

καταθέτες έτυχαν μεταφοράς είτε του συνόλου είτε μεγαλύτερου μέρους των καταθέσεών τους 

 
404 Η χρήση της φράσης «κατά κανόνα» οφείλεται στο γεγονός πως κρίσιμο χρόνο όριζαν για τα στοιχεία που 
αφορούσαν και οι τροποποιητικές ΚΔΠ 133/2013, ΚΔΠ 156/2013 και ΚΔΠ 276/2013. 
405 Σχετική, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.4602/2014, απόφαση ημ.26/8/2014). 
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στην Τράπεζα Κύπρου. Το τρίτο είναι πως, στις περιπτώσεις που οι καταθέτες ήταν και 

οφειλέτες της Λαϊκής Τράπεζας, οι δανειακές τους υποχρεώσεις μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα 

Κύπρου μειωμένες ανάλογα με το ποσό των καταθέσεων που απώλεσαν. Το τέταρτο είναι 

πως, σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα Κύπρου υπεισήλθε στη θέση της Λαϊκής Τράπεζας 

απέναντι στους δικαιούχους καταθέτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το πέμπτο είναι πως οι 

καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας δεν έλαβαν -μέχρι σήμερα τουλάχιστον- οποιαδήποτε 

αποζημίωση για το ύψος των καταθέσεων που απώλεσαν και/ή δεν μεταφέρθηκαν στην 

Τράπεζα Κύπρου. Το έκτο και τελευταίο είναι πως η Λαϊκή Τράπεζα, δυνάμει της ΚΔΠ 

279/2013, έλαβε ως αποζημίωση 845.758.000 Μετοχές Τάξης Α’ ονομαστικής αξίας €1,00 

έκαστη, που αντιστοιχούν στο 18.056371% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 

Κύπρου. Οι μετοχές και/ή το ποσοστό αυτό δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, μέχρι σήμερα 

τουλάχιστον, για την αποζημίωση των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας. 

 

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές πως το μέτρο που εφαρμόστηκε σχετικά με τις καταθέσεις των 

καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας ήταν αυτό της απομείωσης, με την επιφύλαξη των 

καταθέσεων που δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΔΠ 104/2013. 

 

5.2.3. Το Περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ 

Διάταγμα του 2013, ΚΔΠ 103/2013, ως τροποποιήθηκε 

 

To Περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 

2013, ΚΔΠ 103/2013, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 29/3/2013. Αποτελούσε 

εφαρμογή του ομώνυμου προβλεπόμενου στον Ν.17(Ι)/2013 μέτρου και στόχευε στην 

αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Κύπρου με ίδια μέσα, ήτοι με 

αναγκαστική συμμετοχή των μετόχων, των κατόχων χρεωστικών τίτλων και δικαιωμάτων 

απόκτησης χρεωστικών τίτλων, των κατόχων αξιογράφων, των (μη καταθετών) πιστωτών, 

καθώς και των καταθετών. 
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5.2.3.1. Πεδίο εφαρμογής 

 

Το πεδίο εφαρμογής της ΚΔΠ 103/2013 τροποποιήθηκε δύο φορές. Αρχικά με την 

τροποποιητική ΚΔΠ 132/2013, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 21/4/2013, 

και έπειτα με την τροποποιητική ΚΔΠ 275/2013, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα στις 30/7/2013406. Όσον αφορά τις καταθέσεις, εντός του πεδίου εφαρμογής της 

ενέπιπταν, καταρχάς, όλες οι καταθέσεις των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου που 

υπάγονταν στο Άρθρο 8 των Περί της Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και 

Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2013, ΚΔΠ 92/2013, 

περιλαμβανομένων δεδουλευμένων τόκων, ως καταγράφονταν στα βιβλία της Τράπεζας 

Κύπρου στις 26/3/2013 και ώρα 22:00, αφού όμως το ποσό αυτό μειωνόταν κατά το ύψος των 

δανειακών απαιτήσεων που η τράπεζα είχε, κατά τον εν λόγω χρόνο, έναντι των προσώπων 

αυτών. 

 

Εξαιρούνταν από το πεδίο εφαρμογής της οι κατηγορίες καταθέσεων και/ή καταθετών που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω, κατά την εξέταση του πεδίου εφαρμογής της ΚΔΠ 104/2013, υπό τα 

σημεία (β) - (η)407. 

 
406 Οι ΚΔΠ 132/2013 και ΚΔΠ 275/2013 ήταν ανάλογες, με την έννοια ότι αφορούσαν τα ίδια περιουσιακά στοιχεία 
και έλαβαν χώρα κατά τον ίδιο χρόνο, με τις ΚΔΠ 133/2013 και ΚΔΠ 276/2013 αντίστοιχα, που τροποποιούσαν την 
ΚΔΠ 104/2013. Σημειωτέον πως η ΚΔΠ 103/2013 τροποποιήθηκε και τρίτη φορά, με την τροποποιητική ΚΔΠ 
278/2013,  η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 30/7/2013. Η τελευταία αυτή τροποποιητική πράξη 
δεν μετέβαλε το πεδίο εφαρμογής της ΚΔΠ 104/2013, αλλά ολοκλήρωσε, θα λέγαμε, το υιοθετηθέν από αυτήν 
μέτρο εξυγίανσης. 
407 Συγκεκριμένα εξαιρούνταν: 
(α) Το σύνολο των καταθέσεων της γενικής κυβέρνησης. 
(β) Το σύνολο των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων των καταθέσεων ιδρυμάτων 

πληρωμών, τα οποία είχαν λάβει άδεια λειτουργίας από την ΚΤΚ και προσέφεραν υπηρεσίες έκδοσης και/ή 
αποδοχής πληρωμών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

(γ) Το σύνολο των καταθέσεων που προέκυπταν από συμφωνίες επαναγοράς χρηματοοικονομικών μέσων (repo 
transactions). 

(δ) Το ποσό των καταθέσεων ασφαλιστικών εταιρειών (περιλαμβανομένων των καταθέσεων κοινοπραξιών 
ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών επικουρικών ταμείων), το οποίο ισούτο με το ποσό των δανειακών 
απαιτήσεων που η Τράπεζα Κύπρου είχε έναντι του αντίστοιχου προσώπου, και επιπρόσθετα ποσοστό 72.5% 
του υπόλοιπου ποσού των καταθέσεων αυτών. 

(ε) Το ποσό των καταθέσεων των εγχώριων επικουρικών χρηματοοικονομικών οργανισμών και φορέων που δεν 
ήταν εγγεγραμμένοι στον Έφορο Εταιρειών, το οποίο ισούτο με το ποσό των δανειακών απαιτήσεων που η 
Τράπεζα Κύπρου είχε έναντι του αντίστοιχου προσώπου, και επιπρόσθετα ποσοστό 72.5% του υπόλοιπου 
ποσού των καταθέσεων αυτών. Στην περίπτωση όπου το ποσοστό των καταθέσεων συγκεκριμένου 
προσώπου της κατηγορίας αυτής, πέραν του ποσού που ισούτο με τις δανειακές απαιτήσεις της Τράπεζας 
Κύπρου έναντι αυτού: 
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5.2.3.2. Βασική ρύθμιση 

 

Ως αναφέρθηκε, η ΚΔΠ 103/2013 προέβλεπε την αναγκαστική συμμετοχή των μετόχων, των 

κατόχων χρεωστικών τίτλων και δικαιωμάτων απόκτησης χρεωστικών τίτλων, των κατόχων 

αξιογράφων, των (μη καταθετών) πιστωτών, καθώς και των καταθετών στη διάσωση της 

Τράπεζας Κύπρου. Επέφερε προς τούτο την απομείωση και/ή τη μετατροπή των αξιώσεών 

τους σε μετοχές διαφόρων τάξεων και διαφόρων δικαιωμάτων. Κρίσιμος χρόνος για τον 

καθορισμό των καταθέσεων που θα επηρεάζονταν ήταν, κατά κανόνα, οι 26/3/2013 και ώρα 

22:00408. 

 

Δυνάμει αυτής, αρχικά, οι καταθέσεις που ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της μετατράπηκαν 

σε τίτλους ως εξής: 

 

(α) Το 37.5% αυτών μετατράπηκε σε Μετοχές Τάξης Α’, με ισοτιμία μία μετοχή ονομαστικής 

αξίας €1,00 για κάθε κατάθεση €1,00. 

 

(β) Το 22.5% αυτών μηδενίστηκε και αντικαταστάθηκε από τίτλους διεπόμενους από όρους 

που προβλέπονταν στο Παράρτημα Α. 

 

 
i. Υπερέβαινε τις €100.000 και το ποσοστό 72.5% αντιστοιχούσε σε ποσό μικρότερο των €100.000, το 

ποσό των καταθέσεων που εξαιρείτο ανερχόταν στο ποσό το οποίο ισούτο με το ποσό των δανειακών 
απαιτήσεων που η Τράπεζα Κύπρου είχε έναντι του προσώπου αυτού προσαυξημένο κατά 
€100.000. 

ii. Ήταν μικρότερο ή ίσο με το ποσό των €100.000, το ποσό των καταθέσεων που εξαιρείτο ανερχόταν 
στο σύνολο των καταθέσεων του συγκεκριμένου προσώπου. 

(στ) Το ποσό των καταθέσεων των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που ήταν εγκεκριμένα από το Υπουργείο 
Οικονομικών, το οποίο ισούτο με το ποσό των δανειακών απαιτήσεων που η Τράπεζα Κύπρου είχε έναντι του 
αντίστοιχου προσώπου, και επιπρόσθετα ποσοστό 72.5% του υπόλοιπου ποσού των καταθέσεων αυτού, με 
τους ίδιους όρους που αναφέρθηκαν ανωτέρω υπό το σημείο (ε). 

(ζ) Το ποσό των καταθέσεων των σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ήταν εγκεκριμένα από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Πολιτισμού (υπό την επιφύλαξη ότι τα δημόσια σχολεία και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ενέπιπταν στην κατηγορία «γενική κυβέρνηση»), με τους ίδιους όρους που αναφέρθηκαν ανωτέρω 
υπό το σημείο (ε). 

408 Η χρήση της φράσης «κατά κανόνα» οφείλεται και εδώ στο γεγονός πως κρίσιμο χρόνο όριζαν για τα στοιχεία 
που αφορούσαν και οι τροποποιητικές ΚΔΠ 134/2013 και ΚΔΠ 275/2013. 
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(γ) Το υπόλοιπο 40% αυτών ομοίως μηδενίστηκε και προσωρινά αντικαταστάθηκε από τίτλους 

διεπόμενους από όρους που προβλέπονταν στο Παράρτημα Β. 

 

Στη συνέχεια, ένα επιπλέον ποσοστό ύψους 10% -από το 22.5% που αρχικά αντικαταστάθηκε 

με τίτλους διεπόμενους από τους όρους του Παραρτήματος Α- μετατράπηκε σε Μετοχές Τάξης 

Α’ με την ανωτέρω ισοτιμία. Το λοιπό ποσοστό επαναμετατράπηκε σε καταθέσεις409.  

 

Δυνάμει, λοιπόν, της ΚΔΠ 103/2013, ως τροποποιήθηκε, επήλθε μία σειρά αποτελεσμάτων. 

Το πρώτο είναι πως, κατά κανόνα, οι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου διατήρησαν τις πρώτες 

€100.000 των καταθέσεών τους, καθώς και το 52.5% του υπερβαίνοντος αυτές ποσού. 

Εξαίρεση αποτέλεσαν κάποιες κατηγορίες καταθετών, που διατήρησαν είτε το σύνολο είτε 

μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεών τους. Το δεύτερο είναι πως, κατά κανόνα, το 47.5% του 

υπερβαίνοντος τις πρώτες €100.000 ποσού μετατράπηκε σε Μετοχές Τάξης Α’ με την ισοτιμία 

που αναφέρθηκε ανωτέρω. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι κατηγορίες που διατήρησαν είτε το 

σύνολο είτε μεγαλύτερο ποσοστό των καταθέσεών τους. Το τρίτο είναι πως, στις περιπτώσεις 

που οι καταθέτες ήταν και οφειλέτες της Τράπεζας Κύπρου, το μέρος των καταθέσεων επί του 

οποίου επιβλήθηκε το υπό κρίση μέτρο υπολογίστηκε αφού συμψηφίστηκαν λογιστικά 

καταθέσεις και δανειακές υποχρεώσεις. Το τέταρτο είναι πως οι εν λόγω μετοχές, τόσο κατά 

τον χρόνο της μετατροπής όσο και για αρκετό διάστημα στη συνέχεια, είχαν αγοραστική αξία 

σχεδόν μηδενική. Το πέμπτο είναι πως οι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου δεν έλαβαν μέχρι 

σήμερα οποιαδήποτε (άλλη) αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν από τη μετατροπή των 

καταθέσεών τους σε μετοχές410.  

 

Συνεπώς, εάν ένας καταθέτης ενέπιπτε στον γενικό κανόνα και είχε, κατά τον κρίσιμο χρόνο, 

€200.000 καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου, η τύχη τους ήταν η εξής: Οι πρώτες €100.000 

 
409 Οι όροι που διήπαν τόσο τις Μετοχές Τάξης Α’ όσο και τις άλλες αναφερόμενες μορφές τίτλων προβλέπονταν 
στην ΚΔΠ 103/2013, ως τροποποιήθηκε. 
410 Η χρήση του όρου «άλλη» με αναφορά στην αποζημίωση οφείλεται στο ότι τέτοια αποζημίωση ενδεχομένως να 
μπορούν να θεωρηθούν και οι προσφερθείσες Μετοχές Τάξης Α’. Το ζήτημα αυτό θα εξετασθεί στην συνέχεια. 
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διατηρήθηκαν ως είχαν. Οι λοιπές €100.000, αρχικά, μετατράπηκαν κατά 37.5% σε Μετοχές 

Τάξης Α’, κατά 22.5% σε τίτλους του Παραρτήματος Α και κατά 40% σε τίτλους του 

Παραρτήματος Β. Στη συνέχεια, το 10% από το 22.5% των τίτλων του Παραρτήματος Α 

μετατράπηκε επίσης σε Μετοχές Τάξης Α’. Έτσι, το 47.5% του υπερβάλλοντος ποσού, ήτοι 

€47.500 καταθέσεις, μετατράπηκε σε 47.500 Μετοχές Τάξης Α’, με ονομαστική αξία €1,00 

έκαστη και αγοραία αξία, τόσο κατά τον κρίσιμο χρόνο όσο και αργότερα, σχεδόν μηδενική,  

ενώ το υπόλοιπο 52.5% του υπερβάλλοντος ποσού, ήτοι €52.500, επαναμετατράπηκε σε 

καταθέσεις.  

 

Το μέτρο, λοιπόν, που εφαρμόστηκε ήταν αυτό της απομείωσης και/ή της μετατροπής σε 

μετοχές μέρους των καταθέσεων των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου, με την επιφύλαξη 

των καταθέσεων που δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΔΠ 103/2013.  

 

5.3. Η συμβατότητα των υπό κρίση μέτρων με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

 

5.3.1. Εξέταση των υπό κρίση μέτρων από το ΔΕΕ 

 

Η νομιμότητα των υπό κρίση μέτρων, και δη η συμβατότητα αυτών με το δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία, αποτέλεσε, έμμεσα θα λέγαμε, αντικείμενο διαδικασιών (και) ενώπιον του ΔΕΕ. 

 

Μία πρώτη σχετική απόφαση είναι αυτή στη Ledra Advertising Ltd a.o. v. European 

Commission a.o.411. Σε πρώτο βαθμό, έξι πρόσωπα, ένα νομικό και πέντε φυσικά, 

καταχώρησαν τρεις χωριστές προσφυγές στο Γενικό Δικαστήριο412. Επρόκειτο για καταθέτες 

της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου. Με τις προσφυγές τους ζητούσαν 

αποζημίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ ίση με τη μείωση της αξίας των 

 
411 Ledra Advertising a.o. v. European Commission a.o., Joined Cases C-8/15 P - C-10/15 P, Court (Grand 
Chamber), 20/9/2016. 
412Ledra Advertising v. European Commission a.o., T-289/13, General Court (First Chamber), 10/11/2014, 
Eleftheriou a.o. v. European Commission a.o., T-291/13, General Court (First Chamber), 10/11/2014, Theophilou 
v. European Commission a.o., T-293/13, General Court (First Chamber), 10/11/2014. 
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καταθέσεών τους και/ή ακύρωση συγκεκριμένων αποσπασμάτων του Μνημονίου 

Συναντίληψης, τα οποία αφορούσαν την αναδιάρθρωση και εξυγίανση της Λαϊκής Τράπεζας 

και της Τράπεζας Κύπρου και καλύπτονταν από αντίστοιχο τίτλο413. Ένας από τους 

ισχυρισμούς των Αιτητών ήταν πως οι σχετικές πρόνοιες αντέκειντο στο Άρθρο 1 Π1 και στο 

Άρθρο 17 του Χάρτη. 

 

Οι εν λόγω προσφυγές απορρίφθηκαν από το Γενικό Δικαστήριο στις 10/11/2014. Το πρώτο 

αίτημα των Αιτητών, ήτοι αυτό της αποζημίωσης, απορρίφθηκε ως εν μέρει απαράδεκτο και 

ως εν μέρει προδήλως αβάσιμο. Ως απαράδεκτο απορρίφθηκε στη βάση του ότι το Μνημόνιο 

Συναντίληψης, που κατ’ ισχυρισμό των Αιτητών προκάλεσε τη ζημία τους, δεν ήταν πράξη 

ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε της ΕΚΤ. Υπογράφηκε από τον ΕΜΣ και την Κυπριακή 

Δημοκρατία και, αφού τα μέρη αυτά δεν αποτελούσαν θεσμικά ή άλλα όργανα ή οργανισμούς 

της ΕΕ, το Γενικό Δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία επ’ αυτού. Ως αβάσιμο απορρίφθηκε στη 

βάση του ότι, ακόμη κι αν ο ισχυρισμός των Αιτητών ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε 

υποχρέωση να διασφαλίσει το συμβατό του Μνημονίου Συναντίληψης με το δίκαιο της ΕΕ, επί 

του προκειμένου δεν υπήρχε αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των σχετικών πράξεων και/ή 

παραλείψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ζημίας των Αιτητών. Η επέμβαση στις 

καταθέσεις τους έλαβε χώρα δια της ΚΔΠ 103/2013 και της ΚΔΠ 104/2013 στις 29/3/2013, 

ήτοι σε χρόνο προγενέστερο της υπογραφής του Μνημονίου Συναντίληψης, η οποία έλαβε 

χώρα στις 26/4/2013. Αντίστοιχα, το δεύτερο αίτημα, της ακύρωσης συγκεκριμένων 

αποσπασμάτων του Μνημονίου, απορρίφθηκε ως απαράδεκτο στην ίδια βάση που 

παρατέθηκε ανωτέρω, ήτοι του ότι το Μνημόνιο Συναντίληψης δεν ήταν πράξη θεσμικού ή 

άλλου οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ και συνεπώς, το Γενικό Δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία. 

Επομένως, στον πρώτο βαθμό, ο ισχυρισμός περί παραβίασης του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία από τα υπό κρίση μέτρα δεν εξετάστηκε επί της ουσίας. 

 

 
413 Επρόκειται για τα σημεία 1.23 - 1.27 του αρχικού Μνημονίου. 
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Οι Αιτητές υπέβαλαν αιτήσεις αναιρέσεως των πρωτόδικων αποφάσεων του Γενικού 

Δικαστηρίου, οι οποίες συνεκδικάστηκαν από το Δικαστήριο σε Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως 

και η σχετική απόφαση δόθηκε στις 20/9/2016414. Στον δεύτερο αυτό βαθμό, ο ισχυρισμός 

περί παραβίασης του δικαιώματος στην ιδιοκτησία εξετάστηκε και κρίθηκε επί της ουσίας. Το 

Δικαστήριο, καταρχάς, σημείωσε πως πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΕΜΣ ήταν 

επιφορτισμένοι με συγκεκριμένα καθήκοντα στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης και υπογραφής 

του Μνημονίου Συναντίληψης, τα οποία δεν ήταν τέτοια που να καθιστούσαν το τελευταίο 

πράξη θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Παρόλα αυτά, προχώρησε να σημειώσει πως στα εν λόγω 

καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν και το να μεριμνά για τη συμβατότητα των 

Μνημονίων που υπογράφει ο ΕΜΣ με το δίκαιο της ΕΕ. Ένεκα τούτου, οι πρωτόδικες 

αποφάσεις έπρεπε να αναιρεθούν.  

 

Στη συνέχεια, προχώρησε να εξετάσει τον ισχυρισμό για παραβίαση του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία ως προστατεύεται από το Άρθρο 17 του Χάρτη από τις επίδικες πρόνοιες του 

Μνημονίου, που αναφέρονταν, μεταξύ άλλων, στα υπό κρίση μέτρα. Το Δικαστήριο, χωρίς να 

αναφέρει τούτο ρητά, φαίνεται να αποδέχτηκε πως οι καταθέσεις συνιστούν ιδιοκτησία. 

Επίσης, χωρίς να αναφέρει τούτο ρητά, φαίνεται να αποδέχτηκε πως υπήρξε επέμβαση στο 

εν λόγω δικαίωμα. Το ΔΕΕ δεν προέβη σε ρητό χαρακτηρισμό αυτής. Παρόλα αυτά, το 

γεγονός ότι δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον όρο στέρηση, καθώς και το ότι δεν προέβη σε 

οποιαδήποτε αναφορά στην ανάγκη καταβολής «δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης» ως το 

Άρθρο 17 απαιτεί για την τελευταία, υποδεικνύουν πως μάλλον προσέγγισε την υπό κρίση 

επέμβαση ως περιορισμό. Προχώρησε δε να εξετάσει την τήρηση των απαιτούμενων 

προϋποθέσεων για τη δικαιολόγηση αυτής. Όσον αφορά την πρόβλεψη δια νόμου, το 

Δικαστήριο δεν προέβη σε οποιαδήποτε αναφορά. Όσον αφορά την εξυπηρέτηση σκοπού 

δημοσίου συμφέροντος, το Δικαστήριο σημείωσε ότι η υπογραφή Μνημονίου ανταποκρινόταν 

σε σκοπό γενικού συμφέροντος, ήτοι στη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού 

 
414 Ledra Advertising a.o. v. European Commission a.o., Joined Cases C-8/15 P - C-10/15 P, Court (Grand 
Chamber), 20/9/2016. 
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συστήματος της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό 

ρόλο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην οικονομία της ΕΕ και ότι τα πιστωτικά 

ιδρύματα συνιστούν βασική πηγή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στις διάφορες αγορές. Η αδυναμία εκπληρώσεως των υποχρεώσεων 

μίας ή περισσοτέρων τραπεζών ενέχει τον κίνδυνο ταχύτατης εξαπλώσεως στις λοιπές 

τράπεζες, είτε στο οικείο Κράτος-Μέλος είτε σε άλλα Κράτη-Μέλη. Όσον αφορά την αρχή της 

αναλογικότητας, το ΔΕΕ περιορίστηκε να αναφέρει πως τα υπό κρίση μέτρα δεν συνιστούσαν 

υπέρμετρη και απαράδεκτη παρέμβαση θίγουσα την ίδια την ουσία του δικαιώματος 

ιδιοκτησίας των αναιρεσειόντων. Κατέληξε, έτσι, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συνέβαλε σε 

προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας των Αιτητών, ως αυτό προστατεύεται από το Άρθρο 

17 του Χάρτη. 

 

Επίσης σχετικές είναι οι αποφάσεις που εκδόθηκαν στην Bourdouvalli a.o. v. Council of the 

European Union a.o.415 και στην Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a.o. v. Council of the 

European Union a.o.416. Οι δύο αυτές υποθέσεις εξετάστηκαν μαζί από το ΔΕΕ και οι 

αποφάσεις γι’ αυτές είναι ουσιαστικά ταυτόσημες. Επομένως, θα εξετάσουμε αυτές μαζί. Οι 

Αιτητές ήταν καταθέτες και μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας. Με τις 

προσφυγές τους ζητούσαν αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν δυνάμει του κουρέματος 

των καταθέσεων και των μετοχών τους, το οποίο, κατ’ ισχυρισμό τους, οφειλόταν σε ενέργειες 

δυνάμενες να αποδοθούν στην ΕΕ. Μία από τις βάσεις του αιτήματός τους ήταν πως οι εν 

λόγω ενέργειες συνιστούσαν παραβίαση του δικαιώματός τους στην ιδιοκτησία ως 

προστατεύεται από το Άρθρο 17 του Χάρτη και τη νομολογία του ΕΔΑΔ. Το ΔΕΕ, αφού 

κατέληξε πως είχε δικαιοδοσία να εξετάσει τις προσφυγές των Αιτητών, προχώρησε να 

εξετάσει τους ισχυρισμούς τους, και για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, τον ισχυρισμό 

τους για παραβίαση του δικαιώματός τους στην ιδιοκτησία. 

 
415 Bourdouvali a.o. v Council of the European Union a.o., T-786/14, General Court, (Fourth Chamber, Extended 
Composition), 13/7/2018. 
416 Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a.o. v. Council of the European Union a.o., T-680/13, General Court (Fourth 
Chamber, Extended Composition), 13/7/2018. 
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Το ΔΕΕ, χωρίς να αναφέρει τούτο ρητά, φαίνεται να αποδέχθηκε πως οι καταθέσεις και οι 

μετοχές των Αιτητών συνιστούσαν ιδιοκτησία. Επίσης, χωρίς να αναφέρει τούτο με σαφήνεια, 

δεδομένων των διάφορων αναφορών του στο τμήμα του Άρθρου 17 του Χάρτη που αφορά τη 

στέρηση ιδιοκτησίας, θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως προσέγγισε την επέμβαση σε αυτές 

ως στέρηση. Διατηρούμε, πάντως, επιφυλάξεις αναφορικά με το σημείο αυτό λόγω της μη 

σαφούς τοποθέτησης του ΔΕΕ επί τούτου. Όσον αφορά την πρώτη προϋπόθεση της 

πρόβλεψης δια νόμου το ΔΕΕ σημείωσε πως το ίδιο το Άρθρο 17 του Χάρτη προβλέπει πως 

κανείς δεν μπορεί να στερηθεί την ιδιοκτησία του εκτός ως ο νόμος ορίζει, καθώς και ότι, 

σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΑΔ, η εν λόγω προϋπόθεση συνδέεται και με κάποια 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, ήτοι η σχετική νομική βάση πρέπει να είναι προσβάσιμη και 

προβλέψιμη όσον αφορά τα αποτελέσματά της.  

 

Προχώρησε να σημειώσει τέσσερα πράγματα επί τούτου. Πρώτον, πως τα μέτρα που 

προκάλεσαν ζημία στους Αιτητές υιοθετήθηκαν από τον Διοικητή της ΚΤΚ σύμφωνα με τον 

Ν.17(Ι)/2013, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και πως το γεγονός ότι 

ο Ν.17(Ι)/2013 προέβλεπε ποικίλα μέτρα για τη διάσωση ενός πιστωτικού ιδρύματος και έδιδε 

ευρεία διακριτική ευχέρεια στην ΚΤΚ δεν καθιστούσε αυτόν ασαφή και απρόβλεπτο. Δεύτερον, 

πως ο εν λόγω νόμος προέβλεπε μία σειρά εγγυήσεων υπέρ των καταθετών και των μετόχων. 

Τρίτον, πως ο εν λόγω νόμος έδιδε στους τελευταίους το δικαίωμα να ακουστούν. Τέταρτον, 

πως η έλλειψη ευρωπαϊκής νομοθεσίας που να προέβλεπε και να ρύθμιζε τη διάσωση 

πιστωτικών ιδρυμάτων με ίδια μέσα κατά τον επίδικο χρόνο δεν σήμαινε πως τα Κράτη-Μέλη 

δεν μπορούσαν να υιοθετήσουν τέτοια μέτρα και τα όργανα της ΕΕ να παράσχουν βοήθεια 

προς υλοποίησή τους. Κατέληξε, έτσι, πως η σχετική προϋπόθεση πληρείτο. 

 

Όσον αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος, το 

ΔΕΕ σημείωσε πως οι ίδιοι οι Αιτητές δεν αμφισβητούσαν την πλήρωση της εν λόγω 

προϋπόθεσης και επανέλαβε, ουσιαστικά, όσα σχετικώς ανέφερε στη Ledra Advertising a.o. 

v. European Commission a.o. ανωτέρω. Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ ανέφερε πως η υπογραφή 
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ενός Μνημονίου, όπως αυτό που υιοθετήθηκε στις 26/4/2013, ανταποκρίνεται σε ένα σκοπό 

γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η ΕΕ, ήτοι στη διασφάλιση της σταθερότητας του 

τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Προσέθεσε πως οι 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην οικονομία της ΕΕ και πως, 

στον βαθμό που οι τράπεζες, μία βασική πηγή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, είναι 

συνδεδεμένες μεταξύ τους, η αποτυχία μίας ή περισσοτέρων τραπεζών μπορεί να  εξαπλωθεί 

ταχύτατα στις λοιπές τράπεζες, είτε στο οικείο Κράτος-Μέλος είτε σε άλλα Κράτη-Μέλη, με 

κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων σε άλλους τομείς της οικονομίας. 

 

Τέλος, όσον αφορά την τρίτη προϋπόθεση, το ΔΕΕ προχώρησε σε μία ιδιαίτερα εκτενή 

ανάλυση. Καταρχάς, σημείωσε πως, προκειμένου ένα μέτρο να τηρεί την εν λόγω 

προϋπόθεση πρέπει να εξυπηρετεί τον σκοπό δημοσίου συμφέροντος για τον οποίο 

υιοθετείται, να είναι απαραίτητο και κατάλληλο προς τούτο και να μην πλήττει τον πυρήνα του 

δικαιώματος. Προέβη, δηλαδή -με διατήρηση των επιφυλάξεών μας αναφορικά με τον πυρήνα 

του δικαιώματος- σε μία αναφορά που παραπέμπει στις τρεις υποαρχές της αρχής της 

αναλογικότητας που η προτεινόμενη θεωρία υιοθετεί. Επιπλέον, σημείωσε πως, όταν τα 

όργανα της ΕΕ απαιτείται να λάβουν τεχνικές αποφάσεις και να προβούν σε προβλέψεις και 

σύνθετες αξιολογήσεις σε περίπλοκα και μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, όπως στην υπό κρίση 

υπόθεση, τότε αυτά απολαμβάνουν ευρύ πεδίο διακριτικής ευχέρειας αναφορικά με τη φύση 

και την έκταση των μέτρων που θα υποστηριχθούν από αυτά ή με τα οποία απαιτούν συνεχή 

συμμόρφωση.   

 

Στη συνέχεια, όσον αφορά τα υπό κρίση στο παρόν κεφάλαιο μέτρα, το ΔΕΕ σημείωσε πως 

η αναλογικότητά τους κρίθηκε ήδη στη Ledra Advertising a.o. v. European Commission a.o. 

και πως οι Αιτητές δεν απέδειξαν γιατί έπρεπε να απόσχει από την εκεί θέση του. Παρά ταύτα, 

προχώρησε να εξετάσει τα τρία ανωτέρω αναφερόμενα σημεία. 
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 Όσον αφορά τη δυνατότητα των εν λόγω μέτρων να εξυπηρετήσουν τον επιδιωκόμενο 

σκοπό, το ΔΕΕ σημείωσε πως το κούρεμα των καταθέσεων πράγματι μπορούσε να 

εξυπηρετήσει αυτόν. Όσον αφορά την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα αυτών, το ΔΕΕ 

προέβη σε ποικίλες ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Στην Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a.o. 

v. Council of the European Union a.o., σχετικώς σημείωσε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα υπό τις 

περιστάσεις λήψης εναλλακτικών μέτρων, εφόσον άλλες επιλογές θα υπερεπιβάρυναν τους 

Κύπριους φορολογούμενους, χωρίς να επιλύουν το πρόβλημα του μεγέθους του κυπριακού 

τραπεζικού τομέα. Οι επιλογές της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από τον ΕΜΣ 

ή της άμεσης πώλησής τους δεν ήταν διαθέσιμες, ενώ ούτε η έξοδος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας από την Ευρωζώνη θα έλυνε ουσιαστικά το πρόβλημα. Απέρριψε δε τους 

ισχυρισμούς των Αιτητών ότι θα ήταν εφικτή η λήψη λιγότερο επαχθών μέτρων μέσα από την 

υιοθέτηση ενός εναλλακτικού συστήματος κουρέματος που θα λάμβανε υπόψη το μέγεθος 

των καταθέσεων, ιδιαίτερα ενόψει του μικρού χρονικού διαστήματος που είχε στη διάθεσή της 

η Κυπριακή Δημοκρατία για να λάβει μέτρα. Ως προς τον ισχυρισμό ότι υπήρξε διαφορετική 

αντιμετώπιση της Κύπρου σε σύγκριση με άλλα Κράτη-Μέλη, το ΔΕΕ επεσήμανε πως οι 

ανάγκες μεταξύ των Κρατών ποικίλουν και εν προκειμένω υπήρχε ανάγκη υιοθέτησης των 

υπό κρίση μέτρων.  

 

Απορρίφθηκε, επίσης, και η θέση ότι θα έπρεπε να καταβληθεί δίκαιη αποζημίωση στους 

Αιτητές. Το ΔΕΕ σημείωσε ότι το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται με αναφορά στην 

πραγματική αγοραία αξία της επηρεασθείσας ιδιοκτησίας κατά τον χρόνο υιοθέτησης της 

επίδικης ρύθμισης και όχι με αναφορά στην ονομαστική αξία αυτής ή στην αξία που ο 

ιδιοκτήτης ήλπιζε να λάβει κατά τον χρόνο κτήσης. Οι επίδικες τράπεζες διακινδύνευαν σε 

περίπτωση μη ανακεφαλαιοποίησής τους να παύσουν τις εργασίες τους και να καταρρεύσουν 

άτακτα. Οι Αιτητές απέτυχαν να δείξουν πως, υπό αυτές τις συνθήκες, η πραγματική αξία των 

περιουσιακών τους στοιχείων ήταν τέτοια που να καθιστά αναγκαίο να καταβληθεί σε αυτούς 

αποζημίωση. Υπήρχε, εξάλλου, η δυνατότητα των Αιτητών να εγείρουν αγωγή ενώπιον των 

εθνικών δικαστηρίων για αποζημίωση. Έτσι, το ΔΕΕ κατέληξε πως τα υπό κρίση μέτρα δεν 
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ξεπερνούσαν τα όρια του τι συνιστούσε κατάλληλο και απαραίτητο προς επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού και συνεπώς, τηρούσαν την αρχή της αναλογικότητας. 

 

Αντίστοιχες με τις ανωτέρω σκέψεις εκφράστηκαν και στην Bourdouvali a.o. v Council of the 

European Union a.o. 

 

Το ΔΕΕ, λοιπόν, και στις δύο αυτές αποφάσεις, κατέληξε πως κανένα από τα επίδικα μέτρα 

δεν οδηγούσε σε παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία των Αιτητών και δεν 

δικαιολογούσε την καταβολή αποζημίωσης σε αυτούς. Το ΔΕΕ προέβη σε εξέταση των τριών 

προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία χωρίς να έχει 

προβεί σε ρητό και σαφή χαρακτηρισμό των υπό κρίση επεμβάσεων. Είναι μάλιστα 

ενδιαφέρον πως, παρά την ύπαρξη της απόφασης στη Ledra Advertising a.o. v. European 

Commission a.o., το ΔΕΕ όχι μόνο δεν αρκέστηκε στην υιοθέτηση και/ή επανάληψη των όσων 

εκεί σχετικώς ανέφερε, αλλά, δεδομένης της αποδοχής από τους Αιτητές πως τα υπό κρίση 

μέτρα εξυπηρετούσαν σκοπό δημοσίου συμφέροντος, προέβη σε μία εμφανώς εκτενέστερη 

εξέταση των προϋποθέσεων της πρόβλεψης δια νόμου και της τήρησης της αρχής της 

αναλογικότητας. 

 

Μάλιστα, κατά την ανάλυσή του, προέβη πολλάκις σε αναφορές στη νομολογία του ΕΔΑΔ 

αναφορικά με το Άρθρο 1 Π1, σημείο που επίσης διαφοροποιεί τις αποφάσεις αυτές από την 

απόφασή του στη Ledra Advertising a.o. v. European Commission a.o.417.  

 

 
417 Είναι ενδιαφέρον πως τα υπό κρίση μέτρα αποτέλεσαν και αποτελούν, άμεσα ή έμμεσα, αντικείμενο διαδικασιών 
και ενώπιον διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί δύο σχετικές αποφάσεις, μία από το 
Διαιτητικό Δικαστήριο του Σουηδικού Επιμελητηρίου και μία από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου. Αμφότερες δικαίωσαν την Κυπριακή Δημοκρατία και κατέληξαν πως δεν υπήρξε 
αδικαιολόγητη επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία των Αιτητών. Σχετικές, ανακοίνωση της Νομικής 
Υπηρεσίας, ημ.22/2/2017 και ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, ημ.27/7/2018, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του 
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών https://www.pio.gov.cy/, [1/11/2018]. 
Εκκρεμούν δε κι άλλες σχετικές διαδικασίας. Ενδεικτικά, ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου εκκρεμεί 
αίτηση ελληνικών εταιρειών και φυσικών προσώπων εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου εγείρεται ζήτημα 
νομιμότητας καθαυτών των υπό κρίση μέτρων, καθώς και αίτηση της Λαϊκής Τράπεζας εναντίον της Ελλάδος, όπου 
εγείρεται ζήτημα νομιμότητας του ούτω καλούμενου κουρέματος των ελληνικών ομολόγων, το οποίο και αποτέλεσε 
έναν από τους παράγοντες που οδήγησαν στην ανάγκη υιοθέτησης των υπό κρίση μέτρων. 

https://www.pio.gov.cy/
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5.3.2. Πρώτο ερώτημα: Οι καταθέσεις αποτελούν ιδιοκτησία; 

 

5.3.2.1. Προτεινόμενη θέση 

 

Προκειμένου να οριοθετηθεί η σχέση των καταθέσεων με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, το 

πρώτο που πρέπει να εξετασθεί είναι το κατά πόσο αυτές συνιστούν ιδιοκτησία, ήτοι 

εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του εν λόγω δικαιώματος. 

 

Θέση μας είναι ότι οι καταθέσεις συνιστούν ιδιοκτησία. Τούτο αποτελεί απόρροια της 

αποδοχής πως πρώτον, τα χρήματα και δεύτερον, οι γεννημένες και τέλειες ενοχικές αξιώσεις 

συνιστούν ιδιοκτησία. Οι καταθέσεις αποτελούν, ουσιαστικά, τη συνάντηση των δύο ανωτέρω.  

 

Σε ένα πρώτο στάδιο, ο καταθέτης -ή ορθότερα ο εν δυνάμει καταθέτης- έχει ήδη ιδιοκτησία 

επί ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού418.  

 

Σε ένα δεύτερο στάδιο, όπου πράματι υπάρχουν καταθέσεις με τη στενή του όρου έννοια και 

αυτήν που εδώ μας ενδιαφέρει, ο καταθέτης έχει τα χρήματα αυτά σε ένα δικό του λογαριασμό 

σε μία τράπεζα. Η λειτουργία του λογαριασμού αυτού διέπεται από μία σύμβαση μεταξύ του 

καταθέτη και της τράπεζας. Βασικός όρος της σύμβασης αυτής, οποιοιδήποτε και να είναι οι 

λοιποί όροι της, είναι ότι η τράπεζα οφείλει να αποδίδει στον καταθέτη σε οποιοδήποτε χρόνο 

και οποιοδήποτε ποσό αυτός ζητήσει από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Στον χρόνο αυτό, 

οι καταθέσεις ως χρήματα, ήτοι ιδωμένες από την πλευρά της τράπεζας, συνιστούν ιδιοκτησία 

της τελευταίας. Παρόλα αυτά, είναι «βεβαρημένες» με τις υποχρεώσεις της τράπεζας 

απόδοσης στους καταθέτες της του ποσού που δικαιούνται από τους τραπεζικούς τους 

 
418 Η αναφορά σε ιδιοκτησία επί «συγκεκριμένου χρηματικού ποσού» και/ή «επί συγκεκριμένων χρημάτων» στο 
μέρος αυτό καλύπτει και τις χρηματικές αξιώσεις, στην περίπτωση που αυτές οδηγούν τελικά στην κατάθεση 
χρημάτων στον λογαριασμό του καταθέτη. Για παράδειγμα, ο καταθέτης μπορεί να έχει χρηματική αξίωση έναντι 
ενός οφειλέτη και ο τελευταίος να ικανοποιήσει αυτήν καταθέτοντας το σχετικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό 
του καταθέτη. Στην περίπτωση αυτή, είναι η χρηματική αξίωση του καταθέτη που οδήγησε στην ύπαρξη 
καταθέσεων με την στενή του όρου έννοια. 
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λογαριασμούς. Από την άλλη πλευρά, στον ίδιο χρόνο, οι καταθέσεις ως ενοχικές αξιώσεις 

των καταθετών έναντι των τραπεζών να τους αποδώσουν οποτεδήποτε και οποιοδήποτε 

ποσό αυτοί ζητήσουν από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ήτοι ιδωμένες από την 

πλευρά των καταθετών, συνιστούν ιδιοκτησία τούτων.  

 

Σε ένα τρίτο στάδιο, ο καταθέτης λαμβάνει το ποσό που ζήτησε από τον τραπεζικό του 

λογαριασμό και έτσι, έχει και πάλι ιδιοκτησία επί συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ή λιγότερες 

χρηματικές οφειλές419. 

 

Υπάρχει λοιπόν, κατά κανόνα, σε κάθε στάδιο, ένα αντικείμενο ιδιοκτησίας που πηγάζει, που 

παράγεται από το αρχικό αντικείμενο ιδιοκτησίας, ήτοι το χρηματικό ποσό που στο πρώτο 

στάδιο είχε ο -τότε εν δυνάμει- καταθέτης. Αυτό είναι που «γέννησε» τα μετέπειτα αντικείμενα 

ιδιοκτησίας. Υπάρχει με άλλα λόγια μία συνέχεια, η οποία έχει σημασία για δύο λόγους. Ο 

πρώτος είναι το λογικό αξίωμα ότι αφού το αρχικό χρηματικό ποσό συνιστούσε ιδιοκτησία, 

τότε και η αξίωση απόδοσής του δεν μπορεί παρά να αποτελεί ιδιοκτησία.  Οτιδήποτε άλλο 

θα ήταν παράλογο. Ο δεύτερος, και συνυφασμένος με τον πρώτο, είναι ότι, αφού η προστασία 

των χρημάτων και των χρηματικών αξιώσεων γενικά δικαιολογείται από το σύνολο των 

δικαιολογητικών του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχών, τότε αντίστοιχα και η προστασία των 

καταθέσεων δικαιολογείται από το σύνολο των δικαιολογητικών του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία αρχών. Τα χρήματα που αρχικά ο καταθέτης κατέθεσε μπορεί να είχαν αποκτηθεί 

με οποιοδήποτε τρόπο, ήτοι να αποτελούν τον μισθό του, τη σύνταξή του, το εφάπαξ του, το 

μέρισμά του από μία εταιρεία, το κληρονομικό του μερίδιο, το κέδρος του στο λαχείο, την 

οφειλή των πελατών του για τις υπηρεσίες του κ.ο.κ. Αντίστοιχα, τα χρήματα αυτά μπορεί να 

στόχευε να τα χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο, ήτοι για να καλύψει τις τρέχουσες 

ανάγκες και τα έξοδά του, να σπουδάσει τα παιδιά του, να αποπληρώσει το δάνειό του, να 

 
419 Η αναφορά σε «λιγότερες χρηματικές οφειλές» οφείλεται στο ότι «λήψη» καταθέσεων δεν είναι μόνο η δια χειρός 
απόδοση χρημάτων, αλλά και άλλες ενέργειες, όπως, για παράδειγμα, η μεταφορά χρημάτων στον λογαριασμό 
ενός πιστωτή του καταθέτη. 
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ασκήσει εμπορική δραστηριότητα κ.ο.κ. Η εμπλοκή του συνόλου των δικαιολογητικών αρχών 

είναι σαφής. 

 

5.3.2.2. Νομολογία ΕΔΑΔ 

 

Αντιμέτωπο με το εν λόγω ερώτημα ήρθε και το ΕΔΑΔ. Σχετικές αποφάσεις του θα 

παρατεθούν διαχωρισμένες σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εμπίπτουν αποφάσεις 

που αφορούν τις λεγόμενες καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, ενώ στη δεύτερη κατηγορία 

εμπίπτουν αποφάσεις που αφορούν καταθέσεις, αλλά όχι σε ξένο νόμισμα. 

 

Σχετικά με την πρώτη κατηγορία δέον, καταρχάς, να λεχθούν τα ακόλουθα: Κατά τον χρόνο 

ύπαρξης της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (κατωτέρω 

«ΣΟΔΓ»), αρκετά άτομα είχαν καταθέσεις σε ξένο νόμισμα σε διάφορες τράπεζες εντός αυτής. 

Η ΣΟΔΓ, ένεκα της δύσκολης οικονομικής κατάστασής της, είχε δανειστεί τις καταθέσεις σε 

ξένο νόμισμα και εγγυηθεί αυτές. Ένεκα τούτου, οι καταθέτες δεν μπορούσαν ελεύθερα να 

λάβουν και να χρησιμοποιήσουν αυτές. Μετά την κατάρρευση της ΣΟΔΓ, ένα από τα ζητήματα 

που προέκυψαν ήταν πώς θα κατανεμόταν η ευθύνη μεταξύ των διάδοχων Κρατών αναφορικά 

με την επιστροφή των εν λόγω καταθέσεων στους δικαιούχους τους. Αν και τα διάδοχα Κράτη 

είχαν υιοθετήσει κάποια σχετικά μέτρα και το θέμα αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

μεταξύ τους, πολλά άτομα δεν ήταν σε θέση να λάβουν τις καταθέσεις τους και χιλιάδες 

σχετικές προσφυγές, με ισχυρισμούς για παραβίαση του Άρθρου 1 Π1, εκκρεμούσαν ενώπιον 

του ΕΔΑΔ.  

 

Μία πρώτη σχετική απόφαση ήταν αυτή στην υπόθεση Kovačić a.o. v. Slovenia420. Οι Αιτητές 

ήταν Κροάτες και στον χρόνο προ της κατάρρευσης της ΣΟΔΓ είχαν καταθέσεις σε ξένο 

νόμισμα σε κροατικά παραρτήματα τραπεζών με έδρα την Σλοβενία. Μετά την κατάρρευση 

 
420 Kovačić a.o. v. Slovenia, Application No.44574/98 a.o., Court (Third Section), Decision (Admissibility), 
9/10/2003. 
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της ΣΟΔΓ, οι Αιτητές, μεταξύ άλλων, ζητούσαν επιστροφή των καταθέσεών τους αυτών από 

τη Σλοβενία. Η απάντηση ήταν αρνητική. Ένεκα τούτου καταχώρησαν προσφυγή εγείροντας 

ισχυρισμό για παραβίαση του Άρθρου 1 Π1, ενώ ένας εξ αυτών ήγειρε ισχυρισμό και για 

παραβίαση του Άρθρου 1 Π1 σε συνδυασμό με το Άρθρο 14 της ΕΣΔΑ. Το ΕΔΑΔ, χωρίς να 

εκφράσει τούτο ρητά, φαίνεται να αποδέχτηκε πως οι επίδικες καταθέσεις συνιστούσαν 

ιδιοκτησία στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1, αφού έκρινε τις προσφυγές παραδεκτές421. 

 

Μία δεύτερη τέτοια απόφαση ήταν αυτή στην υπόθεση Suljagić v. Bosnia and Herzegovina 

422, η οποία επίσης αφορούσε καταθέσεις σε ξένο νόμισμα στο ίδιο πλαίσιο με την Kovačić 

a.o. v. Slovenia ανωτέρω. Ο Αιτητής γεννήθηκε και έζησε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Είχε 

καταθέσεις σε ξένο νόμισμα  σε μία τράπεζα εντός της επικράτειας αυτών, η οποία το 1998 

πωλήθηκε σε μία τράπεζα με έδρα στη Σλοβενία. Μετά την κατάρρευση της ΣΟΔΓ, η Βοσνία-

Ερζεγοβίνη ανέλαβε την ευθύνη για τις καταθέσεις σε παλιό νόμισμα σε τράπεζες εντός της 

επικράτειάς της. Παρόλα αυτά, διάφορα νομοθετικά μέτρα υιοθετήθηκαν επί του θέματος, 

εμποδίζοντας την άμεση ανάληψη των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα. Για παράδειγμα, με βάση 

τη ρύθμιση που ίσχυε κατά την καταχώρηση της προσφυγής, οι καταθέτες σε ξένο νόμισμα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις καταθέσεις τους μόνο για να αγοράσουν το κρατικό 

διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν και/ή κάποιες κρατικές επιχειρήσεις. Με βάση δε τη ρύθμιση 

του 2006, οι καταθέτες σε ξένο νόμισμα σε καταστήματα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη έπρεπε να 

εξασφαλίσουν σχετικό πιστοποιητικό για τις καταθέσεις αυτές με μειωμένο σε σχέση με τον 

συμφωνημένο τόκο. Τότε, μπορούσαν να λάβουν άμεσα ένα μέρος αυτών σε χρήματα και το 

υπόλοιπο σε οχτώ δόσεις. Εναλλακτικά, μπορούσαν να λάβουν είτε το σύνολο είτε το 

υπόλοιπο σε κρατικά ομόλογα, τα οποία θα εκδίδονταν μέχρι τις 31/3/2008 και σύμφωνα με 

 
421 Το συμπέρασμά μας αυτό δεν μεταβάλλεται από το γεγονός ότι στη συνέχεια η απόφαση αυτή του ΕΔΑΔ 
ανατράπηκε και οι προσφυγές κρίθηκαν απαράδεκτες και/ή διαγράφηκαν από το πινάκιο, ένεκα του ότι δύο εκ των 
Αιτητών είχαν πλέον αποζημιωθεί πλήρως σε εθνικό επίπεδο, ενώ ο τρίτος εξ αυτών διαπιστώθηκε ότι δεν είχε 
εξαντλήσει τα εθνικά ένδικα μέσα στην Κροατία σχετικά με τον ισχυρισμό του για παραβίαση του δικαιώματός του 
στην ιδιοκτησία. (Σχετικές, Kovačić a.o. v. Slovenia, Application No.44574/98 a.o., Court (Third Section), Judgment 
(Struck out of the List), 6/11/2006, Kovačić a.o. v. Slovenia, Application No.44574/98 a.o., Court (Grand Chamber), 
Judgment (Struck out of the List), 3/10/2008). 
422 Suljagić v. Bosnia and Herzegovina, Application No.27912/02, Court (Fourth Section), Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 3/11/2009. 
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το πλάνο θα αποπληρώνονταν ομοίως σε οχτώ δόσεις μέχρι τις 27/3/2015. Επιπλέον, υπήρχε 

η επιλογή οι κάτοχοι των κρατικών ομολόγων να πουλήσουν αυτά πρόωρα στο 

χρηματιστήριο, με ενδεχόμενο να λάβουν λιγότερα χρήματα από την ονομαστική τους αξία. 

Στον χρόνο έκδοσης της εν λόγω απόφασης, ήτοι στις 3/11/2009, τα σχετικά ομόλογα δεν 

είχαν ακόμη εκδοθεί -και σαφώς ούτε και αποπληρωθεί, έστω και μερικώς, από τη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη. Οι Αιτητές ήγειραν παράπονο για παραβίαση του Άρθρου 1 Π1. Στην υπόθεση 

αυτή το ΕΔΑΔ με σαφήνεια εξέφρασε τη θέση πως οι εν λόγω καταθέσεις συνιστούσαν 

ιδιοκτησία για τους σκοπούς του Άρθρου 1 Π1.   

 

Μία τρίτη σχετική απόφαση ήταν αυτή στην Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o.423. Η 

υπόθεση αυτή αφορούσε και πάλι καταθέσεις σε ξένο νόμισμα στο ως άνω αναφερόμενο 

πλαίσιο. Το Grand Chamber ομόφωνα επανέλαβε τη θέση του πρωτόδικου δικαστηρίου πως, 

αφού οι Αιτητές είχαν πράγματι τέτοιες καταθέσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ύπαρξη της ΣΟΔΓ 

και αφού οι νομοθεσίες των διάδοχων Κρατών ουδέποτε κατήργησαν ή στέρησαν νομικής 

ισχύος τις αξιώσεις τους, αλλά αντίθετα πάντοτε αναγνώριζαν ότι κάποια ή όλα από αυτά θα 

έπρεπε να αποπληρώσουν αυτούς, σαφώς οι καταθέσεις τους συνιστούσαν ιδιοκτησία για 

τους σκοπούς του Άρθρου 1 Π1. 

 

Μία άλλη σχετική απόφαση, που ομοίως αφορούσε καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, αλλά σε 

διαφορετικό πλαίσιο,  είναι αυτή στην Ilić v. Serbia 424. Οι Αιτητές είχαν καταθέσει χρήματα σε 

ξένο νόμισμα σε τράπεζες στη Σερβία, οι οποίες διέπονταν από συμβάσεις κατάθεσης 

ορισμένου χρόνου. Με τη λήξη του χρόνου αυτού, οι τράπεζες αρνήθηκαν να επιστρέψουν 

στους Αιτητές τα οφειλόμενα χρήματα, αφού αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες και είχαν 

τεθεί ή στη συνέχεια τέθηκαν σε καθεστώς εκκαθάρισης. Με βάση τη σχετική νομοθεσία, οι 

καταθέσεις σε ξένο νόμισμα θεωρήθηκαν δημόσιο χρέος, ενώ πάντοτε υπήρχαν περιορισμοί 

 
423 Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 16/7/2014, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court 
(Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/11/2012. 
424 Ilić v. Serbia, Application No.21811/09, Court (Second Section), Decision (Admissibility), 14/9/2010. 
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σχετικά με την ανάληψη και/ή τη διάθεση αυτών. Προβλεπόταν η σταδιακή αποπληρωμή τους 

και/ή η έκδοση κρατικών ομολόγων προς κάλυψή τους, τα οποία θα μπορούσαν να πωληθούν 

αφορολόγητα στο χρηματιστήριο, σε άλλες τράπεζες και/ή σε άλλα πρόσωπα (και) προ της 

λήξης τους, ενώ επίσης προβλεπόταν ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για 

συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η αγορά κρατικών εταιρειών, η ιατρική και φαρμακευτική 

περίθαλψη, η κάλυψη των εξόδων κηδείας κ.ά. Εγέρθηκε ισχυρισμός για παραβίαση του 

Άρθρου 1 Π1. Το ΕΔΑΔ, χωρίς να αναφέρει τούτο ρητά, φαίνεται να αποδέχτηκε πως οι εν 

λόγω καταθέσεις συνιστούσαν ιδιοκτησία, αφού προχώρησε να εξετάσει τις προϋποθέσεις 

δικαιολογημένης επέμβασης στο ομώνυμο δικαίωμα. 

 

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, εμμέσως διαφωτιστική είναι η απόφαση του ΕΔΑΔ στην 

Kotov v. Russia 425. Ο Αιτητής είχε καταθέσει χρήματα σε μία ρωσική τράπεζα. Όταν ζήτησε 

να λάβει τα χρήματά του συν τον τόκο που εδικαιούτο, η τράπεζα του απάντησε πως δεν 

μπορούσε να του τα καταβάλει, ένεκα του ότι τα κεφάλαιά της ήταν ανεπαρκή. Ο Αιτητής 

στράφηκε δικαστικά εναντίον της τράπεζας και εκδόθηκε σχετική απόφαση υπέρ του. Στη 

συνέχεια, η τράπεζα τέθηκε υπό εκκαθάριση και ο εκκαθαριστής, ενεργώντας παράνομα, 

κινήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε τελικά ο Αιτητής να μην ικανοποιηθεί. Αν και η απόφαση δεν 

ήταν ομόφωνη, τόσο η πλειοψηφία όσο και η μειοψηφία αποδέχτηκαν πως το επιδικασθέν 

στον Αιτητή ποσό, ήτοι το εξ αποφάσεως χρέος, συνιστούσε ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο 

προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 1 Π1.  

 

Η θέση αυτή του ΕΔΑΔ υποδεικνύει πως αυτό θεωρεί τις καταθέσεις ως αξιώσεις έναντι της 

τράπεζας ιδιοκτησία. Τούτο προκύπτει από τρία σημεία. Το πρώτο είναι η ρητή αναφορά του 

πως οι χρηματικές αξιώσεις, ακόμη και έναντι ενός ιδιώτη -με το ρίσκο που αυτό συνεπάγεται- 

μπορεί να συνιστούν ιδιοκτησία. Το δεύτερο είναι η θέση του πως το εξ αποφάσεως χρέος 

 
425 Kotov v. Russia, Application No.54522/00, Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
14/1/2010, Kotov v. Russia, Application No.54522/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 3/4/2012. 
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συνιστά ιδιοκτησία. Το εξ αποφάσεως χρέος αποτελεί συνέχεια των καταθέσεων ως 

αξιώσεων, όπως οι καταθέσεις ως αξιώσεις συνιστούν απόρροια των καταθέσεων ως 

χρημάτων. Αφού τόσο οι καταθέσεις ως χρήματα -ήτοι προτού κατατεθούν- όσο και  οι 

καταθέσεις ως δικαστική απόφαση -ήτοι μετά την κατάθεση  και την άρνηση επιστροφής τους- 

συνιστούν ιδιοκτησία, θα ήταν μάλλον παράλογο οι καταθέσεις ως αξιώσεις -ήτοι στον 

ενδιάμεσο αυτό χρόνο από την κατάθεση μέχρι την άρνηση επιστροφής και την έκδοση 

σχετικής δικαστικής απόφασης- να μην συνιστούν ιδιοκτησία. Ο κίνδυνος μη είσπραξης αυτών 

από ιδιώτη οφειλέτη δεν μεταβάλλει τούτο. Το τρίτο είναι η και πάλι ρητή αναφορά του ότι, 

κατά τον χρόνο που οι καταθέσεις συνιστούν αξίωση έναντι ιδιώτη συνοδευόμενη από το 

ρίσκο μη είσπραξης αυτών, το Κράτος έχει τη θετική υποχρέωση να παρέχει την απαιτούμενη 

βοήθεια προς εξασφάλιση, στον βαθμό του δυνατού, της είσπραξης αυτής. Η θετική αυτή 

υποχρέωση δεν μπορεί παρά να πηγάζει από την αποδοχή της θέσης ότι οι καταθέσεις ως 

αξίωση συνιστούν ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο Άρθρο 1 Π1.  

 

5.3.2.3. Νομολογία Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο ήρθε αντιμέτωπο με το ερώτημα εάν οι καταθέσεις συνιστούν 

ιδιοκτησία στο πλαίσιο της Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά.426. Η εν 

λόγω υπόθεση αφορούσε την εξυγίανση και ανακεφαλαιοποίηση των δύο τραπεζών, ήτοι της 

Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρο γενικότερα, αλλά και τα υπό κρίση στο παρόν 

κεφάλαιο μέτρα ειδικότερα. Επρόκειτο για πενήντα εννέα συνεκδικασθείσες υποθέσεις, οι 

οποίες καταχωρήθηκαν από καταθέτες των δύο τραπεζών αμέσως μετά την υιοθέτηση των 

διαταγμάτων για την εξυγίανση και ανακεφαλαιοποίηση αυτών. Οι Αιτητές ζητούσαν την 

ακύρωση των εν λόγω διαταγμάτων ισχυριζόμενοι, μεταξύ άλλων, πως αυτά παραβίαζαν το 

δικαίωμά τους στην ιδιοκτησία ως προστατεύεται από το Άρθρο 23 του Συντάγματος και το 

Άρθρο 1 Π1. Οι υποθέσεις εκδικάστηκαν από την Πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου 

 
426 Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427. 
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Δικαστηρίου και η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη. Οι Παπαδοπούλου Δ. και Ερωτοκρίτου Δ. 

έδωσαν χωριστές διιστάμενες αποφάσεις. 

 

Η πλειοψηφία θεώρησε πως τα υπό κρίση μέτρα οδηγούσαν σε διαφορές ιδιωτικού και όχι 

δημοσίου δικαίου και συνεπώς, εντάσσονταν στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων 

και όχι του ιδίου. Επίσης, τα προσβληθέντα διατάγματα αφορούσαν τις τράπεζες και όχι τους 

καταθέτες, οι οποίοι μονάχα εμμέσως επηρεάζονταν, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να 

στερούνται εννόμου συμφέροντος προσβολής αυτών. Κατέληξε, έτσι, πως οι προσφυγές 

έπρεπε να απορριφθούν ως απαράδεκτες. 

 

Αντίθετα, η Παπαδοπούλου Δ. και ο Ερωτοκρίτου Δ., στις χωριστές αποφάσεις τους, 

κατέληξαν ότι τα προσβληθέντα διατάγματα ήταν ουσιαστικά γενικές ατομικές διοικητικές 

πράξεις, επομένως, εντάσσονταν στη σφαίρα του δημοσίου και όχι του ιδιωτικού δικαίου και 

μπορούσαν να προσβληθούν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τους καταθέτες 

Αιτητές. Απέρριψαν τον ισχυρισμό των Καθ’ ων η Αίτηση πως επρόκειτο για δικαστικά 

ανέλεγκτες πράξεις κυβερνήσεως ή πολιτικές αποφάσεις και κατέληξαν πως οι προσφυγές θα 

έπρεπε να θεωρηθούν παραδεκτές και να εξεταστούν στην ουσία τους, πράγμα το οποίο, 

όμως,  αμφότεροι δεν έπραξαν. Σημειώνεται ότι τη θέση της μειοψηφίας ότι οι προσβληθείσες 

πράξεις συνιστούσαν γενικές ατομικές διοικητικές πράξεις αποδέχονταν όχι μόνο οι Αιτητές, 

αλλά και ο Γενικός Εισαγγελέας που εκπροσωπούσε τους Καθ’ ων η Αίτηση427.  

 
427 Στη μεταγενέστερη FBME Bank Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2013) 3 ΑΑΔ 761, εγέρθηκε ζήτημα νομιμότητας 
του Περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης 
Τέταρτου Διατάγματος του 2013, ΚΔΠ 107/2013. Αιτήτρια εκεί ήταν η ίδια η τράπεζα και όχι οι καταθέτες αυτής. Το 
Ανώτατο Δικαστήριο, διαφωνούντος του Ερωτοκρίτου Δ., απέρριψε την προσφυγή ως απαράδεκτη, θεωρώντας 
ότι αφορούσε διαφορά ιδιωτικού και όχι δημοσίου δικαίου. Συζητώντας δε το έννομο συμφέρον της τράπεζας, 
σημείωσε ότι το υπό κρίση διάταγμα αφορούσε πρωτίστως τους καταθέτες και όχι την τελευταία, εφόσον η μόνη 
αναφορά στην τράπεζα ήταν ότι αυτή απαγορευόταν να διενεργεί πληρωμές ή μεταφορές χρημάτων κατά 
παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων. Η θέση αυτή βρίσκεται σε αντίθεση με την ανωτέρω θέση της πλειοψηφίας 
στη Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά. ανωτέρω. Εάν το εξεταζόμενο διάταγμα στην FBME 
Bank Ltd ν. Κυπριακής Δημοκρατίας αφορούσε πρωτίστως τους καταθέτες, τότε σαφώς και τα εξεταζόμενα 
διατάγματα στη Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά. αφορούσαν πρωτίστως τους καταθέτες. 
Όπως οι συνέπειες της ΚΔΠ 107/2013 επηρέαζαν και τους καταθέτες και την τράπεζα, έτσι και οι συνέπειες των 
επίδικων διαταγμάτων στη Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά. Όπως η υλοποίηση της ΚΔΠ 
107/2013 εναπόκειτο στην τράπεζα, έτσι και η υλοποίηση των επίδικων διαταγμάτων στη Χριστοδούλου κ.ά. ν. 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιο λόγο διαφοροποίησης της 
προσέγγισης της πλειοψηφίας στις δύο αποφάσεις. Και σε τούτο, όπως και στο κατά πόσο επρόκειτο για διαφορά 
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Όσον αφορά το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα, του κατά πόσο οι καταθέσεις συνιστούν ιδιοκτησία, 

η πλειοψηφία δεν έδωσε οποιαδήποτε σαφή απάντηση. Καταρχάς, η τελευταία έδωσε έμφαση 

στη συμβατική φύση της σχέσης καταθέτη - τράπεζας, τονίζοντας ότι ο καταθέτης έχει θέση 

πιστωτή και η τράπεζα θέση οφειλέτη. Σχετικώς σημείωσε:  

 

«Ο καταθέτης, ουσιαστικά, παραδίδει τα χρήματά του στην τράπεζα, τα οποία και 

απορροφούνται στο όλο ενεργητικό της ως δικά της πλέον περιουσιακά στοιχεία, και η τράπεζα 

οφείλει στον καταθέτη το ποσό της κατάθεσής του, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 

κατάθεσης. Ο λογαριασμός του με την τράπεζα δεν του δίδει δικαίωμα σε συγκεκριμένα 

χρήματα, παρά μόνο συνιστά ακριβώς το δούναι και λαβείν του, ως λογαριασμού, με την 

τράπεζα, υπό τη μορφή της καταγεγραμμένης κατάστασης της συμβατικής τους σχέσης. Η 

θέση του καταθέτη σε θυρίδα της τράπεζας είναι εντελώς διαφορετική, αφού εκείνος διατηρεί 

την ιδιοκτησία του στα συγκεκριμένα χρήματα ή άλλα αντικείμενα που ευρίσκονται στη θυρίδα. 

Ο μέτοχος της τράπεζας διαφέρει βεβαίως από τον καταθέτη, κατά το ότι είναι ιδιοκτήτης 

αναλόγου μεριδίου της περιουσίας της τράπεζας, ο όποιος δικός του, όμως, επηρεασμός θα 

μπορούσε να συναρτάτο μόνο προς επηρεασμό των ίδιων των μετοχών του…». 

 

Σε αυτήν τη βάση, κατέληξε ότι οι επηρεασμένοι καταθέτες είχαν δικαίωμα να στραφούν με 

αστικές αγωγές τόσο εναντίον των δύο τραπεζών λόγω παράβασης των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων όσο και εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων οργάνων και θεσμών, 

αναφορικά με την ευθύνη τους για το τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με τις καταθέσεις τους.  

 

Επιπλέον, η πλειοψηφία διαχωρίζοντας το συμφέρον του καταθέτη από εκείνο του ιδιοκτήτη 

απαλλοτριωθέντος ακινήτου ανέφερε:  

 

 
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου -αν και δεν πρόκειται για ζητήματα που θα εξετάσουμε στην παρούσα μελέτη, 
σύμφωνους μας βρίσκει η θέση της μειοψηφίας. 
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«Η περίπτωση του καταθέτη διαφέρει εντελώς από την περίπτωση απαλλοτρίωσης, στην οποία 

έγινε αναφορά κατά την ακρόαση, αφού εκεί επηρεάζεται ευθέως ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του 

απαλλοτριωθέντος ακινήτου το οποίο και αποτελεί το αντικείμενο της απαλλοτρίωσης, εξ ου 

και έχει άμεσο έννομο συμφέρον σε προσφυγή εναντίον της ατομικής διοικητικής πράξης που 

αφορά το ακίνητό του. Σαφώς, όμως, δεν θα είχε έννομο συμφέρον ο όποιος πιστωτής του 

ιδιοκτήτη ακινήτου το οποίο απαλλοτριώνεται, π.χ. ως δανειστής προς τον ιδιοκτήτη σε σχέση 

με προτιθέμενη επιχείρηση σε αυτό, έστω και αν «επηρεάζεται» δυσμενώς αν η επιχείρηση δεν 

υλοποιηθεί, ή ο πιστωτής του ιδιοκτήτη εστιατορίου ως τράπεζα παραχωρήσασα δάνειο, ως 

προς απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας του, έστω και αν «επηρεάζεται» 

δυσμενώς από αυτή αν η επιχείρηση καταρρεύσει και το δάνειο δεν μπορεί να αποπληρωθεί». 

 

Ενδεχομένως κάποιος να υποστήριζε πως η τοποθέτηση αυτή της πλειοψηφίας του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου υποδηλώνει μονάχα τη θέση πως τα υπό κρίση μέτρα δεν συνιστούν στέρηση 

ιδιοκτησίας. Παρόλα αυτά, μία άλλη ανάγνωση αυτής θα μπορούσε να υποδηλώνει πως η 

πλειοψηφία θεώρησε ότι οι καταθέσεις δεν συνιστούν ιδιοκτησία των καταθετών -αλλά μόνο 

της τράπεζας- και συνεπώς, η όποια επέμβαση σε αυτές δεν συνιστά επέμβαση στο δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία των καταθετών. Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτηση αυτή της πλειοψηφίας του 

Ανωτάτου Δικαστήριο δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Αγνοεί πως οι καταθέσεις ως ενοχικές 

αξιώσεις των καταθετών έναντι των τραπεζών για απόδοση όποτε και οποιουδήποτε ποσού 

ζητήσουν από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, ήτοι ιδωμένες από την πλευρά των καταθετών, 

συνιστούν ιδιοκτησία των τελευταίων. Αγνοεί, επομένως, πως ο καταθέτης βρίσκεται σε σχέση 

με τις επηρεασθείσες καταθέσεις στην ίδια ακριβώς θέση που βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης 

απαλλοτριωθέντος ακινήτου και όχι στην ίδια θέση με τυχόν πιστωτές του τελευταίου. 

 

Δυνάμει των ανωτέρω, η πλειοψηφία απέφυγε να απαντήσει με σαφήνεια το εδώ εξεταζόμενο 

ερώτημα και άφησε την εξέταση ζητημάτων θεμελιωδών δικαιωμάτων -επομένως και την 

απάντηση του εν λόγω ερωτήματος- στα πολιτικά δικαστήρια. 
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Εν αντιθέσει, οι Παπαδοπούλου Δ. και Ερωτοκρίτου Δ., στις χωριστές αποφάσεις τους, 

αποδέχτηκαν με σαφήνεια πως οι καταθέσεις αποτελούν ιδιοκτησία των καταθετών, 

προστατευόμενη από το Άρθρο 23 του Συντάγματος και το Άρθρο 1 Π1.  

 

Το εξεταζόμενο ερώτημα, με αναφορά στα υπό κρίση μέτρα, εγέρθηκε και σε σειρά 

υποθέσεων ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων. Πολλοί καταθέτες προσέφυγαν (και) στα 

τελευταία, υποβάλλοντας αιτήσεις έκδοσης απαγορευτικών προσωρινών διαταγμάτων που να 

εμποδίζουν ουσιαστικά την απομείωση και/ή τη μετατροπή των καταθέσεών τους σε μετοχές. 

Πολλές τέτοιες αιτήσεις καταχωρήθηκαν μονομερώς και πληθώρα τέτοιων διαταγμάτων 

εκδόθηκαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Μέχρι την επιστροφή των ήδη μονομερώς 

εκδοθέντων διαταγμάτων, αλλά και την εκδίκαση των αιτήσεων όπου δεν είχαν εκδοθεί 

μονομερώς τέτοια διατάγματα, είχε εκδοθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη 

Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά. ανωτέρω. Η ερμηνεία αυτής, και 

ιδίως του τμήματος που αφορούσε τη σχέση καταθέτη - τράπεζας428, καθόρισε σε κάποιες 

 
428 Είναι ενδιαφέρον πως, στο σύνολο των αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων αναφορικά με τα υπό κρίση μέτρα 
που έχουμε εντοπίσει, παρατίθεται αυτούσιο και/ή γίνεται αναφορά στο σχετικό τμήμα της απόφασης της 
πλειοψηφίας στη Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά. ανωτέρω. Σχετικές, Σάντης ν. 
Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.3005/2013, απόφαση ημ.17/7/2013), Σαββίδης κ.ά. ν. 
Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.2242/2013, απόφαση ημ.25/7/2013), Kantserov κ.ά. 
ν. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.1362/2013, απόφαση ημ.18/10/2013), 
Hareto Trading Limited v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, (Αγωγή Αρ.2166/2013, απόφαση ημ.23/10/2013), 
Danilovich ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2079/2013, απόφαση ημ.6/11/2013), Ricni 
Secretarial Services Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1482/2013, απόφαση 
ημ.6/11/2013), Κονιώτη κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1357/2013, απόφαση 
ημ.26/11/2013), Dingras Limited v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2049/2013, απόφαση 
ημ.20/12/2013), Hilderband Limited v. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.1548/2013, απόφαση ημ. 20/12/2013), Ερωτοκρίτου ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.1481/2013, απόφαση ημ.20/12/2013), Gelades Ltd ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.3115/2013, απόφαση ημ.19/3/2014), Vandut Trading Limited ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., 
(Αγωγή Αρ.4585/2013, απόφαση ημ.26/3/2014), Gravelly Development Limited κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου κ.ά., (Αγωγή Αρ.3157/2013, απόφαση ημ.27/03/2014), Kladov v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., 
(Αγωγή Αρ.4452/2013, απόφαση ημ.8/4/2014), Green Power Energy Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd 
κ.ά., (Αγωγή Αρ.4990/2013, απόφαση ημ.30/4/2014), Ταμείο (Ψυχικής και Σωματικής) Υγείας Ένωσης Τραπεζικών 
Υπαλλήλων Κύπρου («ΤΥ-ΕΤΥΚ») κ.ά. ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, (Αγωγή Αρ.3105/2013, 
απόφαση ημ.30/4/2014), Jianjun ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.2138/2013, 
απόφαση ημ.9/5/2014), Romerine Limited v. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.2584/2013, απόφαση ημ.20/5/2014), Fawzi κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.2474/2013, απόφαση ημ.26/5/2014), Σταυράκης ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ. 
2403/2013, απόφαση ημ.10/7/2014), Sabanov κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.4453/2013, απόφαση ημ.6/10/2014), Iskra Properties Ltd κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.3033/2013, απόφαση ημ.24/10/2014), Γεωργιάδου ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.5934/2013, απόφαση ημ.5/12/2014), Kamagames Ltd v. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ 
κ.ά., (Αγωγή Αρ.1966/2013, απόφαση ημ. 23/12/2014), Kutis κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., 
(Αγωγή Αρ.2944/2013, απόφαση ημ.9/1/2015). 
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περιπτώσεις την απάντηση των πολιτικών δικαστηρίων αναφορικά με το εν λόγω ερώτημα. 

Συγκεκριμένα, σε κάποιες περιπτώσεις, τα πολιτικά δικαστήρια, στηριζόμενα στο εν λόγω 

απόσπασμα, ακολούθησαν την εξής συλλογιστική: Αφού οι καταθέσεις απορροφήθηκαν από 

το ενεργητικό της τράπεζας, αυτές συνιστούν ιδιοκτησία της τράπεζας και όχι περιουσιακό 

στοιχείο των καταθετών. Συνεπώς, δεν μπορούσε να εγείρεται από τους καταθέτες ζήτημα 

παραβίασης του δικαιώματός τους στην ιδιοκτησία ως προστατεύεται στο Άρθρο 23 του 

Συντάγματος, ενώ αντίθετα ενδεχομένως να τίθετο ζήτημα παραβίασης συμβατικών 

υποχρεώσεων429. Η θέση αυτή των πολιτικών δικαστηρίων υπόκειται στην ίδια κριτική που 

υπόκειται και η θέση της πλειοψηφίας στη Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου κ.ά. αναφορικά με τη μη αντιστοιχία επηρεασθέντος καταθέτη και ιδιοκτήτη 

απαλλοτριωθέντος ακινήτου. Συνεπώς, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. 

 

Αντίθετα, δεν έχουμε εντοπίσει καμία απόφαση πολιτικού δικαστηρίου όπου αυτό να εξέφρασε 

ρητά τη θέση πως οι καταθέσεις συνιστούν ιδιοκτησία των καταθετών. Βέβαια, στις πλείστες 

αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων το εν λόγω ερώτημα δεν εξετάστηκε καν και τούτο θα 

λέγαμε πως ήταν αναμενόμενο, δεδομένου του ότι το εν λόγω ζήτημα είναι ουσίας και οι 

αποφάσεις αυτές εκδόθηκαν στα πλαίσια αιτήσεων για προσωρινά απαγορευτικά διατάγματα.  

 

5.3.2.4. Σύνοψη νομολογίας ΕΔΑΔ και Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει πως το ΕΔΑΔ αποδέχεται πως οι καταθέσεις συνιστούν 

ιδιοκτησία των καταθετών. Αντίθετα, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει τοποθετηθεί και/ή δεν 

έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια επί του θέματος. Στην υπόθεση Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής 

 
429 Σχετικές, Kantserov κ.ά. ν. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.1362/2013, 
απόφαση ημ.18/10/2013), Hareto Trading Limited v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, (Αγωγή Αρ.2166/2013, 
απόφαση ημ.23/10/2013), Iskra Properties Ltd κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά., (Αγωγή Αρ.3033/2013, 
απόφαση ημ.24/10/2014), Danilovich ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2079/2013, απόφαση 
ημ.6/11/2013), Ricni Secretarial Services Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1482/2013, 
απόφαση ημ.6/11/2013), Γεωργιάδου ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.5934/2013, απόφαση 
ημ.5/12/2014). 
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Τράπεζας της Κύπρου κ.ά.430, η πλειοψηφία δεν απάντησε ευθέως το εδώ εξεταζόμενο 

ερώτημα, ενώ η μειοψηφία αποδέχτηκε πως οι καταθέσεις συνιστούν ιδιοκτησία των 

καταθετών. Η στάση αυτή της πλειοψηφίας επέτρεψε -εάν μας επιτραπεί ο όρος- σε κάποια 

πολιτικά δικαστήρια να θεωρήσουν πως οι καταθέσεις δεν αποτελούν ιδιοκτησία των 

καταθετών.  

 

5.3.2.5. Εφαρμογή στα υπό κρίση μέτρα 

 

Τόσο η ΚΔΠ 104/2013 όσο και η ΚΔΠ 103/2013, ως τροποποιήθηκαν, επηρέασαν τις 

καταθέσεις (και) ως ενοχικές αξιώσεις των καταθετών έναντι των τραπεζών να τους 

αποδώσουν όποτε και οποιοδήποτε ποσό χρημάτων ζητήσουν από τους τραπεζικούς τους 

λογαριασμούς. Οι αξιώσεις αυτές συνιστούν ιδιοκτησία τόσο σύμφωνα με την προτεινόμενη 

θέση όσο και σύμφωνα με το ΕΔΑΔ, ενώ παρά τη μη σαφή τοποθέτηση της πλειοψηφίας του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου επί τούτου, το Άρθρο 23 του Συντάγματος επιτρέπει την υιοθέτηση της 

εν λόγω θέσης. Επομένως, οι επηρεασθείσες από τα υπό κρίση μέτρα καταθέσεις 

συνιστούσαν ιδιοκτησία των καταθετών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε θετικό επίπεδο.  

 

5.3.3. Δεύτερο ερώτημα: Η επέμβαση στις καταθέσεις συνιστά επέμβαση στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία; Και εάν ναι, ποια η μορφή αυτής; 

 

5.3.3.1. Προτεινόμενη θέση 

 

Ως αναφέρθηκε, οι καταθέσεις ιδωμένες από την πλευρά των καταθετών συνιστούν ενοχικές 

αξιώσεις των τελευταίων έναντι των τραπεζών για απόδοση όποτε και οποιουδήποτε ποσού 

χρημάτων αυτοί ζητήσουν από τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Συνιστούν, δηλαδή, τέλειες 

ενοχικές αξιώσεις, μη τελούσες υπό οποιαδήποτε αίρεση και/ή προθεσμία, αλλά υπό τον όρο 

 
430 Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427. 
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του ενεργού πως ο καταθέτης θα ζητήσει χρήματα από την τράπεζα. Είναι η θέση μας πως, 

ως τέτοιες, αποτελούν ιδιοκτησία των καταθετών και συνεπώς, τυχόν επέμβαση σε αυτές 

συνιστά επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 

 

Όσον αφορά τώρα τον χαρακτηρισμό της εν λόγω επέμβασης, η θέση μας δεν θα μπορούσε 

να είναι διαφορετική από τη θέση μας για τις επεμβάσεις στους μισθούς και στις συντάξεις ως 

τέλειες ενοχικές αξιώσεις. Συνεπώς, η αναγκαστική άμεση αφαίρεση των καταθέσεων, είτε εν 

όλω είτε εν μέρει, αποτελεί στέρηση. Αντίθετα, η αναγκαστική έμμεση αφαίρεση αυτών, είτε εν 

όλω είτε εν μέρει, και κάθε άλλη επέμβαση, όπως η επιβολή φορολογίας ή η μετατροπή τους 

σε κάποια άλλη μορφή ιδιοκτησίας ενσαρκώνουσα οικονομική αξία αντίστοιχα, συνιστά 

περιορισμό. 

 

5.3.3.2. Νομολογία ΕΔΑΔ 

 

Ο διαχωρισμός των σχετικών αποφάσεων σε δύο κατηγορίες, που ακολουθήθηκε κατά την 

εξέταση της θέσης του ΕΔΑΔ αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, ακολουθείται και εδώ.  

 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, μία πρώτη διαφωτιστική απόφαση είναι αυτή στην 

προαναφερθείσα Suljagić v. Bosnia and Herzegovina431. Το ΕΔΑΔ, σημειώνοντας πως ο 

Αιτητής δεν μπορούσε να διαθέσει ελεύθερα τις καταθέσεις του σε ξένο νόμισμα για πέραν 

των είκοσι ετών, κατέληξε πως η υπό κρίση επέμβαση συνιστούσε περιορισμό χρήσης υπό 

τον τρίτο κανόνα του Άρθρου 1 Π1.  

 

Μία δεύτερη διαφωτιστική απόφαση είναι αυτή στην Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina 

a.o.432. Η πλειοψηφία του Grand Chamber σημείωσε πως, παρόλο που οι Αιτητές δεν 

 
431 Suljagić v. Bosnia and Herzegovina, Application No.27912/02, Court (Fourth Section), Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 3/11/2009. 
432 Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 16/7/2014, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court 
(Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/11/2012. 
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μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις καταθέσεις τους για περισσότερο από είκοσι χρόνια, 

χρονικό διάστημα υπέρμετρα μεγάλο, αυτοί δεν είχαν τυπικά στερηθεί τις καταθέσεις τους. 

Δεδομένου τούτου, θεώρησε πως η υπό κρίση επέμβαση δεν μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως 

στέρηση ή ως περιορισμός χρήσης, αλλά πως αυτή έπρεπε να εξετασθεί υπό το φως των 

γενικών αρχών του πρώτου κανόνα. Η πλειοψηφία του Grand Chamber απέκλινε, λοιπόν, 

από τη στάση του Fourth Section στη Suljagić v. Bosnia and Herzegovina ανωτέρω. Φαίνεται 

να θεώρησε πως, λόγω του μακρού χρονικού διαστήματος της επέμβασης, αυτή έπαψε να 

είναι πια απλή ρύθμιση χρήσης της ιδιοκτησίας και τράπηκε σε κάτι επαχθέστερο, το οποίο, 

όμως, δεν έφτασε το όριο της στέρησης. Είναι ενδιαφέρον πως οι Nuβberger Δ. και Popović 

Δ. χαρακτήρισαν την εν λόγω επέμβαση ως στέρηση. 

 

Μία τρίτη και τελευταία σχετική απόφαση, εμπίπτουσα σε αυτήν την κατηγορία, είναι αυτή στην 

υπόθεση Ilić v. Serbia433, που επίσης συζητήσαμε στην προηγούμενη ενότητα. Σε αυτήν, το 

ΕΔΑΔ με λιτότητα και σαφήνεια δήλωσε πως το υπό κρίση μέτρο ισοδυναμούσε με ρύθμιση 

χρήσης της ιδιοκτησίας434.  

 

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, σχετική είναι και πάλι η απόφαση του ΕΔΑΔ στην Kotov 

v. Russia435. Το Grand Chamber κατέληξε πως η υπό κρίση επέμβαση συνιστούσε στέρηση. 

Φαίνεται δε επί τούτο να απέκλινε από τη γνώμη του First Section, το οποίο εξέτασε την εν 

λόγω επέμβαση υπό τον πρώτο κανόνα. 

 

Τέλος, καίτοι δεν αφορά καταθέσεις αλλά ομόλογα, θεωρούμε πως διαφωτιστική μπορεί να 

είναι η απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Mamatas a.o. v. Greece436. Αιτητές ήταν έξι χιλιάδες 

 
433 Ilić v. Serbia, Application No.21811/09, Court (Second Section), Decision (Admissibility), 14/9/2010. 
434 Παρέπεμψε, όπως και στη Suljagić v. Bosnia and Herzegovina ανωτέρω, στην Trajkovski v. ‘The Former 
Yugoslav Republic of Macedonia’, Application No.53320/99, Court (Second Section), Decision (Admissibility), 
18/1/2001. 
435 Kotov v. Russia, Application No.54522/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
3/4/2012, Kotov v. Russia, Application No.54522/00, Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
14/1/2010. 
436 Mamatas a.o. v.  Greece, Application No.63066/14 a.o., Court (First Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 21/7/2016. 
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τριακόσια τριάντα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι ελληνικών ομολόγων αξίας από €10.000 μέχρι 

€1.510.000. Ως κάτοχοι ομολόγων θα είχαν το δικαίωμα κατά τη λήξη τους να εισπράξουν από 

το ελληνικό δημόσιο την ονομαστική τους αξία, ενώ στο μεσοδιάστημα εισέπρατταν 

τοκομερίδια. Από το 2009 και έπειτα, ως είναι γνωστό, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μία τεράστιας 

κλίμακας οικονομική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, στις 8/5/2010 υπογράφηκε η Σύμβαση 

Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ από τη μία, της Ελληνικής Δημοκρατίας ως δανειολήπτριας 

και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως αντιπροσώπου της δανειολήπτριας και από την 

άλλη, των Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης -πλην της Γερμανίας- και του ΚfW ως δανειστών, 

συνοδευόμενη σαφώς από σχετικό Μνημόνιο. Επίσης, στις 10/5/2010 υπογράφηκε ο 

διακανονισμός χρηματοδότησης αμέσου ετοιμότητας με το ΔΝΤ. Τον Ιούλιο του 2011 η 

Σύνοδος Κορυφής των Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης αποφάσισε να χορηγήσει 

συμπληρωματική βοήθεια στην Ελλάδα, όρος για την οποία ήταν η παροχή €37 

δισεκατομμυρίων από την εκούσια συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (Private Sector Investment, 

κατωτέρω «PSI»). Τον Φεβρουάριο του 2012 ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ η σχετική εθνική 

νομοθεσία (Ν.4050/2012), η οποία θα διείπε την εφαρμογή του PSI. Δυνάμει αυτής, 

θεσπίστηκαν και ενεργοποιήθηκαν «ρήτρες συλλογικής δράσης», σύμφωνα με τις οποίες, 

εφόσον τα 2/3 των κατόχων των ανεξόφλητων απαιτήσεων εντάσσονταν στη συμφωνία για το 

PSI, η διαδικασία θα εφαρμοζόταν σε όλους τους κατόχους ομολόγων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσφευγόντων, και τούτο παρά τη μη συμμετοχή τους στις 

σχετικές διαπραγματεύσεις. Πράγματι, τα 2/3 τα κατόχων ομολόγων εντάχθηκαν στη 

συμφωνία και έτσι, τον Μάρτιο του 2012 τα υφιστάμενα ομόλογα αντικαταστάθηκαν από νέα 

ομόλογα, η ονομαστική αξία των οποίων ήταν κατά 53.5% μικρότερη από την ονομαστική αξία 

των προηγούμενων ομολόγων. Με άλλα λόγια, έλαβε χώρα το λεγόμενο κούρεμα των 

ελληνικών ομολόγων. 

 

Το ΕΔΑΔ, αποδεχόμενο πως τα ομόλογα συνιστούν ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο Άρθρο 1 Π1, 

προχώρησε στον χαρακτηρισμό της υπό κρίση επέμβασης. Το Δικαστήριο αναγνώρισε και 

σημείωσε πως οι Αιτητές αναγκαστικά απώλεσαν το 53.5% της ονομαστικής αξίας των 
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ομολόγων τους. Έδωσε έμφαση στο γεγονός πως οι Αιτητές αποκτώντας ομόλογα είχαν 

προβεί σε μία επένδυση, της οποίας η αξία θα μπορούσε να κυμαίνεται ανάλογα με τους 

κινδύνους των αγορών και με την οικονομική κατάσταση του Κράτους έκδοσης. Επίσης, 

σημείωσε πως, σε προηγούμενη νομολογία του, επεμβάσεις σε επιλέξιμα χρέη 

προσεγγίστηκαν ως επεμβάσεις του πρώτου κανόνα437. Κατέληξε, έτσι, πως η εν λόγω 

επέμβαση δεν συνιστούσε στέρηση, αλλά ομοίως περιορισμό του πρώτου κανόνα. 

 

5.3.3.3. Νομολογία Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο, αν και ήρθε αντιμέτωπο με το εν λόγω ερώτημα, δεν έδωσε ή δεν 

έχουμε αντιληφθεί να έδωσε σαφή απάντηση σε αυτό. Τούτο αποτελεί απόρροια του 

γεγονότος πως στην πρόσφατη Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά.438, 

η πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου όχι μόνο δεν εξέτασε τη συμβατότητα των υπό κρίση 

μέτρων με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, αλλά έκρινε πως δεν είχε καν δικαιοδοσία για τις 

σχετικές προσφυγές. Ως είδαμε, στην εν λόγω απόφαση η πλειοψηφία σημείωσε πως η 

επίδραση των εκεί υπό κρίση μέτρων στις καταθέσεις διαφοροποιείται από την περίπτωση της 

απαλλοτρίωσης. Οι πιθανές αναγνώσεις και οι επιφυλάξεις μας όσον αφορά την τοποθέτηση 

αυτή παρατέθηκαν ανωτέρω.  

 

Η στάση της πλειοψηφίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως επίσης είδαμε, επέτρεψε σε κάποια 

πολιτικά δικαστήρια να εκφράσουν τη θέση πως δεν υπήρχε ζήτημα εφαρμογής του Άρθρου 

23 του Συντάγματος όσον αφορά τα υπό κρίση μέτρα, ήτοι τη θέση πως δεν υπήρξε καν 

επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία439. Οι σχετικές σκέψεις μας ομοίως παρατέθηκαν 

ανωτέρω. 

 
437 Σχετικές, Thivet v. France, Application No.57071/00, Court (Third Section), Decision (Admissibility), 24/10/2000, 
Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004, Andreyeva v. 
Russia, Application No.73659/10, Court (First Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 10/4/2012. 
438 Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427. 
439 Σχετικές, Kantserov κ.ά. ν. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.1362/2013, 
απόφαση ημ.18/10/2013), Hareto Trading Limited v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, (Αγωγή Αρ.2166/2013, 
απόφαση ημ.23/10/2013), Iskra Properties Ltd κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά., (Αγωγή Αρ.3033/2013, 
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5.3.3.4. Σύνοψη νομολογίας ΕΔΑΔ και Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει πως το ΕΔΑΔ, στο σύνολο των αποφάσεων που είδαμε, 

προσέγγισε την υπό κρίση επέμβαση ως περιορισμό, είτε του πρώτου είτε του τρίτου κανόνα. 

Ακόμη και στη Mamatas a.o. v. Greece440, όπου η υπό κρίση επέμβαση ήταν παρόμοια με 

αυτήν που επέφεραν τα υπό κρίση μέτρα, το Δικαστήριο προσέγγισε αυτήν ως επέμβαση του 

πρώτου κανόνα. Μάλιστα, στην εν λόγω υπόθεση το ΕΔΑΔ φαίνεται να έλαβε υπόψη για τον 

χαρακτηρισμό της επέμβασης και τη φύση, την ιδιοκτησιακή πυκνότητα, του αντικειμένου 

ιδιοκτησίας. Σε καμία υπόθεση δε το ΕΔΑΔ δεν προσέγγισε την υπό κρίση επέμβαση ως 

στέρηση. 

 

Αντίθετα, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει τοποθετηθεί επί του εδώ εξεταζόμενου ερωτήματος. 

Η στάση της πλειοψηφίας στη Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά.441, 

μπορεί να ερμηνευθεί -και τούτο έγινε, ως είδαμε, από κάποια πολιτικά δικαστήρια- ως 

υποδηλώνουσα πως οι καταθέσεις δεν συνιστούν ιδιοκτησία των καταθετών και συνεπώς, 

πως η όποια επέμβαση σε αυτές δεν συνιστά επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Το 

συμπέρασμα αυτό είναι ακροσφαλές και, σε κάθε περίπτωση, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. 

 

5.3.3.5. Εφαρμογή στα υπό κρίση μέτρα 

 

Όσον αφορά το μέτρο της απομείωσης των καταθέσεων των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας, 

αυτό επέφερε μερική άμεση αφαίρεση ιδιοκτησίας, αφού ένα μέρος των καταθέσεων τους, 

 
απόφαση ημ.24/10/2014), Danilovich ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2079/2013, απόφαση 
ημ.6/11/2013), Ricni Secretarial Services Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1482/2013, 
απόφαση ημ.6/11/2013), Γεωργιάδου ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.5934/2013, απόφαση 
ημ.5/12/2014). 
440 Mamatas a.o. v.  Greece, Application No.63066/14 a.o., Court (First Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 21/7/2016. 
441 Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427. 
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κατά κανόνα το υπερβαίνον τις €100.000 -με την επιφύλαξη των ανωτέρω αναφερομένων 

εξαιρέσεων, απωλέσθηκε. Συνιστούσε λοιπόν, κατά την κρίση μας, μερική στέρηση442.  

 

Όσον αφορά το μέτρο της απομείωσης και/ή της μετατροπή σε μετοχές μέρους των 

καταθέσεων των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου, αυτό μπορεί να τύχει δύο προσεγγίσεων. 

Υπό την πρώτη προσέγγιση, το υπό κρίση μέτρο θεωρείται ότι απομείωσε κατά 47.5% τις 

καταθέσεις των εν λόγω καταθετών πέραν των πρώτων €100.000 -με την επιφύλαξη των 

προβλεπόμενων εξαιρέσεων. Επέφερε μερική άμεση αφαίρεση των καταθέσεων των 

καταθετών της Τράπεζας Κύπρου και συνεπώς, συνιστούσε στέρηση. Η απόδοση μετοχών 

αντίστοιχης ονομαστικής αξίας συνιστούσε αποζημίωση για την απομείωση αυτήν. Υπό τη 

δεύτερη προσέγγιση, το υπό κρίση μέτρο θεωρείται ότι μετέτρεψε το 47.5% των καταθέσεων 

των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου πέραν των πρώτων €100.000 από καταθέσεις σε 

μετοχές -με την επιφύλαξη και πάλι των σχετικών εξαιρέσεων. Για την επέμβαση αυτή δεν 

καταβλήθηκε οποιαδήποτε αποζημίωση. Η επέμβαση αυτή συνιστούσε περιορισμό. 

 

Με αναφορά τώρα στο θετικό πλαίσιο, δεδομένης της νομολογίας του ΕΔΑΔ θα αναμέναμε 

αυτό να προσέγγιζε τα εν λόγω μέτρα ως περιορισμούς είτε του πρώτου είτε του τρίτου κανόνα 

 
442 Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει πως οι καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας δεν απώλεσαν μέρος των 
καταθέσεών τους, αφού οι καταθέσεις που δεν μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Κύπρου παρέμειναν στη Λαϊκή 
Τράπεζα και οι σχετικές αξιώσεις των καταθετών αποτελούν υποχρεώσεις της τελευταίας, μέρος του παθητικού, 
που ο διαχειριστής και/ή εκκαθαριστής αυτής οφείλει να λάβει υπόψη και να καλύψει στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 
Πράγματι, το περιεχόμενο των εν λόγω επιχειρημάτων είναι αληθές. Όμως, η θέση πως τούτα συνεπάγονται την 
μη απώλεια ιδιοκτησίας από τους καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας αγνοεί πως στέρηση δεν συνιστά μονάχα η de 
jure,  αλλά και η de facto  αφαίρεση ιδιοκτησίας. Οι αξιώσεις των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας για το μη 
μεταφερθέν μέρος των καταθέσεών τους βρίσκεται αρκετά χαμηλά στη σειρά προτεραιότητας κάλυψης οφειλών σε 
περίπτωση διαχείρισης και/ή εκκαθάρισης, το εναπομείναν σε αυτήν ενεργητικό σίγουρα δεν επαρκεί για την πλήρη 
κάλυψη των οφειλών αυτής, ενώ εδώ και έξι σχεδόν χρόνια η πρόοδος στη διαχείριση και/ή εκκαθάριση της Λαϊκής 
Τράπεζας είναι ελάχιστη και σίγουρα δεν δείχνει πως οι καταθέτες αυτής θα ικανοποιηθούν πλήρως στο πλαίσιο 
τούτης. Σημειωτέον πως οι προσπάθειες κάλυψης μέρους της ζημίας των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας  -και 
της Τράπεζας Κύπρου- από ένα κρατικό ταμείο αναμφίβολα δεν ταυτίζεται με την κάλυψη αυτής από την ίδια την 
τράπεζα και συνεπώς, αναμφίβολα δεν ανατρέπει ούτε το γεγονός της επέμβασης στις καταθέσεις τους ούτε τον 
χαρακτηρισμό αυτής. Δεδομένων, λοιπόν, των ανωτέρω, είναι η θέση μας ακόμη και εάν de jure το μη μεταφερθέν 
μέρος των καταθέσεων των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας εξακολουθεί να υπάρχει ως αξίωση, de facto οι εν 
λόγω καταθέτες υπέστησαν για το μέρος αυτό των καταθέσεών τους στέρηση ιδιοκτησίας. Εάν δια της εξυγίανσης 
και/ή διαχείρισης και/ή εκκαθάρισης της Λαϊκής Τράπεζας οι καταθέτες λάβουν μέρος των καταθέσεών τους, τότε 
θα έχουν υποστεί στέρηση μονάχα όσον αφορά το μη επιστραφέν μέρος αυτών, ενώ μόνο εάν λάβουν το σύνολο 
των καταθέσεών τους θα μπορεί να υποστηριχθεί πως δεν υπέστησαν οποιαδήποτε στέρηση -σενάριο το οποίο 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε κάθε δε περίπτωση επιστροφής, είτε μέρους είτε του συνόλου των 
εναπομείναντων στη Λαϊκή Τράπεζα καταθέσεών τους, το γεγονός πως αυτές δεν ήταν διαθέσιμες στους καταθέτες 
για τόσα χρόνια, λόγω εξυγίανσης και/ή διαχείρισης και/ή εκκαθάρισης, συνιστά καθαυτό περιορισμό της 
ιδιοκτησίας τους, το δικαιολογημένο ή μη της οποίας θα πρέπει να κριθεί κατάλληλα. 
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και όχι ως στέρηση. Αντίθετα, η στάση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως αναφέρθηκε δεν είναι 

σαφής. Σε κάθε περίπτωση, τόσο το Άρθρο 1 Π1 όσο και το Άρθρο 23 του Συντάγματος 

μπορούν να υιοθετήσουν την προτεινόμενη θέση. 

 

5.3.4. Τρίτο ερώτημα: Η επέμβαση στις καταθέσεις είναι σύμφωνη με τις 

προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία; 

 

5.3.4.1. Προτεινόμενη θέση 

 

Ο θέσεις μας όσον αφορά το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα προκύπτουν με σαφήνεια από όσα 

σχετικώς αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2. Κρίνεται, λοιπόν, δέον όπως δεν παρατεθούν εκ νέου. 

 

5.3.4.2. Νομολογία ΕΔΑΔ 

 

Η νομολογία του ΕΔΑΔ είναι αρκετά διαφωτιστική. Οι σχετικές αποφάσεις παρατίθενται και 

πάλι στη βάση της ανωτέρω αναφερθείσας κατηγοριοποίησης.  

 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, διαφωτιστική είναι η απόφαση του ΕΔΑΔ στην 

προαναφερθείσα Suljagić v. Bosnia and Herzegovina443. Το ΕΔΑΔ φαίνεται να αποδέχτηκε 

πως η πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου τηρείτο, ενώ όσον αφορά την 

εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος αρκέστηκε να αναφέρει πως δεν υπήρχε 

αμφιβολία πως η εν λόγω προϋπόθεση πληρείτο. Αποδέχτηκε, λοιπόν τη θέση της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης πως οι επίδικες ρυθμίσεις ήταν αποτέλεσμα της δύσκολης οικονομικής 

κατάστασης της χώρας, ιδίως λόγω της κατάρρευσης της ΣΟΔΓ και του πολέμου που 

ακολούθησε. Κατέστησε, έτσι, σαφές πως το κύριο ερώτημα ήταν αυτό της αναλογικότητας.  

Αρχικά, εξέτασε την εν λόγω προϋπόθεση in principle. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο 

 
443 Suljagić v. Bosnia and Herzegovina, Application No.27912/02, Court (Fourth Section), Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 3/11/2009. 
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σημείωσε πως,  κατά τον χρόνο ύπαρξης της ΣΟΔΓ, το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων 

σε ξένο νόμισμα είχαν χρησιμοποιηθεί από την τελευταία, η οποία ήδη από τη δεκαετία του 

’70 ήταν υπερχρεωμένη με αποτέλεσμα να καταφύγει στις καταθέσεις σε ξένο νόμισμα. Τούτο 

εξηγούσε γιατί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν επέτρεψε την ελεύθερη ανάληψη των εν λόγω 

καταθέσεων και εισήγαγε το επίδικο νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, επεσήμανε πως παρόλο 

που οι επηρεαζόμενοι καταθέτες μπορούσαν να λάβουν άμεσα μόνο 1.000 BAM, μπορούσαν 

να λάβουν το σύνολο των καταθέσεων σε οχτώ δόσεις και/ή μπορούσαν, για το μη αναληφθέν 

ποσό, να λάβουν κρατικά ομόλογα. Τα ομόλογα αυτά, κανονικά, θα αποπληρώνονταν σε οκτώ 

δόσεις, όμως οι κάτοχοί τους μπορούσαν να τα πωλήσουν και πριν τη λήξη τους στο 

χρηματιστήριο. Προσέθεσε πως στην Srpska αντίστοιχα κρατικά ομόλογα πωλούνταν στο 

χρηματιστήριο στο 90% της ονομαστικής τους αξίας και αυτό μπορούσε να γίνει και στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Τέλος, το ΕΔΑΔ σημείωσε πως το προβλεπόμενο επιτόκιο, αν και ήταν 

χαμηλό, ενέπιπτε στο πλαίσιο διακριτικής ευχέρειας του Κράτους. Κατέληξε, έτσι, πως η αρχή 

της αναλογικότητας in principle τηρείτο. 

 

Προχώρησε να εξετάσει αυτήν και in concreto, ήτοι με αναφορά στον τρόπο εφαρμογής του 

επίδικου νομοθετικού πλαισίου στην πράξη. Το ΕΔΑΔ σημείωσε πως, παρόλο που οι 

καταθέσεις σε ξένο νόμισμα αποτελούσαν ένα σημαντικό βάρος για τα διαδεχθέντα την ΣΟΔΓ 

Κράτη, τα τελευταία, έχοντας αναλάβει να τις αποπληρώσουν, έπρεπε να «σέβονται και να 

εφαρμόζουν με προβλέψιμο και συνεπές τρόπο τους νόμους που είχαν θεσπίσει». Τούτο δεν 

έγινε. Η νομοθετικά προβλεπόμενη καταβολή των χρημάτων σε δόσεις έλαβε χώρα με 

καθυστέρηση οχτώ μηνών, ενώ τα κρατικά ομόλογα δεν είχαν ακόμη εκδοθεί, με αποτέλεσμα 

να μην μπορούν οι καταθέτες να τα πουλήσουν στο χρηματιστήριο. Κατέληξε, έτσι, πως η 

εφαρμογή του εθνικού νομοθετικού πλαισίου ήταν ανεπαρκής. Η αρχή της αναλογικότητας σε 

αυτό το επίπεδο δεν τηρείτο και συνεπώς, υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 1 Π1. 
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Μία δεύτερη σχετική υπόθεση είναι η Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina444. Το Grand 

Chamber, έχοντας καταλήξει πως οι καταθέσεις συνιστούσαν ιδιοκτησία και η επέμβαση σε 

αυτές επέμβαση στην ειρηνική τους απόλαυση υπό τον πρώτο κανόνα του Άρθρου 1 Π1, 

προχώρησε να εξετάσει τις τρεις προϋποθέσεις. Το Δικαστήριο φαίνεται να αποδέχτηκε πως 

η πρώτη προϋπόθεση τηρείτο. Όσον αφορά την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος, σημείωσε πως, σύμφωνα με την Κυβέρνηση της Σερβίας, ο σκοπός ήταν η 

προστασία της ρευστότητας του Κράτους δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης 

και της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας. Στη συνέχεια, δέχτηκε πως μετά την κατάρρευση 

της ΣΟΔΓ και τις ακόλουθες πολεμικές συρράξεις, τα Κράτη έπρεπε να λάβουν μέτρα, 

προκειμένου να προστατεύσουν έκαστο το δικό του τραπεζικό σύστημα και τη δική του εθνική 

οικονομία. Δεδομένου του μεγέθους των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, ήταν καθαρό πως 

κανένα από τα διάδοχα Κράτη δεν μπορούσε να επιτρέψει την ελεύθερη ανάληψη αυτών. 

Επομένως, η προϋπόθεση της ύπαρξης σκοπού δημοσίου συμφέροντος τηρείτο. 

 

Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, το ΕΔΑΔ, καταρχάς, ανέφερε πως ευθύνη για την 

αποπληρωμή των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα είχαν δύο τράπεζες, μία Σλοβένικη και μία 

Σερβική, και τούτο ίσχυε και για τις καταθέσεις σε παραρτήματά τους στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 

Μάλιστα, προσέγγισε τις καταθέσεις ως χρέη των εν λόγω τραπεζών, στάση αντίστοιχη με 

αυτήν που ακολούθησε η πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Χριστοδούλου κ.ά. ν. 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά.445 και ακολούθως πρωτόδικα πολιτικά δικαστήρια, στον 

βαθμό που θεωρούσαν τους καταθέτες πιστωτές της τράπεζας. Αυτό που έπρεπε, λοιπόν, να 

εξετασθεί πρώτα ήταν εάν τα Κράτη, ήτοι η Σλοβενία και η Σερβία, είχαν ευθύνη για την 

αποπληρωμή αυτών των χρεών των τραπεζών, αφού οι τελευταίες ήταν μεν κρατικές 

εταιρείες, είχαν, όμως, νομική προσωπικότητα. Το ΕΔΑΔ σημείωσε πως ένα Κράτος μπορεί 

να έχει ευθύνη για τα χρέη μίας κρατικής εταιρείας έχουσας χωριστή νομική προσωπικότητα, 

 
444 Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 16/7/2014, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court 
(Fourth Section), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 6/11/2012. 
445 Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427. 
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όταν η τελευταία δεν απολαμβάνει επαρκή θεσμική και λειτουργική ανεξαρτησία από το 

Κράτος. Κομβικά -και όχι εξαντλητικά- κριτήρια προς οριοθέτηση της ευθύνης ή μη του 

Κράτους ήταν το νομικό status της εταιρείας, δηλαδή εάν βρισκόταν υπό το δημόσιο ή το 

ιδιωτικό δίκαιο, η φύση της εργασίας της, δηλαδή εάν ασχολείτο με υπηρεσίες δημοσίου 

συμφέροντος ή με απλές εμπορικές δραστηριότητες, το πλαίσιο της δραστηριότητάς της, 

δηλαδή εάν είχε το μονοπώλιο ή εάν επρόκειτο για μεγάλου βαθμού ρυθμιζόμενη 

δραστηριότητα, η θεσμική της ανεξαρτησία, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής του Κράτους, 

καθώς και η λειτουργική της ανεξαρτησία, δηλαδή η έκταση της κρατικής επίβλεψης και 

ελέγχου αυτής. Το ΕΔΑΔ κατέληξε πως, επί του προκειμένου, οι δύο τράπεζες δεν 

απολάμβαναν επαρκή ανεξαρτησία, με αποτέλεσμα τα δύο Κράτη να φέρουν ευθύνη στο 

πλαίσιο της ΕΣΔΑ για τα χρέη τους. Έσπευσε, όμως, να σημειώσει -και τούτο είναι 

ενδιαφέρον- τα εξής: 

 

«117. Το Δικαστήριο τονίζει πως τα συμπεράσματα αυτά περιορίζονται στην παρούσα 

υπόθεση και δεν υπονοούν ούτε ότι κανένα Κράτος δεν θα είναι ποτέ ικανό να εξυγιάνει μία 

αποτυχημένη τράπεζα χωρίς να βρίσκεται αντιμέτωπο με άμεση ευθύνη υπό το Άρθρο 1 Π1 

για τα χρέη της εν λόγω τράπεζας ούτε ότι… το Άρθρο 1 Π1 απαιτεί τα παραρτήματα στο 

εξωτερικό της τράπεζας μίας χώρας να συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια προστασίας 

καταθέσεων της χώρας αυτής». 

 

Προσέθεσε πως η υπό κρίση υπόθεση ήταν ξεχωριστή, διαφορετική από κάθε κλασσική 

υπόθεση εξυγίανσης μίας αφερέγγυας ιδιωτικής τράπεζας. Έχοντας αποφασίσει, λοιπόν, επί 

τούτου, το ΕΔΑΔ προχώρησε να εξετάσει εάν υπήρχε οποιοσδήποτε καλός λόγος που να 

δικαιολογούσε το γεγονός ότι τα δύο αυτά Κράτη καθυστέρησαν να αποπληρώσουν τους 

Αιτητές για τόσα χρόνια, ήτοι περισσότερα από είκοσι. Το ΕΔΑΔ υποστήριξε πως, παρά το 

γεγονός ότι τα διάδοχα Κράτη βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις αναφορικά με τα εν λόγω 

χρέη, τα Κράτη όφειλαν να λάβουν μέτρα που να επιτρέπουν στους καταθέτες όπως οι Αιτητές 
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να λάβουν τις καταθέσεις τους. Το Κράτος που θα πλήρωνε, θα διατηρούσε το δικαίωμα να 

διεκδικήσει τα χρήματα αυτά από το Κράτος που τελικά θα συμφωνείτο ότι είχε την ευθύνη. 

 

Επιπλέον, το ΕΔΑΔ σημείωσε πως τα διάδοχα Κράτη, μεταξύ αυτών και η Σλοβενία και η 

Σερβία, είχαν βρει λύσεις προκειμένου να αποπληρώσουν κάποιες κατηγορίες καταθετών, όχι 

όμως τους Αιτητές. Τέλος, σημείωσε πως, ενώ κάποια καθυστέρηση ήταν δικαιολογημένη στο 

πλαίσιο των εξαιρετικών αυτών περιστάσεων, οι Αιτητές αναγκάστηκαν να περιμένουν για 

πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 

Έτσι, ομόφωνα κατέληξε πως η αρχή της αναλογικότητας δεν τηρείτο και συνεπώς, πως το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία των Αιτητών παραβιάστηκε από τη Σλοβενία και τη Σερβία. 

Επιπλέον, όρισε πως τα δύο αυτά Κράτη έπρεπε να θέσουν τους Αιτητές στα σχετικά σχέδια 

αποπληρωμής των καταθετών σε ξένο νόμισμα που είχαν υιοθετήσει. Επιπλέον, με δεκαέξι 

ψήφους έναντι μίας, το ΕΔΑΔ αποφάσισε πως η Σλοβενία και η Σερβία έπρεπε μέσα σε ένα 

χρόνο να υιοθετήσουν μέτρα που να επιτρέπουν στους Αιτητές και σε όλους τους αντίστοιχους 

καταθέτες να αποζημιωθούν για τις καταθέσεις τους σε ξένο νόμισμα σε παραρτήματα εντός 

της Σλοβενίας και της Σερβίας. Κατά το έτος αυτός, αντίστοιχες υποθέσεις κατά των δύο αυτών 

Κρατών δεν θα εξετάζονταν από το ΕΔΑΔ.  

 

Μία ακόμη σχετική υπόθεση είναι η Ilić v. Serbia446. Το ΕΔΑΔ δεν τοποθετήθηκε ρητά ούτε 

όσον αφορά την πρόβλεψη δια νόμου ούτε όσον αφορά την ύπαρξη σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος. Δεδομένου του ότι προχώρησε στην εξέταση της αρχής της αναλογικότητας και 

κατέληξε, μάλιστα, σε συμπέρασμα μη παραβίασης του Άρθρου 1 Π1, συνάγουμε πως 

αποδέχτηκε ότι αμφότερες οι σχετικές προϋποθέσεις τηρούνταν.  Όσον αφορά τον σκοπό 

δημοσίου συμφέροντος, συνάγουμε πως αποδέχτηκε ότι τούτος συνίστατο στην αντιμετώπιση 

της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της Σερβίας κατά τον ουσιώδη χρόνο. Όσον αφορά 

 
446 Ilić v. Serbia, Application No.21811/09, Court (Second Section), Decision (Admissibility), 14/9/2010. 
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την αρχή της αναλογικότητας, το ΕΔΑΔ, καταρχάς, σημείωσε πως η μη εφάπαξ 

απελευθέρωση, αλλά η σταδιακή αποπληρωμή των καταθέσεων, καθώς και η μη πλήρης 

κάλυψη του αρχικώς προβλεπόμενου επιτοκίου, στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής 

κατάστασης που βρισκόταν η Σερβία, ενέπιπτε στο πλαίσιο διακριτικής ευχέρειας της 

τελευταίας. Ιδίως σχετικά με το επιτόκιο, το ΕΔΑΔ σημείωσε πως οι Αιτητές είχαν εμπλακεί σε 

μία τραπεζική συναλλαγή, η οποία εκ φύσεως περιείχε ένα σημαντικό ποσοστό ρίσκου. Το 

εμφανώς υψηλό αρχικώς προβλεπόμενο επιτόκιο υποδείκνυε πως υπήρχε υψηλό ρίσκο τo 

τραπεζικό σύστημα να κατέρρεε κάποια στιγμή και να μην ήταν δυνατό οι Αιτητές να λάβουν 

και τις καταθέσεις τους και το επιτόκιο. Η θέση αυτή καταδεικνύει τη σημασία που το ΕΔΑΔ 

δίδει στη φύση του επηρεαζόμενου αντικειμένου. Κατέληξε, έτσι, πως η αρχή της 

αναλογικότητας τηρείτο και πως η προσφυγή ήταν απαράδεκτη ως προδήλως αβάσιμη.  

 

Τέλος, θεωρούμε πως διαφωτιστική μπορεί να είναι και η επίσης προαναφερθείσα απόφαση 

του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Mamatas a.o. v. Greece447. Το ΕΔΔΑ αποδέχτηκε πως η πρώτη 

προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου τηρείτο. Ομοίως αποδέχτηκε πως και η δεύτερη 

προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος τηρείτο. Σχετικώς σημείωσε 

πως οι ελληνικές αρχές όφειλαν να λάβουν μέτρα προς αντιμετώπιση της σοβαρής 

οικονομικής κρίσης και ότι, επομένως, τούτο ήταν θεμιτό προς τη διατήρηση της οικονομικής 

σταθερότητας και της αναδιάρθρωσης του χρέους, ήτοι προς το γενικό συμφέρον της 

κοινότητας. 

 

 Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, το ΕΔΑΔ, καταρχάς, σημείωσε πως δια των 

επίδικων μέτρων οι τίτλοι των προσφευγόντων ακυρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από νέους 

τίτλους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που αυτοί μπορούσαν να ελπίζουν ότι θα 

εισπράξουν κατά την ημερομηνία λήξης των παλαιών τίτλων. Αν και η απώλεια που επήλθε 

στους τίτλους των Αιτητών ήταν ουσιώδης, εντούτοις δεν εξισωνόταν με απόσβεση ή 

 
447 Mamatas a.o. v.  Greece, Application No.63066/14 a.o., Court (First Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 21/7/2016. 
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ασήμαντη αντιπαροχή. Κατά το ΕΔΑΔ, σημείο αναφοράς για την εκτίμηση του βαθμού της 

απώλειας την οποία υπέστησαν οι προσφεύγοντες δεν θα μπορούσε να είναι το ποσό που 

αυτοί ήλπιζαν να εισπράξουν κατά τον χρόνο λήξης των ομολόγων τους. Και τούτο, γιατί στον 

χρόνο εκείνο το Δημόσιο δεν θα ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, γεγονός 

που επηρέαζε την πραγματική αξία των ομολόγων τους. Εξάλλου, οι προσφεύγοντες 

μπορούσαν να ρευστοποιήσουν τους τίτλους τους στην αγορά, πράγμα το οποίο δεν έκαναν. 

 

Επιπλέον, το ΕΔΑΔ σημείωσε πως παρά το γεγονός ότι οι τίτλοι των προσφευγόντων δεν 

προέβλεπαν δυνατότητα ενεργοποίησης ρητρών συλλογικής δράσης, εντούτοις παρόμοιες 

ρήτρες είναι συνήθεις στην πρακτική και εύλογα τελικώς χρησιμοποιήθηκαν, εφόσον ο 

περιορισμός του εγχειρήματος μόνο στους συναινούντες ομολογιούχους θα συνέβαλλε στην 

αποτυχία του. Χαρακτηριστικά ανέφερε: 

 

«Η απουσία των ρητρών αυτών θα επέφερε την εφαρμογή ενός μεγαλύτερου ποσοστού 

μείωσης ως προς τις αξιώσεις εκείνων οι οποίοι θα ήταν έτοιμοι να αποδεχθούν ένα κούρεμα 

και θα συνέβαλλε στην αποτροπή ενός μεγάλου αριθμού κατόχων των τίτλων από το να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία. Φαίνεται, επίσης, ότι οι ρήτρες συλλογικής δράσης και η 

αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους, η οποία επιτεύχθηκε χάρη σε αυτές, συνιστούσαν ένα 

μέτρο κατάλληλο και αναγκαίο για τη μείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους και για την 

αποφυγή της στάσης πληρωμών του Καθ’ ου η Αίτηση Κράτους». 

 

Τέλος, το ΕΔΑΔ σημείωσε πως οι επενδυτές τεκμαίρονταν ότι γνώριζαν την εξαιρετικά ασταθή 

οικονομική κατάσταση που επηρέαζε τις διακυμάνσεις της αξίας των ελληνικών χρεογράφων 

που είχαν αποκτήσει, καθώς και τον όχι αμελητέο κίνδυνο χρεωκοπίας της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, εφόσον το ελληνικό Δημόσιο-εκδότης αντιμετώπιζε ήδη αυξημένο χρέος και 

έλλειμμα. Τούτο αποτελούσε απόρροια του γεγονότος πως μία επένδυση σε ομόλογα δεν 
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μπορεί να είναι απαλλαγμένη κινδύνων, θέση την οποία αποδέχεται και το ΔΕΕ448. Δυνάμει 

τούτων, το ΕΔΑΔ κατέληξε πως η αρχή της αναλογικότητας τηρείτο και συνεπώς, ότι δεν 

υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 1 Π1. 

  

Η εν λόγω απόφαση του ΕΔΑΔ, καίτοι αφορούσε ομόλογα και όχι καταθέσεις, είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη για μας. Και τούτο, λόγω της ομοιότητας τόσο του εκεί εξεταζόμενου μέτρου με αυτά 

που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου όσο και του πλαισίου και των στόχων 

υιοθέτησής του.  

 

5.3.4.3. Νομολογία Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Ως έχουμε δει, στη Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά.449, αν και 

εγέρθηκε ζήτημα συμβατότητας των επεμβάσεων που επέφεραν τα υπό κρίση μέτρα με το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία, τούτο δεν εξετάστηκε στην ουσία του. Έτσι, η εν λόγω υπόθεση δεν 

είναι διαφωτιστική με τρόπο ασφαλή αναφορικά με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα. 

 

Παρόλα αυτά, όσον αφορά τον σκοπό δημοσίου συμφέροντος, σημειώνουμε ότι η πλειοψηφία 

ξεκίνησε την απόφασή της με μία ιστορική αναδρομή στα γεγονότα της κρίσης και των 

συμφωνιών της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους δανειστές της, καθώς και με τοποθετήσεις 

που σαφώς καταδεικνύουν πως θεωρούσε ότι τα υπό κρίση μέτρα λήφθηκαν προς 

αντιμετώπιση της εν λόγω κρίσης και υλοποίηση των ανειλημμένων από την Κυπριακή 

Δημοκρατία έναντι των δανειστών της υποχρεώσεων. Δεδομένου τούτο, το κατά πόσο θα 

κατέληγε σε συμπέρασμα τήρησης ή μη της προϋπόθεσης εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος θα εξαρτάτο πρώτον, από τον χαρακτηρισμό της επέμβασης ως στέρησης ή ως 

περιορισμού και δεύτερον, στην περίπτωση χαρακτηρισμού της ως περιορισμού, από την 

 
448 Το ΕΔΑΔ αναφέρθηκε σχετικά στην απόφαση του ΔΕΕ στην Accorinti a.o. v. European Central Bank, T-79/13, 
General Court (Fourth Chamber), 7/10/2015. 
449 Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427. 
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ακολουθία προσέγγισης αντίστοιχης με αυτήν της πλειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. 

Υπουργού Οικονομικών450 ή προσέγγισης αντίστοιχης με αυτήν της πλειοψηφίας στην 

Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας451, τις οποίες και σχολιάσαμε ενδελεχώς στο 

Κεφάλαιο 4. 

 

Όσον αφορά την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, η πλειοψηφία φαίνεται να άφησε την 

κρίση των σχετικών με αυτήν ζητημάτων στα πολιτικά δικαστήρια. Παρόλα αυτά, κατά τη 

γνώμη μας, προέβη σε διάφορες τοποθετήσεις διαφωτιστικές για την ενδεχόμενη στάση της 

αναφορικά με την αρχή της αναλογικότητας, και τούτες αφορούσαν στο σύνολό τους το 

προβλεπόμενο από τον Ν.17(Ι)/2013 μέτρο αποζημίωσης των επηρεαζόμενων καταθετών. 

Ως είδαμε, το Άρθρο 3 του Ν.17(Ι)/2013 προέβλεπε ως γενική αρχή διέπουσα τη λήψη και 

εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης ότι «οι πιστωτές του ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση δεν 

[θα βρίσκονταν] σε δυσμενέστερη οικονομική θέση ως αποτέλεσμα της εφαρμογής μέτρων 

εξυγίανσης συγκριτικά με τη θέση που θα βρίσκονταν εάν το εν λόγω ίδρυμα τίθετο εναλλακτικά 

σε εκκαθάριση». 

 

Σχετικά, λοιπόν, με την εν λόγω πρόνοια, η πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου σημείωσε: 

 

«Είναι σημαντικό να τονισθεί και η θεμελιακή διάσταση του Άρθρου 3(2)(δ) του Ν.17(Ι)/2013… 

Η πρόνοια αυτή, ουσιαστικά κατοχυρώνοντας και στον νόμο πάγιες νομικές αρχές όσον αφορά 

την πρόκληση ζημίας και την απόδειξη και αποτίμηση της έκτασής της, διασφαλίζει τα 

δικαιώματα των καταθετών στις αστικές διαδικασίες, στις οποίες και παραπέμπονται, και 

καταδεικνύει το ουσιαστικό ζητούμενο, που είναι κατά πόσο ο καταθέτης έχει, ως εκ των 

 
450 Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.11/6/2014, Ολ.). 
451 Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.7/10/2014, Ολ.). Αντίστοιχη προσέγγιση, Αυξεντίου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες 
Υποθέσεις Αρ.5672/2013 κ.ά., απόφαση ημ,15/11/2016), Αυγουστή κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.898/2013 κ.ά., απόφαση ημ.27/11/2018), Χατζηπαναγιώτη κ.ά. ν. Πανεπιστημίου 
Κύπρου, (Υπόθεση Αρ.6182/2013, απόφαση ημ.28/12/2018). 
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συνεπειών των μέτρων εξυγίανσης, ζημιώσει περισσότερο από όσο θα εζημίωνε αν τα μέτρα 

εξυγίανσης δεν ελαμβάνοντο». 

 

Επιπλέον, προσέθεσε: 

 

«Βεβαίως, δεν πρέπει να λησμονείται ότι το αντικείμενο των αστικών διαδικασιών δεν μπορεί 

να είναι άλλο παρά η όποια χρηματική ζημία στους καταθέτες κατέστη προκύπτουσα από 

ενέργειες των τραπεζών, της Πολιτείας ή των εμπλεκομένων οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και άλλων. Και το ζητούμενο θα είναι, σε τελευταία ανάλυση, αυτό που το ίδιο το 

Άρθρο 3(2)(δ) του νόμου προνοεί, εκφράζοντας πάγιες νομικές αρχές -το κατά πόσο η ζημία 

στους καταθέτες είναι μεγαλύτερη από αυτήν που θα υφίσταντο αν τα διατάγματα δεν είχαν 

εκδοθεί και οι τράπεζες είχαν αφεθεί στην πορεία τους.  Δεν θα μπορούσαν, δηλαδή, οι 

καταθέτες να ευρίσκονται σε δυσμενέστερη εκείνης θέση, όπως όμως δεν θα μπορούσαν να 

ευρίσκοντο ποτέ και σε ευνοϊκότερη  -και τούτο πρέπει να είναι συνεχώς υπ’ όψη, διότι είναι τα 

δεδομένα που αφορούν την κατάσταση των τραπεζών κατά τον χρόνο των διαταγμάτων που 

καθορίζουν και την πραγματική αξία των καταθέσεων κατά τον χρόνο εκείνο, με κυρίαρχο 

στοιχείο ότι οι καταθέτες δεν είναι παρά πιστωτές της τράπεζας. 

 

Η πρόνοια του Άρθρου 3(2)(δ), η θεμελιακή σημασία της οποίας έχει ήδη τονισθεί, ότι οι 

πιστωτές της τράπεζας δεν θα ευρεθούν σε δυσμενέστερη οικονομική θέση ως εκ της 

εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης από ότι θα ευρίσκοντο αν τα μέτρα δεν ελαμβάνοντο, 

απευθύνεται στην υποχρέωση τόσο των τραπεζών όσο και της Πολιτείας, με συνέπεια την 

αστική ευθύνη της Πολιτείας προς εφαρμογή του νόμου. Ούτως εχόντων, όμως, των 

πραγμάτων, και εφ' όσον η αρχή είναι η διασφάλιση της διατήρησης της οικονομικής 

κατάστασης των καταθετών ως εάν τα μέτρα εξυγίανσης που προνοούνται στα διατάγματα δεν 

είχαν ληφθεί, ουδεμία πρακτική σημασία θα είχε η απόφανση επί του κατά πόσο τα διατάγματα 

συνιστούν κυβερνητική πράξη ή όχι, αφού, ακόμα και στην περίπτωση που θα συνιστούσαν, 

το Άρθρο 3(2)(δ) θα είχε εφαρμογή. Η πρόνοια του Άρθρου 3(2)(δ), λοιπόν, υπερβαίνει το όλο 
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θέμα της κυβερνητικής πράξης και καταδεικνύει την ούτως ανεγνωρισμένη ευθύνη των 

τραπεζών και της Πολιτείας για τις όποιες ζημιογόνες συνέπειες της. Το μόνο θέμα που μπορεί 

λοιπόν να απασχολήσει σε οποιαδήποτε διαδικασία είναι το ήδη διατυπωθέν, κατά πόσο, και 

αν ναι, σε ποια έκταση, ο οποιοσδήποτε καταθέτης έχει ζημιωθεί από τα μέτρα εξυγίανσης 

περισσότερο από όσο θα εζημίωνε αν τα μέτρα εξυγίανσης δεν είχαν ληφθεί». 

 

Οι τοποθετήσεις αυτές της πλειοψηφίας σχετικά με το Άρθρο 3(2)(δ) του Ν.17(Ι)/2013 οδηγούν 

σε μία σειρά παρατηρήσεων. 

 

Η πρώτη παρατήρηση είναι πως, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, η πλειοψηφία φαίνεται όχι 

απλά να αποδέχτηκε το προβλεπόμενο εκ του νόμου μέτρο αποζημίωσης, αλλά να θεώρησε 

αυτό θεμελιακής σημασίας, εκφράζον πάγιες νομικές αρχές αναφορικά με την πρόκληση 

ζημίας και την αποκατάσταση αυτής, υπερβαίνον το ζήτημα των κυβερνητικών ή μη πράξεων 

και τελικώς, αποτελόν το μοναδικό ζήτημα προς εξέταση από τα πολιτικά δικαστήρια. 

 

Η δεύτερη είναι πως η πλειοψηφία προσέγγισε και ερμήνευσε τη σχετική νομοθετική πρόνοια 

ωσάν να προέβλεπε ότι οι πιστωτές του υπό εξυγίανση ιδρύματος δεν θα έπρεπε να 

βρίσκονταν σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν στην οποία συγκριτικά θα βρίσκονταν εάν δεν 

είχε ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο και αυτό αφηνόταν στην τύχη του. Όμως, το Άρθρο 3(2)(δ) του 

Ν.17(Ι)/2013 δεν λέει αυτό. Λέει πως οι πιστωτές του υπό εξυγίανση ιδρύματος δεν θα έπρεπε 

να βρίσκονταν σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν στην οποία συγκριτικά θα βρίσκονταν εάν 

το εν λόγω ίδρυμα τίθετο εναλλακτικά σε εκκαθάριση. Επιπλέον, η πλειοψηφία φαίνεται να 

θεώρησε πως, σε κάθε περίπτωση, για τον υπολογισμό τυχόν ζημίας κρίσιμος θα είναι ο 

χρόνος υιοθέτησης των επίδικων μέτρων. Δηλαδή, το ποια θα ήταν η δυνατότητα εκπλήρωσης 

των συμβατικών υποχρεώσεων της τράπεζας στον χρόνο εκείνο, ήτοι ικανοποίησης των 

καταθέσεων ως αξιώσεων, εάν η τράπεζα αντί να τεθεί σε εξυγίανση είχε τεθεί σε εκκαθάριση 

ή είχε αφεθεί στην τύχη της. Η δυσκολία υπολογισμού στη βάση υποθετικών και μάλιστα τόσο 

γενικών κριτηρίων είναι σαφής. 
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Η τρίτη παρατήρηση είναι πως η πλειοψηφία, στο τέλος ειδικά της απόφασής της, 

τοποθετήθηκε ωσάν να αγνοούσε ότι ενώπιον (και) των πολιτικών δικαστηρίων πιθανώς να 

αμφισβητηθεί η συνταγματικότητα όχι μόνο των επίδικων διαταγμάτων που επέβαλλαν τα 

συγκεκριμένα μέτρα εξυγίανσης καθαυτών, αλλά και του ίδιου του Ν.17(Ι)/2013 και του 

προβλεπόμενου σε αυτό μέτρου αποζημίωσης. 

 

Δεδομένων, λοιπόν, των τοποθετήσεών της, θα λέγαμε πως η πλειοψηφία του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου, εάν έφτανε στο σημείο εξέτασης της αρχής της αναλογικότητας σχετικά με τα 

υπό κρίση μέτρα, θα δεχόταν πως αυτή πληρείτο.  

 

Η μειοψηφία ομοίως δεν τοποθετήθηκε επί του θέματος452. Σε κάθε περίπτωση, αμφότεροι οι 

δικαστές, ήτοι η Παπαδοπούλου Δ. και ο Ερωτοκρίτου Δ., τόνισαν την ανάγκη δικαστικού 

ελέγχου των επεμβάσεων που τα υπό κρίση μέτρα επέφεραν. 

 

Είναι ενδιαφέρον, στο σημείο αυτό, να αναφέρουμε πως και κάποια πολιτικά δικαστήρια, στις 

αποφάσεις τους επί αιτήσεων για προσωρινά διατάγματα αναφορικά με τα υπό κρίση μέτρα, 

αν και δεν εξέτασαν ισχυρισμούς για παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία στην ουσία 

 
 452Ο Ερωτοκρίτου Δ. προέβη σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που θα μπορούσαν να υπαχθούν στις προϋποθέσεις 
δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 
Όσον αφορά τον σκοπό δημοσίου συμφέροντος, χαρακτηριστική ήταν η εξής τοποθέτησή του: 
«Στην προκειμένη περίπτωση, οι προσβαλλόμενες πράξεις έχουν πρωταρχικό σκοπό την εξυγίανση του τραπεζικού 
συστήματος και την αποτροπή άτακτης χρεωκοπίας των τραπεζών.  Κατά την άποψή μου, οι προσβαλλόμενες 
πράξεις αποσκοπούν στην προώθηση δημόσιου σκοπού για τον οποίον το κοινό έχει έντονο συμφέρον, με 
αποτέλεσμα να εμπίπτουν στη σφαίρα του δημοσίου δικαίου». 
Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, ο Ερωτοκρίτου Δ. προέβη σε κάποιες σκέψεις που θα μπορούσε να 
λεχθεί πως λειτουργούν υπέρ της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας.  
Καταρχάς, σημείωσε πως ο Ν.17(Ι)/2013 «μπορεί να εισήξε καινοφανείς πρόνοιες και να εξέπληξε όχι μόνο τον 
μέσο κύπριο πολίτη, αλλά και τον μέσο ευρωπαίο πολίτη, όμως το σκηνικό που επέφερε ήταν γνωστό ή θα έπρεπε 
να ήταν γνωστό εδώ και χρόνια στους ειδικούς στον τραπεζικό τομέα». Και τούτο, γιατί ουσιαστικά αντανακλούσε 
την τάση των G20 και της ΕΕ, η οποία εκφράστηκε στην Πρόταση-Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, ημ.6/6/2012. Επιπλέον, επεσήμανε πως η εν λόγω Πρόταση-Οδηγία περιείχε πρόνοιες σχετικά με 
την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και προχώρησε να αναφέρει πως δυστυχώς, η Κύπρος δεν είχε την 
πολυτέλεια του χρόνου να αναμένει την εναρμόνιση της με την Πρόταση-Οδηγία, ενώ ούτε οι εταίροι 
στο Eurogroup και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνθηκαν την ανάγκη να εξετάσουν και υπαλλακτικά μέσα 
διάσωσης της οικονομίας της με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Τέλος, προέβη σε αναφορά και/ή παράθεση 
άρθρων του Ν.17(Ι)/2013 με τρόπο που έδιδε έμφαση στην προστασία που παρείχαν στα επηρεαζόμενα πρόσωπα 
-ζήτημα με το οποίο ασχοληθήκαμε ανωτέρω. 
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τους, προέβησαν σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις 

δικαιολογημένης επέμβασης σε αυτό.  

 

Όσον αφορά το ζήτημα της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος, τα πολιτικά 

δικαστήρια σε πολλές αποφάσεις, κυρίως κατά την εξέταση των αιτούμενων διαταγμάτων επί 

του ισοζυγίου της ευχέρειας, προέβησαν σε τοποθετήσεις που καταδεικνύουν τόσο ότι 

αποδέχονταν πως τα υπό κρίση μέτρα επεδίωκαν έναν τέτοιο σκοπό όσο και ότι εντόπιζαν 

πως ο σκοπός αυτός αφορούσε δικαιώματα και συμφέροντα σε πολλά επίπεδα. Σε ένα πρώτο 

επίπεδο, αφορούσε και εξυπηρετούσε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ίδιων των 

επηρεαζόμενων τραπεζών και συνεπώς, των μετόχων αυτών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 

αφορούσε και εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των ίδιων των καταθετών και των λοιπών 

σχετιζόμενων με την τράπεζα προσώπων. Τέλος, σε τρίτο επίπεδο, αφορούσε και 

εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του πληθυσμού αυτής ως 

συνόλου453.  

 

Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, καταρχάς, σχετικές είναι οι διάφορες τοποθετήσεις 

και/ή προσεγγίσεις που εκφράστηκαν αναφορικά με το προβλεπόμενο από τον Ν.17(Ι)/2013 

μέτρο αποζημίωσης. Σε πολλές αποφάσεις το εν λόγω μέτρο προσεγγίστηκε από τα πολιτικά 

δικαστήρια ως φαίνεται να προσεγγίστηκε και από την πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

στη Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας κ.ά.454. Ωσάν, δηλαδή, το μέτρο αποζημίωσης 

να ήταν η ζημία την οποία θα είχαν υποστεί τα επηρεαζόμενα πρόσωπα εάν οι τράπεζες είχαν 

αφεθεί στην πορεία τους και όχι συγκεκριμένα εάν είχαν τεθεί υπό εκκαθάριση. Η προσέγγιση 

 
453 Σχετικές, Danilovich ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2079/2013, απόφαση ημ.6/11/2013), 
Ricni Secretarial Services Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1482/2013, απόφαση 
ημ.6/11/2013), Κονιώτη κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1357/2013, απόφαση 
ημ.26/11/2013), Hilderband Limited v. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.1548/2013, απόφαση ημ.20/12/2013), Green Power Energy Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., 
(Αγωγή Αρ.4990/2013, απόφαση ημ.30/4/2014), Jianjun ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.2138/2013, απόφαση ημ.9/5/2014), Sabanov κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.4453/2013, απόφαση ημ.6/10/2014), Γεωργιάδου ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.5934/2013, απόφαση ημ.5/12/2014). 
454 Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427. 
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αυτή υπόκειται στην ίδια κριτική που εκφράστηκε και ανωτέρω. Σε κάποιες από τις αποφάσεις 

αυτές αναφέρθηκε πως τα υπό κρίση μέτρα δεν θα έπρεπε να προσεγγίζονται εκ των 

προτέρων αρνητικά, αφού ενδεχομένως να ήταν και σωτήρια για τις ασφαλισμένες 

€100.000455. Περαιτέρω, σε κάποιες αναφέρθηκε ότι οι σχετικές αγωγές και/ή οι σχετικές 

αιτήσεις και/ή οι σχετικοί με τη ζημία ισχυρισμοί εγέρθηκαν πρόωρα, αφού η εν λόγω ζημία 

δεν είχε ακόμη αποτιμηθεί456, ενώ σε άλλες θεωρήθηκε ως ενδεχόμενο ή ακόμη και ως βέβαιο 

πως, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ της Λαϊκής Τράπεζας, αυτές θα 

χρησιμοποιούνταν για την αποζημίωση των επηρεαζόμενων καταθετών αυτής457. Τέλος, σε 

κάποιες από τις αποφάσεις αυτές, τα πολιτικά δικαστήρια, αν και γνώριζαν ότι ενώπιόν τους 

μπορούσε να εγερθεί -και εγέρθηκε- ζήτημα συνταγματικότητας τόσο του Ν.17(Ι)/2013 όσο και 

των επίδικων διαταγμάτων, ωσάν να αγνοούσαν ότι το ζήτημα αυτό μπορούσε να αφορά και 

το ίδιο το μέτρο αποζημίωσης458.  

 

5.3.4.4. Σύνοψη νομολογίας ΕΔΑΔ και Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω προκύπτει μία σειρά συμπερασμάτων αναφορικά με τη νομολογία 

του ΕΔΑΔ και του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 

 
455 Σχετικές, Kantserov κ.ά. ν. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.1362/2013, 
απόφαση ημ.18/10/2013), Hareto Trading Limited v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, (Αγωγή Αρ.2166/2013, 
απόφαση ημ.23/10/2013), Danilovich ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2079/2013, απόφαση 
ημ.6/11/2013), Ricni Secretarial Services Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1482/2013, 
απόφαση ημ.6/11/2013), Κονιώτη κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1357/2013, απόφαση 
ημ.26/11/2013).  
456 Σχετικές, Danilovich ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2079/2013, απόφαση ημ.6/11/2013), 
Ricni Secretarial Services Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1482/2013, απόφαση 
ημ.6/11/2013), Κονιώτη κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1357/2013, απόφαση 
ημ.26/11/2013), Παπά ν. Xefaro Limited κ.ά., ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, (Αγωγή Αρ.1455/2013, 
απόφαση ημ.10/12/2013), Gelades Ltd ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.3115/2013, 
απόφαση ημ.19/3/2014), Iskra Properties Ltd κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά., (Αγωγή Αρ.3033/2013, απόφαση 
ημ.24/10/2014).  
457 Σχετικές, Κονιώτη κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1357/2013, απόφαση 
ημ.26/11/2013), όπου τούτο θεωρήθηκε ενδεχόμενο, Sabanov κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., 
(Αγωγή Αρ.4453/2013, απόφαση ημ.6/10/2014), όπου τούτο θεωρήθηκε βέβαιο. Σημειωτέον πως κάτι τέτοιο δεν 
προβλέπετο ούτε από τον Ν.17(Ι)/2013, ούτε από την ΚΔΠ 104/2013, αλλά ούτε και από την ΚΔΠ 279/2014. 
Εξάλλου, κάτι τέτοιο δεν έγινε ούτε στην πράξη, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. 
458 Σχετική, Vandut Trading Limited ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.4585/2013, 
απόφαση ημ,26/3/2014). 
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Εκκινώντας από τη νομολογία του ΕΔΑΔ, καταρχάς, προκύπτει πως αυτό, στο σύνολο των 

αποφάσεων που είδαμε, αποδέχθηκε ότι πληρείτο και η πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης 

δια νόμου και η δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος. 

Μάλιστα, στο σύνολο των εν λόγω αποφάσεων ο σκοπός αυτός συνίστατο στην αντιμετώπιση 

οικονομικών κρίσεων, ενώ σε κάποιες οι κρίσεις αφορούσαν και/ή επηρέαζαν τράπεζες459.  

 

Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, και στην περίπτωση των επεμβάσεων σε 

καταθέσεις αυτή ήταν που καθόρισε το αποτέλεσμα και οδήγησε σε κάποιες περιπτώσεις σε 

συμπέρασμα παραβίασης του Άρθρου 1 Π1460. Το ΕΔΑΔ εφάρμοσε το τεστ της δίκαιης 

εξισορρόπησης. Δεν ακολούθησε, ρητά τουλάχιστον, τη δική μας συλλογιστική αναφορικά με 

την αρχή της αναλογικότητας. Παρόλα αυτά, προέβη σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που θα 

μπορούσαν να υπαχθούν σε αυτήν. Καταρχάς, το ΕΔΑΔ στη Mamatas a.o. v. Greece461, αν 

και δεν προέβη σε διάκριση μεταξύ καταλληλότητας, stricto sensu αναλογικότητας και 

αναγκαιότητας, προέβη σε αναφορές τόσο στην καταλληλότητα όσο και στην αναγκαιότητα 

του υπό κρίση μέτρου. Επίσης, σε κάποιες αποφάσεις έλαβε υπόψη την ύπαρξη εναλλακτικών 

λύσεων είτε με τρόπο κατά της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας462 είτε με τρόπο υπέρ 

της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας463. Επιπλέον, κατά την εξέταση της αρχής της 

αναλογικότητας, σε όλες τις παρατεθείσες αποφάσεις το ΕΔΑΔ έλαβε υπόψη την έκταση και/ή 

την ένταση της υπό κρίση επέμβασης, ενώ σε κάποιες έλαβε υπόψη και τις συνέπειες αυτής 

σε εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές464. Αντίστοιχα, σε 

 
459 Σχετικές, Suljagić v. Bosnia and Herzegovina, Application No.27912/02, Court (Fourth Section), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 3/11/2009, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014. 
460 Σχετικές, Suljagić v. Bosnia and Herzegovina, Application No.27912/02, Court (Fourth Section), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 3/11/2009, όπου το ΕΔΑΔ αποδέχτηκε πως η αρχή της αναλογικότητας τηρείτο in 
principle, παραβιάζετο, όμως, in concreto, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, 
Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014. 
461 Mamatas a.o. v.  Greece, Application No.63066/14 a.o., Court (First Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 21/7/2016. 
462 Σχετική, Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina a.o., Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16/7/2014. 
463 Mamatas a.o. v.  Greece, Application No.63066/14 a.o., Court (First Section), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 21/7/2016. 
464 Πρόκειται για τις αποφάσεις όπου προέβη σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν σε κάποιες 

από τις δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές ως ανωτέρω αναφέρεται. Σχετικές, Suljagić v. 

Bosnia and Herzegovina, Application No.27912/02, Court (Fourth Section), Judgment (Merits and Just 
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όλες έλαβε υπόψη τη σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ενώ στη 

Mamatas a.o. v. Greece φαίνεται να έλαβε υπόψη και τις συνέπειες του υπό κρίση μέτρου 

στην υλοποίηση αυτού. Τέλος, σε κάποιες αποφάσεις προέβη σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις 

που μπορούν να υπαχθούν σε μία εκ των δικαιολογητικών του δικαιώματος στην ιδιοκτησία 

αρχών, και συγκεκριμένα στην αρχή της αυτονομίας ως διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου 

ζωής465. 

 

Όσον αφορά τώρα το Ανώτατο Δικαστήριο, η νομολογία του δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική. 

Παρόλα αυτά, η στάση τόσο της πλειοψηφίας όσο και της μειοψηφίας στη Χριστοδούλου κ.ά. 

ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά.466 δείχνει πως αποδέχτηκαν ότι τα υπό κρίση μέτρα 

εξυπηρετούσαν σκοπό δημοσίου συμφέροντος. Αντίστοιχη ήταν και η θέση κάποιων 

πολιτικών δικαστηρίων467. Βέβαια, ως σημειώσαμε και ανωτέρω, η αποδοχή τούτου δεν 

συνεπάγεται αυτόματα και πλήρωση της σχετικής προϋπόθεσης στο πλαίσιο του Άρθρου 23 

του Συντάγματος, αφού εάν η υπό κρίση επέμβαση συνιστά περιορισμό, τότε ο επιδιωκόμενος 

σκοπός πρέπει να υπαχθεί σε έναν από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο Άρθρο 23(3) 

του Συντάγματος σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Όσον αφορά την αρχή της 

αναλογικότητας, κάποιες τοποθετήσεις της πλειοψηφίας στη Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., οι οποίες παρατέθηκαν ανωτέρω, μας οδηγούν στη σκέψη πως, 

 
Satisfaction), 3/11/2009, πλειοψηφία και μειοψηφία δικαστών Nuβberger Δ. και Popović Δ. στην Ališić a.o. v. Bosnia 

and Herzegovina, a.o., Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 

16/7/2014, Mamatas a.o. v.  Greece, Application No.63066/14 a.o., Court (First Section), Judgment (Merits and 

Just Satisfaction), 21/7/2016. 
465 Σχετικές, Suljagić v. Bosnia and Herzegovina, Application No.27912/02, Court (Fourth Section), Judgment 

(Merits and Just Satisfaction), 3/11/2009, πλειοψηφία και μειοψηφία δικαστών Nuβberger Δ. και Popović Δ. στην 

Ališić a.o. v. Bosnia and Herzegovina, a.o., Application No.60642/08, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 

and Just Satisfaction), 16/7/2014, Mamatas a.o. v.  Greece, Application No.63066/14 a.o., Court (First Section), 

Judgment (Merits and Just Satisfaction), 21/7/2016. 
466 Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427. 
467 Σχετικές, Danilovich Ivan ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2079/2013, απόφαση 
ημ.6/11/2013), Ricni Secretarial Services Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1482/2013, 
απόφαση ημ.6/11/2013),  Κονιώτη κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1357/2013, 
απόφαση ημ.26/11/2013), Hilderband Limited v. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.1548/2013, απόφαση ημ.20/12/2013), Green Power Energy Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., 
(Αγωγή Αρ.4990/2013, απόφαση ημ.30/4/2014),  Jianjun ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., 
(Αγωγή Αρ.2138/2013, απόφαση ημ.9/5/2014), Sabanov κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.4453/2013, απόφαση ημ.6/10/2014), Γεωργιάδου ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.5934/2013, απόφαση ημ.5/12/2014). 
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σε περίπτωση εξέτασης στην ουσία του ισχυρισμού για παραβίαση του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία, αυτή θα συνέδεε την αρχή της αναλογικότητας μονάχα με την πρόβλεψη και/ή την 

καταβολή αποζημίωσης και θα κατέληγε σε συμπέρασμα, τουλάχιστον in principle, πλήρωσης 

αυτής. Αντίστοιχα και κάποιες τοποθετήσεις πολιτικών δικαστηρίων468. Σε κάθε περίπτωση, 

μονάχα δικαστικές αποφάσεις που θα εξετάσουν στην ουσία του τον εν λόγω ισχυρισμό θα 

φωτίσουν με τρόπο ασφαλή το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα. 

 

5.3.4.5. Εφαρμογή στα υπό κρίση μέτρα 

 

5.3.4.5.1. Πρόβλεψη δια νόμου 

 

Ως είδαμε, προκειμένου η πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου να τηρείται, πρέπει 

όχι μόνο να υπάρχει νόμος που να προβλέπει την υπό κρίση επέμβαση, αλλά επιπλέον αυτός 

να είναι τέτοιας ποιότητας που να ικανοποιεί την ασφάλεια δικαίου. 

 

Τα υπό κρίση μέτρα της απομείωσης και/ή της μετατροπής σε μετοχές μέρους των 

καταθέσεων των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου προβλέπονταν 

από την ΚΔΠ 104/2013 και την ΚΔΠ 103/2013, ως τροποποιήθηκαν, αντίστοιχα. Η επέμβαση 

στις καταθέσεις των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας συνιστούσε, κατά την κρίση μας, 

στέρηση, ενώ η επέμβαση στις καταθέσεις των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου μπορεί να 

προσεγγισθεί τόσο ως στέρηση όσο και ως περιορισμός. 

 

 
468 Σχετικές, Kantserov κ.ά. ν. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.1362/2013, 
απόφαση ημ.18/10/2013), Hareto Trading Limited v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, (Αγωγή Αρ.2166/2013, 
απόφαση ημ.23/10/2013), Danilovich ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2079/2013, απόφαση 
ημ.6/11/2013), Ricni Secretarial Services Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1482/2013, 
απόφαση ημ.6/11/2013), Κονιώτη κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1357/2013, απόφαση 
ημ.26/11/2013), Παπά ν. Xefaro Limited κ.ά., ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, (Αγωγή Αρ.1455/2013, 
απόφαση ημ.10/12/2013), Hilderband Limited v. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.1548/2013, απόφαση ημ.20/12/2013), Gelades Ltd ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.3115/2013, απόφαση ημ.19/3/2014), Iskra Properties Ltd κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.3033/2013, απόφαση ημ.24/10/2014), Γεωργιάδου ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.5934/2013, απόφαση ημ.5/12/2014). 
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Εξετάζοντας τα δύο υπό κρίση μέτρα στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας, θεωρούμε πως 

το πρώτο μέρος της εν λόγω προϋπόθεσης, αυτό της ύπαρξης σχετικής νομοθετικής 

πρόβλεψης, ικανοποιείτο. Τα υπό κρίση μέτρα προβλέπονταν από τις ανωτέρω κανονιστικές 

διοικητικές πράξεις. Παρόλα αυτά, το δεύτερο μέρος, αυτό της ποιοτικής συμμόρφωσης με 

την ασφάλεια δικαίου, δεν ικανοποιείτο. 

 

Ως σχετικώς παρατηρούν οι Αιμιλιανίδης και Ιωάννου469, οι επηρεασθείσες από τα υπό κρίση 

μέτρα καταθέσεις είχαν «παγώσει» και δεν μπορούσαν να αποσυρθούν σε χρόνο 

προγενέστερο της υιοθέτησης των υπό κρίση μέτρων. Συγκεκριμένα, μετά το πρώτο 

Eurogroup -όπου και αποφασίστηκε πως οι δύο τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιούνταν με ίδια 

μέσα και δημοσιονομικές πολιτικές- όλες οι τράπεζες έκλεισαν δυνάμει σχετικών 

γνωστοποιήσεων του Διοικητή της ΚΤΚ μέχρι και τις 28/3/2013470. Ενόσω οι τράπεζες ήταν 

κλειστές, ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ο Ν.17(Ι)/2013 και έλαβε 

χώρα το δεύτερο Eurogroup -όπου αποφασίσθηκε πως οι δύο τράπεζες θα 

ανακεφαλαιοποιούνταν με ίδια μέσα δυνάμει αυτού. Αμέσως μετά, ήτοι στις 29/3/2013, 

υιοθετήθηκαν και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα η ΚΔΠ 104/2013 και η ΚΔΠ 

103/2013. Η πρώτη όριζε ως κρίσιμο χρόνο τις 29/3/2013 και ώρα 6:10, ενώ η δεύτερη όριζε 

ως κρίσιμο χρόνο τις 29/3/2013 και ώρα 6:00. Με άλλα λόγια, από τις 18/3/2013, οπότε και 

όχι μόνο δεν είχαν υιοθετηθεί τα υπό κρίση μέτρα, αλλά δεν υπήρχε καν το σχετικό νομοθετικό 

πλαίσιο προς τούτο, ήτοι ο Ν.17(Ι)/2013, οι καταθέτες δεν μπορούσαν να λάβουν και/ή να 

διαθέσουν ελεύθερα τις καταθέσεις τους, δεν είχαν χρόνο και δυνατότητα να διαμορφώσουν 

τη στάση τους απέναντι στα υπό κρίση μέτρα.  

 

 
469 Emilianides A. and Ioannou C., The haircut of Cypriot deposits and the protection of fundamental rights, όπ.π., 
σελ.146-147. 
470 Γνωστοποίηση δυνάμει του Άρθρου 69 του Περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ΚΔΠ 84/2013, 
18/3/2013, Γνωστοποίηση δυνάμει του Άρθρου 69 του Περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ΚΔΠ 
85/2013, 20/3/2013, Γνωστοποίηση δυνάμει του Άρθρου 69 του Περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, 
ΚΔΠ 95/2013, 25/3/2013. 

http://www.cylaw.org/KDP/data/2013_1_85.pdf
http://www.cylaw.org/KDP/data/2013_1_85.pdf
http://www.cylaw.org/KDP/data/2013_1_95.pdf
http://www.cylaw.org/KDP/data/2013_1_95.pdf
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Δεδομένων τούτων, τόσο στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας όσο και στο πλαίσιο του 

Άρθρου 1 Π1 και του Άρθρου 23 του Συντάγματος, η πρώτη αυτή προϋπόθεση δεν τηρείτο. 

Όσον αφορά, μάλιστα, το Άρθρο 23 του Συντάγματος, στον βαθμό που τα υπό κρίση μέτρα 

επέφεραν στέρηση, υπάρχει ένα ακόμη εμπόδιο. Η στέρηση δεν έλαβε χώρα στη βάση του 

Ν.15/1962, ούτε και εκδόθηκαν γι’ αυτήν γνωστοποίηση και διάταγμα απαλλοτρίωσης. Δεν 

πληρούνταν, επομένως, οι εξειδικεύσεις -εάν μας επιτραπεί ο όρος- της προϋπόθεσης της 

πρόβλεψης δια νόμου που το Άρθρο 23(4) του Συντάγματος ορίζει.  

 

5.3.4.5.2. Εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος 

 

Τόσο η ΚΔΠ 104/2013 όσο και η ΚΔΠ 103/2013, καθώς και οι τροποποιητικές αυτών 

κανονιστικές διοικητικές πράξεις, ανέφεραν στο προοίμιό τους πως στόχος τους ήταν η 

καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Άρθρου 3 του Ν.17(Ι)/2013, τους οποίους και είδαμε 

ανωτέρω. Δεδομένου τούτου και του συνόλου των περιστάσεων που περιέβαλλαν την 

υιοθέτηση των εν λόγω μέτρων, είναι σαφές ότι σκοπός τους ήταν η αντιμετώπιση των 

οικονομικών και άλλων προβλημάτων της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου με το 

λιγότερο δυνατό κόστος και/ή τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του κυπριακού τραπεζικού 

συστήματος και της κυπριακής οικονομίας γενικότερα, με αντίστοιχες προεκτάσεις αναφορικά 

με τις τράπεζες και τις οικονομίες των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης, και τούτα με 

τρόπο οριστικό και όχι προσωρινό. Μάλιστα, στην περίπτωση της ΚΔΠ 104/2013 -και στο 

σημείο αυτό διαφοροποιείται από την ΚΔΠ 103/2014- στόχος ήταν και η διάσωση της 

Τράπεζας Κύπρου. Ο επιδιωκόμενος σκοπός σχετιζόταν και εξυπηρετούσε, τόσο άμεσα όσο 

και έμμεσα, (κάποια από τα) συμφέροντα (κάποιων από των) εμπλεκομένων μερών. Θα 

μπορούσαν τα συμφέροντα και τα μέρη αυτά να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερα επίπεδα471.  

 
471 Ως είδαμε, το πολυεπίπεδο του επιδιωκόμενου από τα υπό κρίση μέτρα σκοπού επισημάνθηκε και από κάποια 
πολιτικά δικαστήρια. Σχετικές, Danilovich ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2079/2013, 
απόφαση ημ.6/11/2013), Ricni Secretarial Services Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.1482/2013, απόφαση ημ.6/11/2013), Κονιώτη κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.1357/2013, απόφαση ημ.26/11/2013), Hilderband Limited v. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας 
Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.1548/2013, απόφαση ημ.20/12/2013), Green Power Energy Ltd v. Cyprus Popular Bank Public 
Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.4990/2013, απόφαση ημ.30/4/2014), Jianjun ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ 
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Στο πρώτο επίπεδο βρίσκονταν οι ίδιες η Λαϊκή Τράπεζα και η Τράπεζα Κύπρου και συνεπώς, 

οι μέτοχοι αυτών. Κατά πρώτον, οι καταθέσεις ως χρήματα και ιδωμένες από την πλευρά των 

τραπεζών αποτελούσαν μέρος του ενεργητικού των τελευταίων, αν και «βεβαρημένες» με την 

υποχρέωσή τους να αποδώσουν στους καταθέτες τους το ποσό που δικαιούνταν. Κατά 

δεύτερον, η διαχείριση των προβλημάτων τους με δραστικό και άμεσο τρόπο και η μη 

κατάρρευση αυτών προστάτευσε, στον βαθμό βέβαια του δυνατού, τα συμφέροντά τους. 

Βεβαίως, οι μέτοχοι ενέπιπταν στα πρόσωπα που έφεραν μέρος του κόστους της κατάστασης 

της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, όμως η κατάρρευσή τους πιθανώς να είχε 

χειρότερες συνέπειες γι’ αυτούς. 

 

Στο δεύτερο επίπεδο βρίσκονταν οι καταθέτες και τα λοιπά επηρεαζόμενα και σχετιζόμενα με 

τις τράπεζες πρόσωπα, όπως οι κάτοχοι αξιογράφων κ.ά. Σαφώς, τα υπό κρίση μέτρα είχαν 

σφοδρές επιπτώσεις επί των δικαιωμάτων τους. Όμως, ως πολλάκις αναφέρθηκε σε 

πρωτόδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων, ενδεχομένως τα υπό κρίση μέτρα να ήταν 

σωτήρια για τις καταθέσεις που διατηρήθηκαν472. Ίσως, σε μίαν άλλη περίπτωση, οι τράπεζες 

να κατέρρεαν και τα πρόσωπα αυτά να έχαναν το σύνολο των καταθέσεων τους. 

 

Στο τρίτο επίπεδο βρισκόταν η Κυπριακή Δημοκρατία και ο πληθυσμός αυτής. Ως είδαμε, η 

διάσωση και/ή η διαχείριση των προβλημάτων των τραπεζών με ίδια μέσα αποτελούσε όρο 

για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης από τους δανειστές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 

κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου στον εν λόγω χρόνο θα είχε 

αδιαμφισβήτητα δραματικές συνέπειες τόσο για την Κυπριακή Δημοκρατία ως οντότητα, αφού 

θα ερχόταν αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές υποχρεώσεις ως εγγυήτρια της Λαϊκής 

 
κ.ά., (Αγωγή Αρ.2138/2013, απόφαση ημ.9/5/2014), Sabanov κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., 
(Αγωγή Αρ.4453/2013, απόφαση ημ.6/10/2014), Γεωργιάδου ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.5934/2013, απόφαση ημ.5/12/2014). 
472 Σχετικές, Kantserov κ.ά. ν. Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κ.ά., (Αγωγή Αρ.1362/2013, 
απόφαση ημ.18/10/2013), Hareto Trading Limited v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, (Αγωγή Αρ.2166/2013, 
απόφαση ημ.23/10/2013), Danilovich ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2079/2013, απόφαση 
ημ.6/11/2013), Ricni Secretarial Services Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1482/2013, 
απόφαση ημ.6/11/2013), Κονιώτη κ.ά. ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1357/2013, απόφαση 
ημ.26/11/2013). 
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Τράπεζας, στις οποίες και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, όσο και για την Κυπριακή 

Δημοκρατία ως κοινωνία. Το πλήγμα για την οικονομία της θα ήταν τεράστιο, αφού (α) οι 

καταθέτες και άλλοι σχετιζόμενοι με αυτές θα έχαναν μέρος τουλάχιστον της αγοραστικής τους 

δύναμη, (β) η αγορά θα πληττόταν και ο πληθυσμός, ακόμη και ο μη σχετιζόμενος με τις εν 

λόγω τράπεζες, θα επηρεαζόταν, (γ) η διεθνής εικόνα της οικονομίας της Κύπρου θα 

κλονιζόταν σοβαρά. 

 

Σε τέταρτο επίπεδο βρίσκονταν τα τραπεζικά συστήματα και οι οικονομίες των λοιπών 

Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης. Ως επισημάνθηκε και από το ΔΕΕ στις υποθέσεις Ledra 

Advertising a.o. v. European Commission a.o.473,  Bourdouvali a.o. v. Council of the European 

Union a.o.474 και Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a.o. v. Council of the European Union 

a.o.475, ένεκα της σύνδεσης και/ή της εξάρτησης των τραπεζών των Κρατών-Μελών της 

Ευρωζώνης, η αποτυχία μίας τράπεζας είναι πιθανό να έχει ταχύτατα εξαπλωθείσες αρνητικές 

συνέπειες όχι μονάχα στις λοιπές τράπεζες και συνεπώς, την οικονομία του οικείου Κράτους-

Μέλους, αλλά και στις τράπεζες και συνεπώς, τις οικονομίες των λοιπών Κρατών-Μελών. 

 

Ενδεχομένως κάποιος να υποστήριζε πως σκοπός του υπό κρίση μέτρου ήταν η διάσωση της 

Λαϊκής Τράπεζας και/ή της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες ήταν ιδιωτικές εταιρείες, και συνεπώς 

η προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων άλλων ιδιωτών. Με άλλα λόγια, 

ενδεχομένως κάποιος να υποστήριζε ότι με το υπό κρίση μέτρο έλαβε χώρα μία επέμβαση 

που επηρέασε έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ατόμων σε έναν ιδιαίτερα εκτενή βαθμό, 

προκειμένου να σωθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα κάποιων άλλων ιδιωτών. Μία 

τέτοια προσέγγιση είναι η θέση μας πως δεν προσλαμβάνει την πλήρη εικόνα. Και η ανωτέρω 

αντίληψη και περιγραφή του επιδιωκόμενου σκοπού καθιστά τούτο σαφές. 

 
473 Ledra Advertising a.o. v. European Commission a.o., Joined Cases C-8/15 P - C-10/15 P, Court (Grand 
Chamber), 20/9/2016. 
474 Bourdouvali a.o. v Council of the European Union a.o., T-786/14, General Court, (Fourth Chamber, Extended 
Composition), 13/7/2018. 
475 Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a.o. v. Council of the European Union a.o., T-680/13, General Court (Fourth 
Chamber, Extended Composition), 13/7/2018. 
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Δεδομένων τούτων, ο επιδιωκόμενος από τα υπό κρίση μέτρα σκοπός αποτελούσε σκοπό 

δημοσίου συμφέροντος τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 -

το οποίο, ως είδαμε, δεν εξειδικεύει τη σχετική προϋπόθεση, αλλά αντίθετα δίδει μεγάλη 

διακριτική ευχέρεια σχετικώς στα Συμβαλλόμενα Κράτη. Ομοίως, ο επιδιωκόμενος σκοπός 

ικανοποιούσε τη σχετική προϋπόθεση και στο πλαίσιο του Άρθρου 23 του Συντάγματος στον 

βαθμό που η επέμβαση που επέφεραν τα υπό κρίση μέτρα προσεγγίζεται ως στέρηση. Ως 

είδαμε, από τον συνδυασμό του Άρθρου 23(4) του Συντάγματος με το Άρθρο 3 του Ν.15/1962 

προκύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα τέτοιων σκοπών, στους οποίους αναμφίβολα μπορεί να 

υπαχθεί ο επιδιωκόμενος από τα υπό κρίση μέτρα σκοπός. 

 

Εν μέρει διαφορετικά είναι τα πράγματα στον βαθμό που η επέμβαση που επέφερε η ΚΔΠ 

103/2013 στις καταθέσεις των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου προσεγγίζεται ως 

περιορισμός. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου η προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού 

δημοσίου συμφέροντος να πληρείται, πρέπει ο επιδιωκόμενος από το υπό κρίση μέτρο 

σκοπός να μπορεί να υπαχθεί σε κάποιον από τους ρητά και περιοριστικά αναφερόμενους 

στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Κατά την κρίση μας, ο 

επιδιωκόμενος από την ΚΔΠ 103/2013 σκοπός θα μπορούσε να υπαχθεί στους 

προβλεπόμενους από το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος σκοπούς (α) της προστασίας των 

δικαιωμάτων τρίτων, αλλά και (β) της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης ιδιοκτησίας προς τη 

δημόσια ωφέλεια, μέσω μίας δημιουργικής ερμηνείας αυτού, αντίστοιχης με αυτήν που 

προτάθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επομένως, και στην περίπτωση αυτή, η προϋπόθεση 

της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος ικανοποιείται και στο πλαίσιο του Άρθρου 

23(3) του Συντάγματος. 
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5.3.4.5.3. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 

 

5.3.4.5.3.1. ΚΔΠ 104/2013, ως τροποποιήθηκε 

 

Εξετάζονταν την εν λόγω προϋπόθεση στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας, πρέπει, 

καταρχάς, να εξετάσουμε την καταλληλότητα του υπό κρίση μέτρου. Το μέτρο που επέφερε η 

ΚΔΠ 104/2013, ως τροποποιήθηκε, ήτοι αυτό της απομείωσης των καταθέσεων των 

καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας πέραν των €100.000 -με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 

παρατέθηκαν ανωτέρω, ήταν κατάλληλο για την επίτευξη του πολυεπίπεδου επιδιωκόμενου 

σκοπού. Δεν χρειάζεται πολλά να λεχθούν επί τούτου.  

 

Ένα πρώτο εναλλακτικό μέτρο θα ήταν η υιοθέτηση του πρώτου νομοσχεδίου που κατατέθηκε 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων και απορρίφθηκε από αυτή στις 19/3/2013. Το εν λόγω 

νομοσχέδιο προέβλεπε κλιμακωτή απομείωση των καταθέσεων όλων των καταθετών όλων 

των τραπεζών, χωρίς προστασία των πρώτων €100.000. Συγκεκριμένα, προέβλεπε κούρεμα 

ύψους 6.75% των καταθέσεων από €20.000 μέχρι €100.000 και 9.9% των καταθέσεων άνω 

των €100.000. Λαμβάνοντας υπόψη όσα το ΔΕΕ σημείωσε στις υποθέσεις Bourdouvali a.o. v 

Council of the European Union a.o. 476 και Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a.o. v. Council of 

the European Union a.o.477, ένα τέτοιο μέτρο θα έλυνε μονάχα προσωρινά το πρόβλημα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού θα είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του τραπεζικού τομέα 

στο ίδιο μέγεθος, γεγονός που αποτελούσε μία από τις βασικές αιτίες της οικονομικής κρίσης. 

Θεωρούμε, λοιπόν, πως το μέτρο αυτό δεν ήταν κατάλληλο για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος478.  

 
476 Bourdouvali a.o. v Council of the European Union a.o., T-786/14, General Court, (Fourth Chamber, Extended 
Composition), 13/7/2018. 
477 Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a.o. v. Council of the European Union a.o., T-680/13, General Court (Fourth 
Chamber, Extended Composition), 13/7/2018. 
478 Ερωτηματικό δημιουργεί το πώς το εν λόγω μέτρο βρέθηκε στο τραπέζι, το ποιος πρότεινε αυτό. Είναι 
ενδιαφέρον πως τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η ΕΚΤ υποστηρίζουν πως εξ αρχής εξέφρασαν αντίθεση 
και/ή επιφυλάξεις όσον αφορά αυτό, καθώς και ότι τούτο αποσύρθηκε από το τραπέζι την επομένη του Eurogroup, 
ήτοι προτού τεθεί προς ψήφιση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση και 
απάντηση του ερωτήματος αυτού δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 
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Ένα δεύτερο εναλλακτικό μέτρο θα ήταν μία παραλλαγή του αρχικού και του τελικώς 

υιοθετηθέντος μέτρου, όπου θα επηρεάζονταν μόνο οι καταθέτες των δύο τραπεζών, ήτοι της 

Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, θα προστατεύονταν, κατά κανόνα, οι καταθέσεις 

ύψους €100.000 και η απομείωση και/ή η μετατροπή σε μετοχές θα ήταν κλιμακωτή. Ένα 

τέτοιο μέτρο θα ήταν κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 

 

Ένα τρίτο εναλλακτικό μέτρο θα ήταν η θέση της Λαϊκής Τράπεζας υπό εκκαθάριση. Στον 

βαθμό που το ενεργητικό της τράπεζας θα επαρκούσε για την κάλυψη του παθητικού της, το 

μέτρο αυτό θα ήταν κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση, το μέτρο αυτό δεν θα ήταν κατάλληλο. Δεδομένου του ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 

είχε εγγυηθεί τη Λαϊκή Τράπεζα, σε περίπτωση όπου το ενεργητικό της τελευταίας δεν θα 

επαρκούσε για την κάλυψη του παθητικού της, το έλλειμα θα μετακυλίετο στους 

φορολογούμενους. Σε αυτήν την περίπτωση, η Κυπριακή Δημοκρατία θα παραβίαζε τη 

δέσμευση της έναντι των δανειστών της -στην οποία φαίνεται να προέβη προκειμένου να λάβει 

οικονομική βοήθεια- πως οι τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιούνταν με ίδια μέσα. Ενδεχομένως 

κάποιος να υποστήριζε πως η απόδοση μετοχών στη Λαϊκή Τράπεζα, αντιστοιχούντων στο 

18% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, αποδεικνύει πως το ενεργητικό 

της πρώτης κάλυπτε το παθητικό της και συνεπώς πως, πράγματι, το εναλλακτικό αυτό μέτρο 

ήταν κατάλληλο. Η θέση αυτή είναι τουλάχιστον ακροσφαλής, αφού στην Τράπεζα Κύπρου 

δεν μεταφέρθηκε το σύνολο του παθητικού της Λαϊκής Τράπεζας. Η μεταφορά μονάχα των 

πρώτων €100.000 των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας -με την επιφύλαξη των 

προβλεπόμενων εξαιρέσεων- αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επομένως, το θετικό 

αυτό σενάριο, που θα καθιστούσε το μέτρο της εκκαθάρισης κατάλληλο, θεωρούμε πως δεν 

ήταν εφικτό και συνεπώς, πως ρεαλιστικά το μέτρο αυτό δεν ήταν κατάλληλο479. 

 
479 Είναι ενδιαφέρον πως στις ένορκες δηλώσεις πως συνόδευαν τις ενστάσεις της ΚΤΚ σε αιτήσεις για έκδοση 
προσωρινών απαγορευτικών διαταγμάτων προς επίτευξη της μη εφαρμογής των υπό κρίση μέτρων στις 
καταθέσεις των Αιτητών, αρκετές φορές αναφερόταν πως η εκκαθάριση των δύο τραπεζών, και επί του 
προκειμένου της Λαϊκής Τράπεζας, δεν αποτελούσε κατάλληλο μέτρο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 
Συγκεκριμένα, αναφερόταν πως η θέση αυτών υπό εκκαθάριση σήμαινε πως οι πρόνοιες του Περί Σύστασης και 
Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Ν.16(Ι)/2013 θα 
ενεργοποιούνταν και συνεπώς, πως θα έπρεπε να αποζημιωθούν άμεσα οι επηρεασθέντες καταθέτες για τις 
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Ένα τέταρτο εναλλακτικό μέτρο θα ήταν η προσπάθεια διάσωσης της Λαϊκής Τράπεζας, ήτοι 

η μη θέση της υπό εκκαθάριση και η απορρόφηση του συνόλου της ζημίας της από τους 

φορολογούμενους. Για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν τόσο σχετικά με το πρώτο όσο 

και σχετικά με το τρίτο εναλλακτικό μέτρο, θεωρούμε πως το τέταρτο αυτό εναλλακτικό μέτρο 

δεν θα ήταν κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. 

 

Τέλος, μία τελευταία εναλλακτική θα ήταν η άφεση της Λαϊκής Τράπεζας στην πορεία της. Οι 

συνέπειες μίας τέτοιας επιλογής είναι αβέβαιες, όμως τα δεδομένα δεν μας επιτρέπουν να 

είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Γι’ αυτό, θεωρούμε πως μία τέτοια εναλλακτική δεν θα ήταν 

κατάλληλη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 

 

Φτάνουμε, έτσι, στο δεύτερο βήμα, όπου εξετάζεται η stricto sensu αναλογικότητα των 

υποψήφιων μέτρων. Η υποαρχή αυτή, ως είδαμε, πληρείται όταν (Ε+Δ) ≤ (Σ+Υ). Θα 

εφαρμόσουμε αυτήν τόσο στο εδώ υπό κρίση μέτρο όσο και στα εναλλακτικά μέτρα που 

καταλήξαμε ότι πληρούν την υποαρχή της καταλληλότητας.  

 

Όσον αφορά το εδώ υπό κρίση μέτρο, αρχικά πρέπει να εξετασθεί η έκταση και/ή η ένταση 

της επέμβασης που αυτό επέφερε. Η επέμβαση συνιστούσε μερική στέρηση. Επρόκειτο για 

άμεση αναγκαστική αφαίρεση μέρους των καταθέσεων των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας. 

Παρουσίαζε δε κάποια χαρακτηριστικά που επηρέαζαν την έκταση και/ή την ένταση αυτής -

όπως και τους άλλους τρεις παράγοντες που μας ενδιαφέρουν. 

 
ασφαλισμένες καταθέσεις τους. Το ύψος των ασφαλισμένων αυτών καταθέσεων, με βάση τα διαθέσιμα στις 
31/12/2012 στοιχεία, ανέρχονταν με αναφορά στη Λαϊκή Τράπεζα περίπου σε €7.5. δισεκατομμύρια και με 
αναφορά στην Τράπεζα Κύπρου περίπου σε €12.2 δισεκατομμύρια. Το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων δεν 
διέθετε τα κεφάλαια για να καλύψει τα εν λόγω ποσά. Επιπλέον, η θέση σε εκκαθάριση των δύο τραπεζών σήμαινε 
πως η οφειλή έκαστης σε σχέση με την έκτακτη ρευστότητα (ELA) που της είχε παρασχεθεί θα καθίστατο απευθείας 
ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Για σκοπούς είσπραξης αυτής, η ΚΤΚ θα αξιοποιούσε τα περιουσιακά στοιχεία κάθε 
τράπεζας που είχαν παραχωρηθεί ως εξασφάλιση.  Έτσι, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν θα ήταν στη διάθεση 
του εκκαθαριστή προς ικανοποίηση των λοιπών πιστωτών, μεταξύ των οποίων και οι καταθέτες. Σχετικές, 
Danilovich ν. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.2079/2013, απόφαση ημ.6/11/2013), Ricni 
Secretarial Services Ltd v. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κ.ά., (Αγωγή Αρ.1482/2013, απόφαση 
ημ.6/11/2013), Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (Αγωγή 
Αρ.4602/2014, απόφαση ημ.26/8/2014). 
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Το πρώτο τέτοιο χαρακτηριστικό ήταν το μέγεθος της εν λόγω στέρησης. Για κάποια πρόσωπα  

η απώλεια ανερχόταν σε εκατομμύρια ευρώ, ενώ για άλλα σε -λίγο ή πολύ- μικρότερα ποσά. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η επέμβαση ήταν τόσο δραστική, που ανέτρεψε, ως θα 

αναφέρουμε και στη συνέχεια, το σύνολο της ζωής τους.  

 

Το δεύτερο ήταν η ύπαρξη νομοθετικής πρόβλεψης για την καταβολή αποζημίωσης 

συγκεκριμένου μέτρου και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στους επηρεασθέντες 

καταθέτες. Ως είδαμε, ο Ν.17(Ι)/2013 προέβλεπε ότι τα επηρεαζόμενα από μέτρα εξυγίανσης 

πρόσωπα θα δικαιούταν αποζημίωση μονάχα στην περίπτωση που η υιοθέτηση τούτων τους 

οδήγησε σε θέση χειρότερη από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν εάν η τράπεζα εναλλακτικά 

είχε τεθεί υπό εκκαθάριση. Το μέτρο της αποζημίωσης θα ήταν η διαφορά της ζημίας στις δύο 

περιπτώσεις.  

 

Το τρίτο, και σχετιζόμενο με το δεύτερο, ήταν η ύπαρξη νομοθετικού περιορισμού τόσο των 

υποκειμένων όσο και των αντικειμένων που μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μίας 

δικαστικής διαδικασίας αρχόμενης από τους επηρεαζόμενους καταθέτες. Ο Ν.17(Ι)/2013 

περιόριζε όχι μόνο τη θεραπεία και το μέτρο αυτής που μπορούσαν να ζητήσουν οι τελευταίοι, 

αλλά και τα πρόσωπα εναντίον των οποίων μπορούσαν να στραφούν. 

 

Το τέταρτο ήταν η μη -ή η μη βέβαιη- καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στους 

επηρεασθέντες καταθέτες, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ο Ν.17(Ι)/2013 προέβλεπε την 

καταβολή αποζημίωσης συγκεκριμένου μέτρου και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η 

προβλεπόμενη από την ΚΔΠ 279/2013 αποζημίωση αφορούσε την ίδια τη Λαϊκή Τράπεζα και 

όχι τους καταθέτες αυτής. Η λήψη εκ των τελευταίων οποιασδήποτε αποζημίωσης, ένεκα 

ακριβώς της παραχώρησης μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στη Λαϊκή Τράπεζα, εξαρτάτο 

τόσο από την απόδειξη εκ μέρους τους ζημίας ως ανωτέρω όσο και από την εκ του νόμου 

προβλεπόμενη σειρά αποπληρωμής των πιστωτών της Λαϊκής Τράπεζας. Είναι ενδιαφέρον 

πως, παρά τις πολιτικές συζητήσεις και/ή τοποθετήσεις σχετικά με το ζήτημα αποζημίωσης 
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των επηρεαζόμενων καταθετών, οι οποίες εντάθηκαν ιδιαίτερα κατά το τέλος του 2017, μέχρι 

σήμερα κάτι τέτοιο δεν έγινε. 

 

Το πέμπτο ήταν η διάσωση των πρώτων €100.000 καταθέσεων, με την επιφύλαξη των 

προβλεπόμενων εξαιρέσεων. 

 

Το έκτο ήταν η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων που μεταφέρονταν στην Τράπεζα 

Κύπρου κατά ποσό αντίστοιχο με αυτό των καταθέσεων που απωλέσθηκαν στις περιπτώσεις 

που ο καταθέτης ήταν και οφειλέτης της Λαϊκής Τράπεζας. 

 

Το έβδομο ήταν ο μόνιμος χαρακτήρας της.  

 

Το όγδοο ήταν η αιφνίδια υιοθέτηση και εφαρμογή της, χωρίς ούτε οποιαδήποτε 

προειδοποίηση, αλλά ούτε και οποιαδήποτε μεταβατική περίοδο.  

 

Δεδομένων τούτων, θα λέγαμε πως επρόκειτο για μία ιδιαίτερα μεγάλης έκτασης και/ή έντασης 

επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας, βαθμίδας 7. 

 

Φτάνουμε, έτσι, στις συνέπειες της υπό κρίση επέμβασης στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές 

του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές. Είναι σαφές πως το υπό κρίση μέτρο, δεδομένης της 

μορφής και των ανωτέρω χαρακτηριστικών του, είχε αρνητική επίδραση σε όλες τις εν λόγω 

δικαιολογητικές αρχές -ανάλογα προσαρμοσμένες όταν το επηρεαζόμενο πρόσωπο ήταν 

νομικό. Μάλιστα, σε μερικές και για μερικά πρόσωπα, η επίδραση αυτή ήταν -εάν μας 

επιτραπεί ο όρος- σφοδρή. 

 

Καταρχάς, το υπό κρίση μέτρο επηρέασε δυσμενώς την αρχή της επιβίωσης και της 

αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ενδεχομένως κάποιος να υποστήριζε πως, δεδομένης της κατά 

κανόνα διάσωσης των πρώτων €100.000 -και σε κάποιες περιπτώσεις του συνόλου ή 
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μεγαλύτερου μέρους των καταθέσεων, ζήτημα επιβίωσης και αξιοπρεπούς διαβίωσης δεν 

υπήρξε. Η τοποθέτηση αυτή δεν προσλαμβάνει το σύνολο της εικόνας. Έστω, για παράδειγμα, 

πως ένας νεαρός παίρνει οικιστικό δάνειο ύψους €250.000 από την Ελληνική Τράπεζα. 

Καταθέτει αυτά σε λογαριασμό στη Λαϊκή Τράπεζα, προκειμένου να αποπληρώνει τα 

απαιτούμενα πρόσωπα ανάλογα με την πρόοδο κατασκευής του σπιτιού. Ενώ είχε 

χρησιμοποιήσει μόνο €50.000, υιοθετήθηκε το υπό κρίση μέτρο και του απέμειναν μόνο 

€100.000. Εξακολουθεί να οφείλει €250.000 στην Ελληνική Τράπεζα και έχει ξεκινήσει την 

έγερση της κατοικίας του. Έστω, επίσης, ότι μία εταιρεία με μεγάλο κύκλο εργασιών, κατά τον 

κρίσιμο χρόνο, έχει στον τραπεζικό της λογαριασμό εκατομμύρια για τη διεξαγωγή των 

απαιτούμενων για την εργασία της συναλλαγών και ενδεχομένως για την εκπλήρωση 

υποχρεώσεών της προς τρίτους. Με την υιοθέτηση του υπό κρίση μέτρου της απέμειναν 

μονάχα €100.000. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και σε πολλές άλλες -αντίστοιχες και μη- 

πολύ πιθανό να τέθηκε ζήτημα αξιοπρεπούς διαβίωσης ή ακόμη και επιβίωσης. 

 

Ακόμη, το υπό κρίση μέτρο επηρέασε δυσμενώς και την αρχή της αυτονομίας ως 

διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου ζωής. Η επίδραση επ’ αυτής δεν μπορεί παρά να είναι 

προφανής. Αδιαμφισβήτητα, όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα από τα επηρεαζόμενα 

πρόσωπα διαμόρφωσαν και υλοποίησαν το πλάνο της ζωής τους -ή ακόμη και άλλων 

σχετιζόμενων με αυτούς προσώπων- βασισμένοι σε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα. Μία 

τόσο αιφνίδια και τόσο εκτενής επέμβαση στα οικονομικά αυτά δεδομένα δεν μπορεί παρά να 

διατάραξε το πλάνο τους, πόσο δε μάλλον σε ένα χωροχρονικό πλαίσιο γενικότερης 

ανασφάλειας και για τον τραπεζικό τομέα και για την οικονομία της χώρας γενικότερα. 

 

Έστω, για παράδειγμα, ότι ένας πατέρας εξήντα ετών, ο οποίος αποταμίευε χρήματα από τον 

μισθό του τα τελευταία τριάντα χρόνια για να μπορέσει να σπουδάσει και να χτίσει από ένα 

σπίτι στα παιδία του, είχε μαζέψει €300.000 προς υλοποίηση τούτων. Με την υιοθέτηση του 

υπό κρίση μέτρου απομένει ξαφνικά με €100.000. Έστω επίσης, ότι μία εταιρεία ανάπτυξης 

γης, η οποία πουλά ένα μεγάλο έργο, λαμβάνει εξ αυτού €2 εκατομμύρια και καταθέτει αυτά 
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στην τράπεζα, προκειμένου να τοκίζονται μέχρι να τα χρησιμοποιήσει για το νέο της έργο. 

Ξαφνικά απομένει με €100.000. Η επίδραση στη διαμόρφωση και την υλοποίηση του πλάνου 

ζωής των προσώπων αυτών είναι προφανής. 

 

Λιγότερο εμφανής, αλλά πιθανή, είναι η επίδραση του υπό κρίση μέτρου στην αρχή της 

αυτονομίας ως ιδιωτικότητας. Η αρχή αυτή σχετίζεται (και) με την κατοχή κατοικίας. Εκ πρώτης 

θα λέγαμε ότι δύσκολα το υπό κρίση μέτρο οδήγησε στην απώλεια της κατοικίας 

επηρεαζόμενου προσώπου. Όμως, η σφαιρική προσέγγιση του μέτρου καταδεικνύει πως 

ακόμη και τούτο είναι πιθανό. Έστω ότι ένα ζευγάρι έχει μία επιχείρηση με τραπεζικό 

λογαριασμό στη Λαϊκή Τράπεζα και προσωπικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα Κύπρου. Από 

την τελευταία, το ζευγάρι λαμβάνει ένα οικιστικό δάνειο, με τα χρήματα από το οποίο αγοράζει 

ένα σπίτι, το οποίο και υποθηκεύει προς εξασφάλιση του εν λόγω δανείου, ενώ το τελευταίο 

αποπληρώνεται από τους μισθούς που λαμβάνουν από την εν λόγω επιχείρησή τους. Δυνάμει 

του υπό κρίση μέτρου, στον λογαριασμό της επιχείρησης απομένουν €100.000 με ολέθριες 

συνέπειες γι’ αυτήν και κατ’ επέκταση, για το ζευγάρι, το οποίο δεν λαμβάνει πλέον μισθούς 

από αυτήν. Σαφώς, είναι πιθανό το εν λόγω ζευγάρι να δυσκολεύεται ή και να αδυνατεί να 

ανταπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις, ενώ ζήτημα ανάλογης με την απώλεια των 

καταθέσεων μείωσης του δανείου δεν τίθεται, αφού καταθέσεις και υποχρεώσεις αφορούν 

διαφορετικά πρόσωπα σε διαφορετικές τράπεζες. Ο κίνδυνος απώλειας και/ή μη δυνατότητας 

διατήρησης της εν λόγω κατοικίας είναι τουλάχιστον ενδεχόμενος. 

 

Ομοίως, επίδραση υπήρξε και στη αρχή της αυτονομίας ως μη εξάρτησης, μη χειραγώγησης, 

αλλά και στην αρχή της προστασίας της προσωπικότητας τόσο ως ατομικότητας όσο και ως 

χαρακτήρα και συμπεριφοράς. Μία τόσο αιφνίδια και δραστική μεταβολή στην οικονομική 

κατάσταση ενός προσώπου δεν μπορεί παρά να επηρέασε την εικόνα για τον εαυτό του και 

τη συμπεριφορά του. Επιβεβαίωση τούτου αποτελεί το γεγονός ότι πολλά πρόσωπα 

επηρεασθέντα από το υπό κρίση μέτρο περιήλθαν σε κατάσταση άγχους, στεναχώριας, 

θλίψης, απόγνωσης, ακόμη και βαριάς κατάθλιψης. 



- 317 - 
 

Σαφής είναι, επίσης, η επίδραση στην αρχή της ανταμοιβής του κόπου. Οι καταθέσεις που 

απωλέσθηκαν, σε πολλές περιπτώσεις, τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων, 

αποτέλεσαν το αντικείμενο των εργασιών τους, το υστέρημα από τους μισθούς και τις 

συντάξεις τους, ακόμη και το εφάπαξ τους. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι από το εν λόγω 

μέτρο επηρεάστηκαν και τα ίδια τα ταμεία συντάξεων480. 

 

Τέλος, εμφανής είναι η επίδραση του υπό κρίση μέτρου και επί της αρχής της ανάπτυξης. Τα 

επηρεαζόμενα πρόσωπα απώλεσαν μεγάλο -και σε πολλές περιπτώσεις το μεγαλύτερο- 

μέρος της αγοραστικής τους δύναμης, η αγοραστική τους πρόθεση μειώθηκε -σε πολλές 

περιπτώσεις περιορίστηκε στα απολύτως απαραίτητα, η ζήτηση αγαθών μειώθηκε, η ανεργία 

αυξήθηκε. Με άλλα λόγια, την επομένη της υιοθέτησης του υπό κρίση μέτρου, η κυπριακή 

αγορά περιήλθε σε μία κατάσταση έλλειψης και/ή δυσκολίας ρευστότητας, ανασφάλειας και 

απορίας για το τι μέλλει γενέσθαι και συνεπώς, σε μία κατάσταση παγώματος. 

 

Δέον, μάλιστα, στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη επίδραση επί των 

δικαιολογητικών του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχών ενδυναμωνόταν, 

πολλαπλασιαζόταν, από το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο έλαβε χώρα το υπό κρίση 

μέτρο. Το πλαίσιο αυτό χαρακτηριζόταν από (α) τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας καθαυτής, (β) τις διεθνείς δανειακές υποχρεώσεις της τελευταίας και 

(γ) τα λοιπά μέτρα που υιοθετήθηκαν προς αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης και/ή προς 

συμμόρφωση με τις εν λόγω διεθνείς  υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, είναι σαφές πως η 

επίδραση του εν λόγω μέτρου στην αρχή της ανάπτυξης εντεινόταν από το γεγονός ότι είχαν 

ήδη προηγηθεί τα μέτρα μείωσης και/ή επιβολής έκτακτης εισφοράς επί των μισθών και/ή των 

συντάξεων μίας ιδιαίτερα μεγάλης μερίδας του πληθυσμού. Αντίστοιχα, είναι σαφές ότι η 

επίδραση του υπό κρίση μέτρου επί της αρχής της αυτονομίας ως ιδιωτικότητας, στο ανωτέρω 

παρατεθέν παράδειγμά μας, εντεινόταν από το γεγονός ότι και επί των καταθέσεων των μερών 

 
480 Σημειωτέον πως έγιναν και γίνονται διαβήματα, προκειμένου να προστατευθούν οι δικαιούχοι σύνταξης από 
ταμεία τα οποία επηρεάσθηκαν από τα υπό κρίση μέτρα. 
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του ζευγαριού στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στην Τράπεζα Κύπρου εφαρμόστηκε 

το μέτρο της απομείωσης και/ή της μετατροπής σε μετοχές, ενώ παράλληλα υιοθετήθηκε και 

ο θεσμός της πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων από τον ίδιο τον ενυπόθηκο δανειστή, 

διευκολύνοντας, θεωρητικά τουλάχιστον, την αναγκαστική πώληση της υποθηκευμένης 

κατοικίας τους σε περίπτωση αδυναμίας τους να αποπληρώσουν το σχετικό δάνειο. 

 

Θα λέγαμε, λοιπόν, πως επρόκειτο για μία επέμβαση με αρκετά σημαντικές συνέπειες στις 

δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, βαθμίδας 7. 

 

Ακολουθεί η εξέταση της σημασίας του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Ως 

είδαμε, ο σκοπός αυτός ήταν η αντιμετώπιση των οικονομικών και άλλων προβλημάτων της 

Λαϊκής Τράπεζας με το λιγότερο δυνατό κόστος και/ή η στήριξη του κυπριακού τραπεζικού 

συστήματος και της κυπριακής οικονομίας γενικότερα, με αντίστοιχες προεκτάσεις αναφορικά 

με τις τράπεζες και τις οικονομίες των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης. Σε αυτόν τον 

σκοπό συμπυκνώνονταν τα συμφέροντα διαφόρων μερών. Σε πρώτο επίπεδο βρίσκονταν τα 

συμφέροντα της ίδιας της Λαϊκής Τράπεζας και συνεπώς, των μετόχων αυτής. Σε δεύτερο 

επίπεδο βρίσκονταν τα συμφέροντα των καταθετών και των λοιπών επηρεαζόμενων και 

σχετιζόμενων με την τράπεζα προσώπων. Σε τρίτο επίπεδο βρίσκονταν τα συμφέροντα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και του πληθυσμού αυτής ως συνόλου. Σε τέταρτο επίπεδο 

βρίσκονταν τα συμφέροντα των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης. 

 

Δεδομένων (α) του αριθμού των μερών τα συμφέροντα των οποίων, άμεσα ή έμμεσα, 

επηρεάζονταν από την τύχη της Λαϊκής Τράπεζας και (β) της σύνδεσης και/ή εξάρτησης 

μεταξύ αυτών, είναι σαφές πως επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα σημαντικό σκοπό, βαθμίδας 8.  

 

Τέλος, πρέπει να εξετασθούν οι συνέπειες του υπό κρίση μέτρου στην υλοποίηση του 

ανωτέρω επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Αντίστοιχα ισχύουν και εδώ όσα 

σχετικώς αναφέρθηκαν ανωτέρω, κατά την εξέταση της πλήρωσης της δεύτερης 



- 319 - 
 

προϋπόθεσης από τα υπό κρίση μέτρα. Η υιοθέτηση της ΚΔΠ 104/2013 οδήγησε σε αποφυγή 

δυσμενών -ή ορθότερα δυσμενέστερων- συνεπειών σε κάθε επίπεδο. Συνεπώς, επέφερε 

σημαντικές συνέπειες στην υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος, 

βαθμίδας 7. 

 

Όλα αυτά μας επιτρέπουν να εφαρμόσουμε την προτεινόμενη φόρμουλα εξέτασης της stricto 

sensu αναλογικότητας όσον αφορά το υπό κρίση μέτρο. Το σχετικό αποτέλεσμα είναι (7+7) < 

(8+7). Επομένως, το υπό κρίση μέτρο τηρούσε και τη stricto sensu αναλογικότητα.  

 

Όσον αφορά το δεύτερο εναλλακτικό μέτρο, το οποίο θα ήταν μία παραλλαγή του αρχικού και 

του τελικώς υιοθετηθέντος μέτρου, όπου θα επηρεάζονταν μονάχα οι καταθέτες των δύο 

τραπεζών, θα προστατεύονταν, κατά κανόνα, οι καταθέσεις ύψους €100.000, αλλά η 

απομείωση και/ή η μετατροπή σε μετοχές θα ήταν κλιμακωτή, τα πράγματα είναι διαφορετικά. 

Η μη συγκεκριμενοποίηση των κλιμάκων και των συντελεστών καθιστά αδύνατη την πλήρη 

εφαρμογή της προτεινόμενης συλλογιστικής αναφορικά με τη stricto sensu αναλογικότητα, 

αφού καθιστά αδύνατη την αξιολόγηση, τη διαβάθμιση, των τεσσάρων παραγόντων που μας 

ενδιαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τους καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας, ένα 

τέτοιο μέτρο θα οδηγούσε σε μία επέμβαση μικρότερης έκτασης και/ή έντασης, με μικρότερες 

συνέπειες τόσο στις δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές όσο και στην 

υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού. Επομένως, θα έδιδε μικρότερο (Σ+Υ) από το 

υιοθετηθέν μέτρο και συνεπώς, δεν θα περνούσε στο επόμενο βήμα της αναγκαιότητας. 

 

Δεδομένων, λοιπόν, τούτων, προκύπτει πως το υιοθετηθέν μέτρο ήταν το μόνο κατάλληλο 

μέτρο που πληρούσε τη stricto sensu αναλογικότητα. 

 

Φτάνουμε, έτσι, στο τρίτο και τελευταίο βήμα, αυτό της αναγκαιότητας. Την υποαρχή αυτή, ως 

είδαμε, πληροί το μέτρο αυτό που σωρευτικά (α) δίδει το μεγαλύτερο (Σ+Υ) και (β) το 

μικρότερο (Ε+Δ). 
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Δεδομένου του ότι το μόνο κατάλληλο και stricto sensu ανάλογο μέτρο ήταν το υιοθετηθέν, 

δεν τίθεται ζήτημα σύγκρισης αυτού με οποιοδήποτε άλλο εναλλακτικό μέτρο. Το υπό κρίση 

μέτρο τηρούσε και την υποαρχή της αναγκαιότητας και συνεπώς, ήταν σύμφωνο με την αρχή 

της αναλογικότητας.  

 

Απομένει, έτσι, να εξετάσουμε αυτή με αναφορά στο Άρθρο 1 Π1 και στο Άρθρο 23 του 

Συντάγματος. Στα πλαίσια και των δύο αυτών άρθρων, κομβικό στοιχείο κατά την εξέταση της 

τήρησης ή μη της αρχής της αναλογικότητας αποτελεί η τυχόν πρόβλεψη και/ή καταβολή 

αποζημίωσης.  

 

Η ΚΔΠ 104/2013 δεν προέβλεπε την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στους καταθέτες. 

Η ΚΔΠ 279/2013 προέβλεπε την καταβολή αποζημίωσης στη Λαϊκή Τράπεζα. Η δυνάμει 

αυτής καταβληθείσα τέτοια αποζημίωση -που συνίστατο σε μετοχές αντιστοιχούσες στο 18% 

περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου- δεν χρησιμοποιήθηκε, μέχρι 

σήμερα τουλάχιστον, για την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στους επηρεασθέντες 

καταθέτες. Πρόβλεψη για καταβολή αποζημίωσης, ως είδαμε, απαντάτο μόνο στον 

Ν.17(Ι)/2013, ο οποίος ως είδαμε προέβλεπε πως τα επηρεαζόμενα από μέτρα εξυγίανσης 

πρόσωπα δικαιούνταν αποζημίωση μόνο εφόσον και στον βαθμό που βρίσκονταν, δυνάμει 

των εν λόγω μέτρων, σε θέση χειρότερη από αυτήν που θα βρίσκονταν εάν το υπό εξυγίανση 

ίδρυμα τίθετο εναλλακτικά σε εκκαθάριση. Μέχρι σήμερα δεν έχει επιδικασθεί και/ή καταβληθεί 

οποιαδήποτε αποζημίωση στους καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας δυνάμει των σχετικών 

προβλέψεων του Ν.17(Ι)/2013.   

 

Επομένως, κρίσιμο είναι το ερώτημα εάν οι καταθέτες αυτοί υπέστησαν οποιαδήποτε ζημία 

δυνάμει της εφαρμογής της ΚΔΠ 104/2013. Προς απάντηση αυτού καθοριστικό είναι, 

καταρχάς, το σημείο αναφοράς με βάση το οποίο θα υπολογιστεί η ζημία αυτή. 
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Εάν σημείο αναφοράς είναι η ονομαστική αξία των καταθέσεων, τότε σαφώς οι  

επηρεασθέντες καταθέτες υπέστησαν ζημία από το υπό κρίση μέτρο. Εάν, αντίθετα, σημείο 

αναφοράς είναι η αγοραία, η πραγματική, αξία των καταθέσεων, τότε ενδεχομένως οι 

επηρεασθέντες καταθέτες να μην υπέστησαν οποιαδήποτε ζημία. 

 

Επιχειρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προς υποστήριξη της θέσης πως 

σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της ζημίας σε περιπτώσεις επέμβασης σε οικονομικές 

αξίες είναι η αγοραία αξία αυτών είναι τα εξής: Πρώτον, οι δικαιούχοι των αξιών αυτών, με την 

απόκτησή τους, ανέλαβαν κάποιο ρίσκο, ήτοι γνώριζαν πως τελικά μπορεί να λάβουν κάτι 

λιγότερο από την ονομαστική αξία αυτών481. Δεύτερον, οι δικαιούχοι είχαν και/ή μπορούσαν 

να έχουν τέτοια γνώση και τέτοια πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, ώστε να μπορούν να 

αξιολογήσουν ορθά αυτό το ρίσκο. Και μάλιστα, όχι μόνο κατά τον χρόνο απόκτησης των 

αξιών αυτών, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής τους. Τρίτον, και συνδεδεμένο με τα δύο 

ανωτέρω, οι δικαιούχοι μπορούσαν σε οποιοδήποτε προγενέστερο της εκάστοτε υπό κρίση 

επέμβασης χρόνο να ενεργήσουν με τρόπο προστατευτικό για τα συμφέροντά τους, 

μηδενίζοντας και/ή περιορίζοντας τη ζημία τους. 

 

Κατά την κρίση μας, είναι αμφίβολο εάν τα επιχειρήματα αυτά μπορούν να τύχουν εφαρμογής 

αναφορικά με τους καταθέτες γενικότερα και αναφορικά με το υπό κρίση μέτρο ειδικότερα. Οι 

καταθέτες -αν όχι κατά κανόνα, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό- δεν φέρουν τα ανωτέρω 

σχετικά με αυτούς αναφερθέντα χαρακτηριστικά. Δεν προβαίνουν σε άνοιγμα τραπεζικού 

λογαριασμού και κατάθεσης χρημάτων με πρόθεση το κέρδος, λειτουργώντας -εάν μας 

επιτραπεί ο όρος- ως επενδυτές. Αντίθετα, οι καταθέτες, κατά κανόνα, ενεργούν περισσότερο 

ως εμπιστευματοδόχοι. Επιπλέον, ομοίως κατά κανόνα, οι καταθέτες δεν έχουν τέτοια γνώση 

και τέτοια πρόσβαση σε πληροφορίες, ώστε να μπορούν να διαγνώσουν τον κίνδυνο για τις 

 
481 Τη θέση αυτήν εξέφρασε και το ΔΕΕ στις Bourdouvali a.o. v Council of the European Union a.o., T-786/14, 
General Court, (Fourth Chamber, Extended Composition), 13/7/2018, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a.o. v. 
Council of the European Union a.o., T-680/13, General Court (Fourth Chamber, Extended Composition), 
13/7/2018. 
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καταθέσεις τους και να ενεργήσουν κατάλληλα. Και στο σημείο αυτό σχετικά είναι τα όσα 

αναφέρθηκαν ανωτέρω, κατά την εξέταση της πρώτης προϋπόθεσης της πρόβλεψης δια 

νόμου. Το υπό κρίση μέτρο υιοθετήθηκε αιφνίδια και ενώ οι αρμόδιοι φορείς καθησύχαζαν 

τους καταθέτες, με αποτέλεσμα να μην είναι σύμφωνο με την ασφάλεια δικαίου. Οι καταθέτες 

δεν είχαν τη δυνατότητα, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν της εφαρμογή αυτού και ενόσω τούτο 

ήταν προβλέψιμο, να ενεργήσουν με τρόπο τέτοιο που να μηδενίσει και/ή να περιορίσει τη 

ζημία τους.  

 

Δεδομένων τούτων, θεωρούμε πως η χρήση της αγοραίας αξίας των καταθέσεων των 

καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας ως σημείου αναφοράς για τον υπολογισμό της ζημίας τους 

αγνοεί τη μεγάλη εικόνα και μοιάζει άδικη. Σε κάθε περίπτωση, για σκοπούς πληρότητας της 

έρευνάς μας, θα εξετάσουμε την πλήρωση της αρχής της αναλογικότητας με αναφορά στο 

Άρθρο 1 Π1 και στο Άρθρο 23 του Συντάγματος λαμβάνοντας υπόψη και αυτό το ενδεχόμενο. 

 

Όσον αφορά το Άρθρο 1 Π1, αν και αυτό δεν αναφέρει ρητά πως, προκειμένου η στέρηση 

ιδιοκτησίας να είναι δικαιολογημένη, απαιτείται η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, το 

ΕΔΑΔ έχει νομολογιακά διαμορφώσει σχετικό κανόνα. Συγκεκριμένα, το ΕΔΑΔ έχει ορίσει 

πως, προκειμένου η στέρηση ιδιοκτησίας να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας, πρέπει, 

καταρχήν, να καταβάλλεται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο αποζημίωση λογικά συνδεδεμένη με 

την αγοραία αξία της στερηθείσας ιδιοκτησίας. Η αποζημίωση αυτή δεν απαιτείται να 

καταβάλλεται προκαταβολικώς και/ή τοις μετρητοίς. Παρόλα αυτά, εξαιρετικές περιστάσεις, 

όπως ριζικές μεταβολές στο πολιτικό, οικονομικό και/ή κοινωνικό σύστημα μίας χώρας, μπορεί 

να δικαιολογούν την καταβολή μειωμένης ή και καθόλου αποζημίωσης.  

 

Δεδομένων τούτων, θεωρούμε πως στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 η προϋπόθεση τήρησης 

της αρχής της αναλογικότητας θα τηρείτο, ανεξάρτητα με το ποιο θα ήταν το σημείο αναφοράς 

για τον υπολογισμό της ζημίας των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση, θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η διέξοδος των εξαιρετικών περιστάσεων που δικαιολογούν 
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ακόμη και τη μη καταβολή οποιασδήποτε -υπό κανονικές συνθήκες οφειλόμενης- 

αποζημίωσης. 

 

Είναι μάλιστα ενδιαφέρον πως, σε περίπτωση έγερσης ζητήματος συμβατότητας του υπό 

κρίση μέτρου με το Άρθρο 1 Π1, το ΕΔΑΔ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το παρατεθέν στο 

Κεφάλαιο 3 τεστ της ισότιμης προστασίας (equivalent protection). Ως είδαμε, το ΕΔΑΔ έχει 

ήδη κρίνει πως η ΕΕ είναι ένας οργανισμός που παρέχει, καταρχήν, ισότιμη ουσιαστική και 

διαδικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων με αυτήν που παρέχει το Συμβούλιο 

της Ευρώπης. Συνεπώς, επεμβάσεις στα δικαιώματα της Σύμβασης που προκύπτουν από τη 

συμμόρφωση των Κρατών με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους 

στην ΕΕ είναι δικαιολογημένες, εκτός εάν το σχετικό τεκμήριο ανατραπεί482. 

 

Σε περίπτωση, λοιπόν, εφαρμογής από το ΕΔΑΔ του εν λόγω τεστ στο εδώ εξεταζόμενο μέτρο 

της απομείωσης των καταθέσεων άνω των €100.000 των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας, 

θεωρούμε πως θα αποδεχόταν το τεκμήριο της συμμόρφωσης αυτού με τη Σύμβαση, δεν θα 

ανέτρεπε τούτο και συνεπώς, θα κατέληγε σε συμπέρασμα μη παραβίασης του Άρθρου 1 Π1. 

Στο σημείο αυτό δέον να υπενθυμίσουμε πως και το ΔΕΕ, στις υποθέσεις Ledra Advertising 

a.o. v. European Commission a.o.483, Bourdouvali a.o. v Council of the European Union a.o.484, 

και Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a.o. v. Council of the European Union a.o.485, κατά την 

-έστω και έμμεση- εξέταση της συμβατότητας του εδώ υπό κρίση μέτρου με το δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία ως προστατεύεται από το Άρθρο 17 του Χάρτη, τάχθηκε υπέρ της τήρησης της 

αρχής της αναλογικότητας και κατέληξε σε συμπέρασμα μη παραβίασης αυτού. Το 

συμπέρασμα αυτό του ΔΕΕ ενδυναμώνει τη θέση μας πως το ΕΔΑΔ, σε περίπτωση έγερσης 

 
482 Σχετικές, Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland, Application No.45036/98, Court 
(Grand Chamber), Judgment (Merits), 30/6/2005, Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi v. 
Ireland, Application No.45036/98, Court (Grand Chamber), Decision (Admissibility), 31/9/2001. 
483 Ledra Advertising a.o. v. European Commission a.o., Joined Cases C-8/15 P - C-10/15 P, Court (Grand 
Chamber), 20/9/2016. 
484 Bourdouvali a.o. v Council of the European Union a.o., T-786/14, General Court, (Fourth Chamber, Extended 
Composition), 13/7/2018. 
485 Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a.o. v. Council of the European Union a.o., T-680/13, General Court (Fourth 
Chamber, Extended Composition), 13/7/2018. 
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αντίστοιχου ζητήματος ενώπιόν του, θα χρησιμοποιούσε το τεστ της ισότιμης προστασίας 

και/ή θα κατέληγε σε συμπέρασμα μη παραβίασης του Άρθρου 1 Π1. 

  

Όσον αφορά το Άρθρο 23 του Συντάγματος, τα πράγματα είναι, θα λέγαμε, πιο περίπλοκα. 

Δεδομένου του ότι η επέμβαση συνιστούσε μερική στέρηση, εφαρμογής τυγχάνει η 

παράγραφος 4 αυτού, η οποία, ως είδαμε, απαιτεί, προκειμένου η στέρηση ιδιοκτησίας να 

είναι δικαιολογημένη, την καταβολή «τοις μετρητοίς και προκαταβολικώς δικαίας και ευλόγου 

αποζημιώσεως». Κατευθυντήριες γραμμές για την εν λόγω αποζημίωση δίδει το Άρθρο 10 του 

Ν.15/1962, ενώ έχει νομολογιακά καθοριστεί ότι δίκαιη και εύλογη, για τους σκοπούς του εν 

λόγω άρθρου, είναι η πλήρης αποζημίωση, ήτοι η αποζημίωση που ισούται με τη ζημία του 

επηρεαζόμενου προσώπου486.  

 

Εάν, λοιπόν, ως σημείο αναφοράς εκληφθεί η ονομαστική αξία των καταθέσεων των 

καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας, τότε η σχετική προϋπόθεση δεν τηρείται και συνεπώς, ούτε 

η αρχή της αναλογικότητας. Εάν ως σημείο αναφοράς εκληφθεί η αγοραία αξία των 

καταθέσεων αυτών και γίνει αποδεκτό πως οι καταθέτες υπέστησαν οποιαδήποτε ζημία, τότε 

και πάλι η προϋπόθεση αυτή δεν τηρείται και συνεπώς, ούτε η αρχή της αναλογικότητας. Η 

σχετική με την αποζημίωση πρόβλεψη του Ν.17(Ι)/2013 δεν αίρει το εμπόδιο αυτό, αφού δεν 

καταβάλλεται προκαταβολικώς. Τέλος, εάν ως σημείο αναφοράς θεωρηθεί η αγοραία αξία των 

καταθέσεων και γίνει αποδεκτό πως οι καταθέτες δεν υπέστησαν οποιαδήποτε ζημία, τότε η 

προϋπόθεση αυτή τηρείται και συνεπώς, και η αρχή της αναλογικότητας. 

 

 

 

 

 
486 Σχετικές, Σεργίδης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 1 ΑΑΔ 119, αλλά και Moti a.o. v. The Republic, (1968) 
1 CLR 102, Youksel v. The Republic, (1970) 1 CLR 345, Rashid a.o. v. Vassiliko Cement Works Ltd, (1971) 1 CLR 
146, Republic v. Savvides a.o., (1975) 1 CLR 12, Louisos v. Municipality of Famagusta, (1978) 1 CLR 36, ΕΣΚΑΛ 
Λτδ ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1993) 1 ΑΑΔ 1069, Γενικός Εισαγγελέας ν. Κούλουμου κ.ά., (1995) 1 ΑΑΔ 728, 
Γεωργαλλίδου κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα, (2001) 1 ΑΑΔ 365. 
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5.3.4.5.3.2. ΚΔΠ 103/2013, ως τροποποιήθηκε 

 

Η ΚΔΠ 103/2013, ως τροποποιήθηκε, επέφερε την απομείωση και/ή τη μετατροπή σε μετοχές 

μέρους των καταθέσεων των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου. Η επέμβαση αυτή, ως είδαμε, 

μπορεί να προσεγγισθεί είτε ως στέρηση είτε ως περιορισμός. Κατά την εξέταση της αρχή της 

αναλογικότητας στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας, ο χαρακτηρισμός της εν λόγω 

επέμβασης δεν επηρεάζει τη συλλογιστική και/ή το αποτέλεσμα.  

 

Καταρχάς, πρέπει να εξετασθεί η καταλληλότητα του υπό κρίση μέτρου. Το εν λόγω μέτρο 

ήταν κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Εναλλακτικά μέτρα θα ήταν όσα 

αντίστοιχα αναφέρθηκαν κατά την εξέταση της ΚΔΠ 104/2013. Δεδομένου του ότι 

επιδιωκόμενος από την ΚΔΠ 103/2013 -εν αντιθέσει με την ΚΔΠ 104/2013- ήταν και η 

διάσωση της Τράπεζας Κύπρου, κατάλληλο θα ήταν μονάχα το δεύτερο εναλλακτικό μέτρο, 

ήτοι μία παραλλαγή του αρχικού και του τελικώς υιοθετηθέντος μέτρου, όπου θα 

επηρεάζονταν μόνο οι καταθέτες των δύο τραπεζών, θα προστατεύονταν, κατά κανόνα, οι 

πρώτες €100.000, αλλά η απομείωση και/ή η μετατροπή σε μετοχές θα ήταν κλιμακωτή. 

 

Έπειτα, πρέπει να εξετασθεί η stricto sensu αναλογικότητα των υποψήφιων μέτρων, τα οποία 

πληρούν την υποαρχή της καταλληλότητας.  

 

Όσον αφορά το υπό κρίση μέτρο, αρχικά πρέπει να εξετασθεί η έκταση και/ή η ένταση της 

επέμβασης που αυτό επέφερε. Ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό της ως στέρησης ή ως 

περιορισμού, η επέμβαση αυτή παρουσίαζε κάποια χαρακτηριστικά άμεσα επηρεάζοντα την 

έκταση και/ή την ένταση αυτής -όπως και τους άλλους τρεις παράγοντες που μας ενδιαφέρουν. 

 

Το πρώτο τέτοιο χαρακτηριστικό, και διαφοροποιητικό  από την επέμβαση στις καταθέσεις 

των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας, ήταν η σημαντική μεν, περιορισμένη δε έκταση της 

επέμβασης. Επηρέασε, κατά κανόνα, το 47.5% των καταθέσεων άνω των €100.000, με την 
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επιφύλαξη των προβλεπόμενων εξαιρέσεων -εν αντιθέσει με την επέμβαση στις καταθέσεις 

των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας, που επηρέασε το 100% πέραν των πρώτων €100.000, 

με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων εξαιρέσεων. 

 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό, και ομοίως διαφοροποιητικό από την επέμβαση στις καταθέσεις 

των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας, ήταν η απόδοση στους επηρεαζόμενους καταθέτες 

μετοχών, ήτοι μίας άλλης μορφής ιδιοκτησίας. Οι μετοχές αυτές είχαν ονομαστική αξία ίση με 

την ονομαστική αξία των επηρεασθέντων καταθέσεων, όμως η αγοραία αξία αυτών, τόσο κατά 

τον χρόνο της απόδοσής τους όσο και επί μακρόν στη συνέχεια, ήταν σχεδόν μηδενική. 

 

Το τρίτο ήταν η ύπαρξη πρόβλεψης στον Ν.17(Ι)/2013 για την καταβολή στους καταθέτες 

αποζημίωσης συγκεκριμένου μέτρου και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Υπό την 

προσέγγιση δε όπου η υπό κρίση επέμβαση θεωρείται στέρηση, στο ζήτημα της αποζημίωσης 

υπάγονται και οι αποδοθείσες στους επηρεασθέντες καταθέτες μετοχές. Με άλλα λόγια, αν το 

υπό κρίση μέτρο προσεγγισθεί ως στέρηση του 47.5% του υπερβάλλοντος των, κατά κανόνα, 

πρώτων €100.000, τότε οι αποδοθείσες στους επηρεασθέντες καταθέτες μετοχές αποτελούν 

μορφή αποζημίωσης αυτών για την εν λόγω στέρησή τους. Εξακολουθεί, βέβαια, να ισχύει η 

ανωτέρω παρατήρησή μας αναφορικά με την αξία των εν λόγω μετοχών. 

 

Το τέταρτο ήταν ο περιορισμός στον Ν.17(Ι)/2013 τόσο των υποκειμένων όσο και των 

αντικειμένων που μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μίας δικαστικής διαδικασίας, η οποία θα 

ξεκινούσε από τους επηρεασθέντες καταθέτες, ως είδαμε ανωτέρω.  

 

Το πέμπτο ήταν η μη καταβολή οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης τους επηρεασθέντες 

καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου, και τούτο ισχύει μέχρι σήμερα.  

 

Το έκτο ήταν η διάσωση αυτούσιων όχι μόνο των πρώτων €100.000, αλλά και του λοιπού 

52.5% του ποσού πάνω από αυτές, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων εξαιρέσεων. 
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Το έβδομο ήταν ο συμψηφισμός, πριν την επέμβαση, των καταθέσεων και των υποχρεώσεων 

κάθε προσώπου προς την Τράπεζα Κύπρου. 

 

Το όγδοο ήταν ο μόνιμος χαρακτήρας της. 

 

Το ένατο ήταν η αιφνίδια υιοθέτηση και εφαρμογή της, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση και 

χωρίς οποιαδήποτε μεταβατική περίοδο. 

 

Δεδομένων τούτων, θα λέγαμε πως επρόκειτο για μία αισθητή επέμβαση, βαθμίδας 4. 

 

Φτάνουμε, έτσι, στις συνέπειες του υπό κρίση μέτρου στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές. Καταρχάς, ισχύουν και εδώ, ανάλογα προσαρμοσμένα, 

όσα αναφέρθηκαν επ’ αυτού κατά την εξέταση της επέμβασης στις καταθέσεις των καταθετών 

της Λαϊκής Τράπεζας. Και στον όρο «ανάλογα» συμπυκνώνουμε τη σκέψη πως, αφού η 

έκταση και/ή η ένταση της επέμβασης στην ιδιοκτησία των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου 

ήταν αισθητά μικρότερη από την έκταση και/ή την ένταση της επέμβασης στις καταθέσεις των 

καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας, αντίστοιχα διαφορετική, ήτοι μικρότερη ή και μηδενική, θα 

ήταν και επίδρασή της στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία 

αρχές. 

 

Για παράδειγμα, η επίδραση στην αρχή της επιβίωσης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης ή στην 

αρχή της αυτονομίας ως διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου ζωής και πάλι υπήρχε και/ή 

ενδέχετο να υπάρξει. Έστω, για παράδειγμα, πως μία εταιρεία με μεγάλο κύκλο εργασιών είχε 

στον τραπεζικό της λογαριασμό εκατομμύρια για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων για την 

εργασία της συναλλαγών, ενδεχομένως και για την εκπλήρωση υποχρεώσεών της προς 

τρίτους, και εξ αυτών απομειώθηκε και/ή μετατράπηκε σε μετοχές το 47.5% πέραν των 

€100.000, οι οποίες μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν σχεδόν μηδενική αγοραστική 

αξία. Η επίδραση στις δύο ανωτέρω αναφερόμενες αρχές είναι εμφανής. Παρόλα αυτά, 
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θεωρούμε πως η έκταση και/ή η ένταση της επίδρασης σε αυτές ήταν μικρότερη από την 

αντίστοιχη επίδραση της ΚΔΠ 104/2013. 

 

Θα λέγαμε, λοιπόν, πως επρόκειτο για μία επέμβαση με πιο περιορισμένες συνέπειες στις 

δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, βαθμίδας 4. 

 

Ακολουθεί η εξέταση της σημασίας του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Ο εν 

λόγω σκοπός ήταν ο ίδιος με τον σκοπό που είδαμε και με αναφορά στην ΚΔΠ 104/2013, με 

μόνη διαφοροποίηση πως εδώ στόχος ήταν και η διάσωση της Τράπεζας Κύπρου. Επρόκειτο, 

επομένως, για έναν ιδιαίτερα σημαντικό σκοπό, βαθμίδας 8. 

 

Τέλος, λαμβάνει χώρα η εξέταση των συνεπειών του υπό κρίση μέτρου στην υλοποίηση του 

επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Στο σημείο αυτό παρατηρείται κάτι το 

αξιοσημείωτο. Θα μπορούσε κάποιος να αναμένει πως, δεδομένης της σχετικώς μικρής 

έκτασης και/ή έντασης της υπό κρίση επέμβασης, μικρή θα ήταν και η συμβολή αυτής στην 

υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Η υπόθεση, όμως, αυτή δεν 

είναι απόλυτα ορθή.   

 

Ενώ η έκταση και/ή η ένταση της επέμβασης είναι ανάλογη της έκτασης και/ή της έντασης της 

επέμβασης στις δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, δεν είναι -πάντοτε 

τουλάχιστον- αντιστρόφως ανάλογη της εξυπηρέτησης του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος. Με άλλα λόγια, η μεγαλύτερη έκταση και/ή ένταση της επέμβασης δεν 

συνεπάγεται πάντοτε και μεγαλύτερη επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος. Και τούτη είναι η περίπτωση επί του προκειμένου, ένεκα του πολυεπίπεδου και 

πολυσχιδούς χαρακτήρα του επιδιωκόμενου σκοπού. 

 

Βεβαίως, και πάλι υπήρξαν αρνητικές συνέπειες, όπως το ότι η αγοραστική δύναμη και η 

αγοραστική πρόθεση τόσο των καταθετών όσο και των λοιπών συναλλασσόμενων και μη με 
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την τράπεζα προσώπων μειώθηκε ή όπως το ότι η εικόνα της κυπριακής οικονομίας πλήγηκε 

διεθνώς. Όμως, η μειωμένη έκταση και/ή ένταση της επέμβασης ήταν θετική, τουλάχιστον εν 

μέρει, για τον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος και στο επίπεδο της ίδιας της 

Τράπεζας Κύπρου και των μετόχων της, και των ίδιων των καταθετών και των λοιπών 

συναλλασσόμενων με την τράπεζα προσώπων, και της Κυπριακής Δημοκρατίας ως 

οντότητας και ως πληθυσμού, ίσως ακόμη και των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης. 

 

Η Τράπεζα Κύπρου διασώθηκε με την κοινώς αντιληπτή έννοια του όρου, ήτοι της συνέχισης 

της ύπαρξης και της λειτουργίας της, οι καταθέτες και τα λοιπά συναλλασσόμενα με την 

τράπεζα πρόσωπα υπέστησαν μικρότερη επέμβαση στα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα, η 

Κυπριακή Δημοκρατία ως οντότητα συμμορφώθηκε με τις διεθνείς της υποχρεώσεις και δεν 

χρειάστηκε να φέρει το κόστος τυχόν κατάρρευσης της Τράπεζας Κύπρου, η Κυπριακή 

Δημοκρατία ως πληθυσμός επωφελήθηκε -ή ίσως ορθότερα απέφυγε χειρότερες συνέπειες, 

ενώ τα λοιπά Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης δεν επηρεάστηκαν και/ή δεν επηρεάστηκαν σε 

μεγάλο βαθμό από την τραπεζική -και δημοσιονομική- κρίση στην Κύπρο. 

 

Θα λέγαμε, λοιπόν, πως το υπό κρίση μέτρο επέφερε σημαντικές συνέπειες στην υλοποίηση 

του επιδιωκόμενου σκοπού, βαθμίδας 6. 

 

Τα δεδομένα μας οδηγούν στο αποτέλεσμα (4+4) < (8+6). Επομένως, το υπό κρίση μέτρο 

τηρούσε και τη stricto sensu αναλογικότητα. 

 

Ακολουθεί η εξέταση αυτής με αναφορά στο δεύτερο εναλλακτικό μέτρο. Εάν δεχτούμε ότι 

στόχος θα ήταν η επίτευξη του ίδιου (Σ+Υ), τότε αναπόφευκτα, παρόλο που η επέμβαση στις 

καταθέσεις κάποιων καταθετών της Τράπεζας Κύπρου θα ήταν μικρότερη, ήτοι μικρότερου 

συντελεστή, από την επέμβαση που τελικώς έλαβε χώρα, αντίστοιχα η επέμβαση στις 

καταθέσεις άλλων καταθετών της Τράπεζας Κύπρου θα ήταν μεγαλύτερη, ήτοι μεγαλύτερου 

συντελεστή, από την επέμβαση που τελικώς έλαβε χώρα. Τούτο σημαίνει πως, στην 
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περίπτωση αυτή, το εναλλακτικό αυτό μέτρο θα έδιδε και ίσο (Ε+Υ). Ως εκ τούτου, το δεύτερο 

εναλλακτικό μέτρο, στην εκδοχή του αυτή, θα έδιδε αποτέλεσμα (4+4) < (8+6) και θα τηρούσε 

τη stricto sensu αναλογικότητα. 

  

Εάν αντίθετα το εναλλακτικό αυτό μέτρο επέφερε μικρότερης έκτασης επέμβαση στις 

καταθέσεις των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου, τότε και οι συνέπειες στην υλοποίηση του 

επιδιωκόμενου σκοπού θα ήταν μάλλον μικρότερες και συνεπώς, το (Σ+Υ) αυτού θα ήταν 

μικρότερο από το (Σ+Υ) του υιοθετηθέντος μέτρου. Τούτο θα σήμαινε πως, σε κάθε 

περίπτωση, το εναλλακτικό αυτό μέτρο δεν θα περνούσε το τρίτο βήμα εξέτασης της αρχής 

της αναλογικότητας, ήτοι αυτό της αναγκαιότητας. 

 

Φτάνουμε, έτσι, στο εν λόγω τρίτο και τελευταίο βήμα της αναγκαιότητας. Δεδομένων των 

ανωτέρω, το μεγαλύτερο (Σ+Υ) δίδουν το υιοθετηθέν μέτρο, καθώς και το δεύτερο εναλλακτικό 

μέτρο, σε συγκεκριμένη εκδοχή του. Και τα δύο αυτά μέτρα δίδουν (7+6). Στην περίπτωση, 

όμως, αυτή, τα δύο μέτρα δίδουν και ίσο (Ε+Δ), ήτοι (4+4). Επομένως, και τα δύο αυτά μέτρα 

πληρούν εξίσου την υποαρχή της αναγκαιότητας. 

 

Τούτο καθιστά το υπό κρίση μέτρο σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας ως θεωρητικά 

προσεγγίζεται.  

 

Απομένει, λοιπόν, να εξετασθεί αυτή με αναφορά στο Άρθρο 1 Π1 και στο Άρθρο 23 του 

Συντάγματος.  

 

Υπό την προσέγγιση που το υπό κρίση μέτρο θεωρείται στέρηση ιδιοκτησίας, ισχύουν, 

καταρχάς, όσα ανωτέρω σχετικώς αναφέρθηκαν κατά την εξέταση της ΚΔΠ 104/2013.  

Διαφοροποίηση μεταξύ των δύο μέτρων -πέρα από την έκταση και/ή την ένταση αυτών, με 

ό,τι τούτο συνεπάγεται- αποτελεί το εξής: Στην περίπτωση της ΚΔΠ 104/2013 μοναδική 

προβλεπόμενη αποζημίωση για τους επηρεασθέντες καταθέτες ήταν αυτή του Ν.17(Ι)/2013. 
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Αντίθετα, στην περίπτωση της ΚΔΠ 103/2013 προσεγγιζόμενης ως επιφέρουσας στέρηση, 

αποζημίωση αποτελούσαν και οι αποδοθείσες στους επηρεασθέντες καταθέτες μετοχές. 

Παρά τις επιφυλάξεις μας σχετικά με την αξία αυτών, σίγουρα η απόδοσή τους έθεσε τους 

επηρεασθέντες καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου σε καλύτερη θέση από τους επηρεασθέντες 

καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας.  

 

Όσον αφορά το Άρθρο 1 Π1, ισχύουν ανάλογα προσαρμοσμένα όσα σχετικώς αναφέρθηκαν 

κατά την εξέταση της ΚΔΠ 104/2013. Θεωρούμε, έτσι, πως το υπό κρίση μέτρο, 

προσεγγιζόμενο ως στέρηση, τηρούσε την αρχή της αναλογικότητας στο πλαίσιο αυτού. 

 

Όσον αφορά το Άρθρο 23(4) του Συντάγματος, ομοίως ισχύουν ανάλογα προσαρμοσμένα 

όσα σχετικώς αναφέρθηκαν κατά την εξέταση της ΚΔΠ 104/2013. Εάν γίνει δεκτό πως οι 

καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου υπέστησαν ζημία και με δεδομένο ότι η πρόβλεψη του 

Ν.17(Ι)/2013 αναφορικά με την αποζημίωση δεν πληροί τις απαιτήσεις του Άρθρου 23(4) του 

Συντάγματος, απομένει να εξετασθεί κατά πόσο η απόδοση μετοχών σε αυτούς πληροί τούτες. 

Ως είδαμε, το Άρθρο 23(4) του Συντάγματος απαιτεί την καταβολή αποζημίωσης τοις 

μετρητοίς. Επομένως, τούτο αρκεί για τη μη αλλαγή της απάντησή μας. Ακόμη δε και εάν αυτό 

το εμπόδιο ξεπερνιόταν, αμφίβολο θα ήταν εάν η αποζημίωση αυτή ήταν δίκαιη και εύλογη, 

ήτοι πλήρης. Τούτο θα εξαρτιόταν τόσο από το σημείο αναφοράς σχετικά με τις καταθέσεις 

όσο και από το σημείο αναφοράς σχετικά με τις μετοχές. Για παράδειγμα, εάν ως σημείο 

αναφοράς για τις καταθέσεις χρησιμοποιείτο η ονομαστική τους αξία και ως σημείο αναφοράς 

για τις μετοχές η αγοραία τους αξία, τότε η αποζημίωση, σαφώς, δεν θα ήταν πλήρης. 

Δεδομένων τούτων, η πλήρωση της αρχής της αναλογικότητας στο πλαίσιο του Άρθρου 23(4) 

του Συντάγματος εξαρτάται από το σημείο αναφοράς που θα χρησιμοποιηθεί για τον 

καθορισμό της ζημίας των επηρεασθέντων καταθετών και από το εάν, δυνάμει τούτου, 

υπέστησαν ή όχι ζημία. Στην πρώτη περίπτωση η αρχή της αναλογικότητας τηρείται, ενώ στη 

δεύτερη όχι. 
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Υπό τη δεύτερη προσέγγιση, όπου το υπό κρίση μέτρο προσεγγίζεται ως περιορισμός, το 

ζήτημα της αποζημίωσης διαφοροποιείται κατά τι από την περίπτωση όπου αυτό 

προσεγγίζεται ως στέρηση. Στην περίπτωση αυτή, μοναδική πρόβλεψη για αποζημίωση είναι 

και πάλι αυτή του Ν.17(Ι)/2013. Η απόδοση μετοχών δεν συνιστά αποζημίωση για τον 

περιορισμό, αλλά καθαυτόν τον περιορισμό.  

 

Όσον αφορά το Άρθρο 1 Π1, δεδομένων των όσων ήδη αναφέρθηκαν, θεωρούμε πως το υπό 

κρίση μέτρο (και) ως περιορισμός πληρούσε την αρχή της αναλογικότητας στο πλαίσιο αυτού.   

 

Όσον αφορά το Άρθρο 23 του Συντάγματος, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ως είδαμε, το 

Άρθρο 23(3) του Συντάγματος εξειδικεύει την αρχή της αναλογικότητας μέσα από την 

απαίτηση καταβολής αποζημίωσης, ορίζοντας ότι, όταν ο περιορισμός «μειώνει ουσιωδώς την 

οικονομικήν αξίαν της τοιαύτης ιδιοκτησίας, δέον να καταβάλληται το ταχύτερον δικαία 

αποζημίωσις». Προκειμένου να απαντηθεί το εάν η εν λόγω προϋπόθεση τηρείτο, τέσσερα 

σημεία πρέπει να εξετασθούν.  

 

Το πρώτο σημείο είναι το κατά πόσο ο υπό κρίση περιορισμός μείωσε «ουσιωδώς την 

οικονομική αξία» της επηρεασθείσας ιδιοκτησίας. Η απάντηση εξαρτάται τόσο από το ποιο θα 

θεωρηθεί ως σημείο αναφοράς σχετικά με τις καταθέσεις όσο και από το ποιο θα θεωρηθεί 

ως σημείο αναφοράς σχετικά με τις μετοχές. Για παράδειγμα, εάν ως σημείο αναφοράς για 

αμφότερες θεωρηθεί η ονομαστική τους αξία, τότε δεν υπήρξε ουσιώδης μείωση της 

οικονομικής αξίας της ιδιοκτησίας των επηρεασθέντων καταθετών. Εάν αντίθετα ως σημείο 

αναφοράς σχετικά με τις καταθέσεις επιλεχθεί η ονομαστική τους αξία και σχετικά με τις 

μετοχές η αγοραία τους αξία, τότε υπήρξε ουσιώδης μείωση της οικονομικής αξίας της 

ιδιοκτησίας των επηρεασθέντων καταθετών. 

 

Το δεύτερο σημείο, η εξέταση του οποίου προϋποθέτει καταφατική απάντηση του πρώτου, 

είναι εάν οι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου έλαβαν ή θα λάβουν οποιαδήποτε αποζημίωση 
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για τον περιορισμό του δικαιώματός τους στην ιδιοκτησία που υπέστησαν. Ως αναφέρθηκε, η 

ΚΔΠ 104/2013, ως τροποποιήθηκε, δεν προέβλεπε οποιαδήποτε αποζημίωση για την 

επέμβαση στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου. Πρόβλεψη για 

αποζημίωση περιείχε μονάχα ο Ν.17(Ι)/2013. Στον βαθμό που οι καταθέτες της Τράπεζας 

Κύπρου θα λάβουν οποιαδήποτε αποζημίωση δυνάμει του Ν.17(Ι)/2013, τότε η απάντηση για 

την πλήρωση του δεύτερου αυτού σημείου είναι καταφατική. Είναι, πάντως, γεγονός πως 

τέτοια αποζημίωση δεν επιδικάσθηκε και/ή δεν καταβλήθηκε μέχρι σήμερα. 

 

Το τρίτο σημείο είναι το κατά πόσο η τυχόν αυτή αποζημίωση που θα λάβουν οι καταθέτες της 

Τράπεζας Κύπρου θα είναι «δίκαιη». Γίνεται δεκτό πως και εδώ «δίκαιη» αποζημίωση είναι η 

πλήρης, ήτοι η καλύπτουσα πλήρως τη ζημία του δικαιούχου487. Η απάντηση εξαρτάται και 

πάλι από το ποια σημεία θα χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς. Εάν ως σημείο αναφοράς 

εκληφθεί η αγοραία αξία των καταθέσεων και η αγοραία αξία των μετοχών, κριθεί πως η 

δεύτερη δεν καλύπτει την πρώτη και η προβλεπόμενη από τον Ν.17(Ι)/2013 αποζημίωση θα 

καλύψει τη σχετική διαφορά, τότε η προβλεπόμενη αποζημίωση είναι πλήρης. Εάν, αντίθετα, 

ως σημείο αναφοράς θεωρηθεί η ονομαστική αξία των καταθέσεων και η αγοραία αξία των 

μετοχών, και η προβλεπόμενη από τον Ν.17(Ι)/2013 αποζημίωση δεν καλύψει -ως είναι το 

πιθανότερο- τη σχετική διαφορά, τότε η προβλεπόμενη αποζημίωση δεν είναι πλήρης. 

 

Το τέταρτο και τελευταίο σημείο είναι το κατά πόσο οι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου έλαβαν 

και/ή θα λάβουν αποζημίωση για τον περιορισμό του δικαιώματός τους στην ιδιοκτησία «το 

ταχύτερο». Ο όρος αυτός δεν έχει ερμηνευθεί με τρόπο συγκεκριμένο από το Ανώτατο 

Δικαστήριο, αλλά εξαρτάται και κρίνεται με βάση τα περιστατικά της κάθε υπόθεσης488. Ως 

είδαμε, τέτοια αποζημίωση δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα, ήτοι πέντε και πλέον έτη μετά. 

 
487 Ανάλογη εφαρμογή της Σεργίδης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 1 ΑΑΔ 119. 
488 Σχετικές, Aristides a.o. v. The Republic, (1983) 3 CLR 150, Ιωσηφίδης ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1990) 3 ΑΑΔ 
4599. Καίτοι αφορούν περιπτώσεις επίταξης, κρίνονται διαφωτιστικές, αφού και εκεί το Σύνταγμα απαιτεί την 
καταβολή της αποζημίωσης το ταχύτερον. 
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Ακόμη, λοιπόν, κι αν τελικώς καταβληθεί αποζημίωση, η οποία να είναι πλήρης, αμφίβολο θα 

παραμένει εάν αυτή καταβλήθηκε «το ταχύτερο». 

 

Προκύπτει, λοιπόν, πως ακόμη και υπό την προσέγγιση της ΚΔΠ 104/2013 ως περιορισμού 

του δικαιώματος στην ιδιοκτησία των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου, το εάν αυτή 

πληρούσε την αρχή της αναλογικότητας στο πλαίσιο του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος 

εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, και κυρίως από το ποια σημεία αναφοράς θα 

χρησιμοποιηθούν τόσο σχετικά με τις καταθέσεις όσο και σχετικά με τις μετοχές για τον 

καθορισμό της τυχόν ζημίας των επηρεασθέντων καταθετών και της τυχόν απαιτούμενης προς 

αυτούς αποζημίωσης. 

 

5.4. Σύνοψη κεφαλαίου 

 

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου ήταν η αξιολόγηση της συμβατότητας των μέτρων της 

απομείωσης και/ή της μετατροπής σε μετοχές μέρους των καταθέσεων των καταθετών της 

Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, ως προβλέφθηκαν και εφαρμόστηκαν δυνάμει 

των ΚΔΠ 104/2013 και ΚΔΠ 103/2013, με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως αυτό (δέον να) 

προστατεύεται στην κυπριακή έννομη τάξη. Τούτο επιχειρήθηκε δια της απάντησης των τριών 

κομβικών για την αξιολόγηση κάθε πιθανής επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

ερωτημάτων.  

 

Οι επηρεασθείσες από τα υπό κρίση μέτρα καταθέσεις (δέον να) συνιστούν ιδιοκτησία των 

καταθετών τόσο στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας όσο και στο πλαίσιο του Άρθρου 1 

Π1 και του Άρθρου 23 του Συντάγματος.  

 

Η επέμβαση που επέφερε σε αυτές η ΚΔΠ 104/2013 συνιστούσε στέρηση ιδιοκτησίας, ενώ η 

επέμβαση που επέφερε η ΚΔΠ 103/2013 μπορεί να προσεγγισθεί και ως στέρηση και ως 

περιορισμός -θέση που θεωρούμε ορθότερη.  
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Οι επεμβάσεις αυτές δεν ήταν δικαιολογημένες, ένεκα του ότι δεν πληρούσαν το σύνολο των 

απαιτούμενων προς τούτο προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα, αμφότερες δεν πληρούσαν την 

προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου ούτε με αναφορά στην προτεινόμενη θεωρία ούτε με 

αναφορά στο Άρθρο 1 Π1 και στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. Παρόλο που υπήρχαν σχετικές 

νομοθετικές προβλέψεις, αυτές δεν ήταν σύμφωνες με την ασφάλεια δικαίου. Αντίθετα, και η 

ΚΔΠ 104/2013 και η ΚΔΠ 103/2013 πληρούσαν τη δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης 

σκοπού δημοσίου συμφέροντος, τόσο στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας όσο και στο 

πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 και του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Τέλος, τόσο η ΚΔΠ 104/2013 

όσο και ΚΔΠ 103/2013, αν και πληρούσαν την αρχή της αναλογικότητας στο πλαίσιο της 

προτεινόμενης θεωρίας και του Άρθρου 1 Π1, το εάν πληρούσαν αυτήν στο πλαίσιο του 

Άρθρου 23 του Συντάγματος εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, και κυρίως από τα σημεία 

αναφοράς που θα επιλεχθούν για τον υπολογισμό της τυχόν ζημίας των επηρασθέντων 

καταθετών και της τυχόν οφειλόμενης σε αυτούς αποζημίωσης. 

 

Συνεπώς -και δυστυχώς, τα υπό κρίση στο παρόν κεφάλαιο μέτρα δεν ήταν σύμφωνα με το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως (δέον να) προστατεύεται στην κυπριακή έννομη τάξη. 
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Κεφάλαιο 6: 

Η απαλλαγή των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών από τις υποχρεώσεις τους έναντι 

των τραπεζών 

 

6.1. Εισαγωγή 

 

Κατά τη διάρκεια του 2015 η Κυπριακή Δημοκρατία υιοθέτησε μία σειρά νόμων, οι οποίοι 

συνιστούσαν το ούτω καλούμενο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας489. Οι νόμοι αυτοί τέθηκαν σε ισχύ 

στις 7/5/2015, εκτός όπου ειδικά ορίστηκε διαφορετική ημερομηνία490. Οι νόμοι αυτοί είτε 

μετέβαλλαν υπάρχοντες θεσμούς είτε εισήγαγαν νέους∙ είτε τροποποιούσαν υφιστάμενους 

νόμους είτε δημιουργούσαν νέους. Στόχος τους ήταν η διαχείριση και/ή η αντιμετώπιση της 

αφερεγγυότητας τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων με τέτοιο τρόπο, ώστε 

από τη μία πλευρά, οι πιστωτές τους να ικανοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό και από 

την άλλη πλευρά, τα πρόσωπα αυτά και οι τυχόν εγγυητές τους να επιβιώσουν της 

αφερεγγυότητας, να εξέλθουν αυτής διατηρώντας ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, 

καθώς και να επανενταχθούν στην οικονομία και στην κοινωνία γενικότερα με τον ταχύτερο 

και ομαλότερο δυνατό τρόπο.  

 

Ένας από τους νόμους του Πλαισίου Αφερεγγυότητας είναι ο Περί Αφερεγγυότητας Φυσικών 

Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) 

Ν.65(Ι)/2015. Ο νόμος αυτός εισήγαγε δύο νέους θεσμούς διαχείρισης και/ή αντιμετώπισης 

της αφερεγγυότητας στην κυπριακή έννομη τάξη. Οι δύο αυτοί θεσμοί είναι το Διάταγμα 

 
489 Συγκεκριμένα, το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας αποτελούν: 
(α) Ο Περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) N. 61(I)/2015, ο οποίος τροποποίησε τη διαδικασία πτώχευσης στον Περί 
Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.  
(β) Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) N. 62(I)/2015, ο οποίος εισήγαγε τον θεσμό του εξεταστή στον Περί 
Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. 
(γ) Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) N.63(I)/2015, ο οποίος τροποποίησε τη διαδικασία εκκαθάρισης 
στον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113. 
(δ) Ο Περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας N.64(I)/2015. 
(ε) Ο Περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής 
Οφειλών) Ν.65(Ι)/2015.  
490 Για παράδειγμα, ως θα δούμε και στη συνέχεια, το Άρθρο 97 του Ν.65(Ι)/2015 όριζε πως οι διατάξεις που 
αφορούσαν τον θεσμό του ΔΑΟ θα τίθεντο σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι στις 8/8/2015. 
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Απαλλαγής Οφειλών (κατωτέρω «ΔΑΟ») και το Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής (κατωτέρω 

«ΠΣΑ»), το οποίο διακρίνεται σε Συναινετικό (κατωτέρω «συναινετικό ΠΣΑ») και Μη 

Συναινετικό (κατωτέρω «μη συναινετικό ΠΣΑ»). Ως και ο τίτλος του υποδεικνύει, ο 

Ν.65(Ι)/2015 αφορά μονάχα πρωτοφειλέτες και/ή οι εγγυητές που είναι φυσικά πρόσωπα, ενώ 

ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει σχετικά με τους επηρεαζόμενος από αυτόν πιστωτές, οι οποίοι 

μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα491.  

 

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου θα αποτελέσουν τα ΔΑΟ, τα μη συναινετικά ΠΣΑ και τα 

συναινετικά ΠΣΑ, στον βαθμό που τα τελευταία επηρεάζουν τις αξιώσεις πιστωτών οι οποίοι 

δεν συγκατατέθηκαν σε αυτά, ως μορφές επέμβασης στις οφειλές και/ή τις υποχρεώσεις των 

πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών έναντι των τραπεζών. Συγκεκριμένα, η χρήση των 

θεσμών αυτών οδηγεί και/ή μπορεί να οδηγήσει σε μερική ή ολική απαλλαγή των 

πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών από την ευθύνη τους έναντι των τραπεζών, άρα σε μερική 

ή ολική απώλεια των αντίστοιχων αξιώσεων των τραπεζών έναντι των προσώπων αυτών, 

χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Αντίθετα, δεν θα ασχοληθούμε με την απαλλαγή που μπορεί να 

επιφέρει η χρήση των συναινετικών ΠΣΑ στον βαθμό που οι πιστωτές συγκατατίθενται σε 

αυτά ή η χρήση της Περί Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγίας του 2015, που δίδει τη 

δυνατότητα στις τράπεζες, ως τελευταία λύση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης μη 

εξυπηρετούμενων οφειλών, να προβαίνουν σε μερική ή ολική διαγραφή αυτών. Ο λόγος 

τούτου είναι πως στις δύο αυτές περιπτώσεις, εν αντιθέσει με τις τρεις ανωτέρω 

αναφερόμενες, οι τράπεζες συγκατατίθενται, αποδέχονται, τις εν λόγω επεμβάσεις στις 

αξιώσεις τους έναντι των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών. Δεν υπάρχει, επομένως, σε 

αυτές αναγκαστική επέμβαση στις αξιώσεις τους. 

 

 
491 Βεβαίως, πρωτοφειλέτες και/ή εγγυητές νομικά πρόσωπα καλύπτονται από πρόνοιες άλλων νόμων και/ή 
κανονισμών που διέπουν ζητήματα αφερεγγυότητας και/ή οφειλών και/ή άλλως πως σχετικά ζητήματα, όπως ο 
Ν.62(Ι)/2015 και ο Ν.63(Ι)/2015 του Πλαισίου Αφερεγγυότητας, που αναφέρθηκαν αμέσως ανωτέρω, και η Περί 
Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015, ΚΔΠ 107/2015.  
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Είναι ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως στις Γνώμες και στις Συστάσεις που 

απηύθυνε το Συμβούλιο προς την Κυπριακή Δημοκρατία κατά την περίοδο 2010 - 2013 δεν 

υπήρχε οποιαδήποτε πρόνοια που να σχετίζεται άμεσα με τα υπό κρίση μέτρα. Παρόλα αυτά, 

σε κάποιες Συστάσεις υπήρχαν πρόνοιες που θα λέγαμε πως σχετίζονταν έμμεσα με αυτά. 

Συγκεκριμένα, στις Συστάσεις ημ.10/7/2012 και ημ.16/5/2013 παρατηρείτο πως ο αυξημένος 

ιδιωτικός δανεισμός και ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελούσαν κίνδυνο 

για την κυπριακή οικονομία που έπρεπε να αντιμετωπισθεί492. Όσον αφορά τα Μνημόνια που 

η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύτηκε και κλήθηκε να εφαρμόσει, όλα περιλάμβαναν πρόνοιες 

που σχετίζονταν με τα προβλήματα και την ανάγκη εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, 

καθώς και πρόνοιες που αφορούσαν τον ιδιωτικό δανεισμό, την ανάγκη περιορισμού αυτού 

και την ανάγκη διευκόλυνσης των οφειλετών που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες. Το 

αρχικό Μνημόνιο και το πρώτο και δεύτερο επικαιροποιημένο, που τέθηκαν σε ισχύ τον 

Απρίλιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2013 αντίστοιχα, επικεντρώνονταν στην 

ανάγκη διευκόλυνσης της διαδικασίας πώλησης εμπράγματων εξασφαλίσεων και 

αναδιάρθρωσης δανείων, χωρίς να περιλαμβάνουν πρόνοιες που αφορούσαν συγκεκριμένα 

και άμεσα τα υπό κρίση μέτρα. Αντίθετα, το τρίτο και το τέταρτο επικαιροποιημένο Μνημόνιο, 

που τέθηκαν σε ισχύ τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2014 αντίστοιχα, όριζαν πως η Κυπριακή 

Δημοκρατία έπρεπε να υιοθετήσει ένα εκτενές πλαίσιο κατάλληλων διαδικασιών διαχείρισης 

της αφερεγγυότητας φυσικών και νομικών προσώπων. Το πέμπτο επικαιροποιημένο 

Μνημόνιο, που τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2014, έδιδε συγκεκριμένο περιεχόμενο στο 

εν λόγω πλαίσιο, περιλαμβάνοντας πρόνοιες που άμεσα σχετίζονταν με τα υπό κρίση μέτρα. 

Τέλος, το έκτο επικαιροποιημένο Μνημόνιο, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2015, ήτοι μετά 

τον χρόνο θέσης σε ισχύ του Πλαισίου Αφερεγγυότητας, περιλάμβανε πρόνοιες που 

αφορούσαν τη βελτίωση αυτού. 

 
492 Council Recommendation on the National Reform Programme 2012 of Cyprus and delivering a Council Οpinion 
on the Stability Programme of Cyprus, 2012-2015, 10/7/2012, 2012/C 219/04, Commission Recommendation for 
a Council Recommendation on the National Reform Programme 2012 of Cyprus and delivering a Council Οpinion 
on the Stability Programme of Cyprus, 2012-2015, 30/5/2012, COM (2012) 308 final και Council Recommendation 
with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit, 16/5/2013, Commission 
Recommendation for a Council Recommendation with a view to bringing an end to the situation of excessive 
government deficit. Assessment of action taken by Cyprus, 7/5/2013, COM (2013) 284 final. 
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Δεδομένων τούτων, το ερευνητικό ερώτημα στο παρόν κεφάλαιο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Είναι τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από την  Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αντιμετώπισης 

της οικονομικής κρίσης και οδηγούν και/ή μπορούν να οδηγήσουν στην απαλλαγή των 

πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών από τις υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών χωρίς τη 

συγκατάθεση των τελευταίων, και συγκεκριμένα οι θεσμοί των ΔΑΟ και των ΠΣΑ, σύμφωνα με 

την προτεινόμενη θεωρία προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και με το σχετικό θετικό 

πλαίσιο, ως προκύπτει από το Άρθρο 1 Π1 και το Άρθρο 23 του Συντάγματος, ερμηνευμένων 

υπό το φως της εν λόγω θεωρίας; 

 

Η απάντηση αυτού θα επιχειρηθεί δια της ακολουθίας της ίδιας πορείας που ακολουθήθηκε 

και στα προηγούμενα κεφάλαια. 

 

6.2. Τα υπό κρίση μέτρα 

 

Ως είδαμε, τα μέτρα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίο προβλέπονται στον 

Περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα 

Απαλλαγής Οφειλών) Ν.65(Ι)/2015. Ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 

στις 7/5/2015 και τέθηκε σε ισχύ αυθημερόν, με εξαίρεση το μέρος αυτού που αφορούσε τον 

θεσμό του ΔΑΟ. Το μέρος αυτό τέθηκε σε ισχύ τρείς μήνες αργότερα, ήτοι στις 8/8/2015. 

 

Από το ιδιαίτερα εκτενές προοίμιο του Ν.65(Ι)/2015 καθίσταται σαφές πως σκοπός του είναι η 

εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα και η συντήρηση της 

οικονομίας ενεργής δια της διατήρησης όσο το δυνατό περισσοτέρων προσώπων και σε όσο 

το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό οικονομικά δραστήριων. Σημειώνεται πως, προκειμένου ο 

σκοπός αυτός να επιτευχθεί, πρέπει να εξασφαλιστεί από τη μία, η ικανοποίηση στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό των δανειστών, με δικλείδα ασφαλείας το να μη βρεθούν, μέσα από τους 

μηχανισμούς του νόμου, σε θέση χειρότερη από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν εάν ο 
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οφειλέτης πτώχευε, και από την άλλη, η επιβίωση και αξιοπρεπής διαβίωση για τους 

πρωτοφειλέτες και/ή τους εγγυητές και τις οικογένειές τους και η διατήρηση και/ή η επανένταξη 

αυτών στην οικονομία και στην κοινωνία γενικότερα. Με άλλα λόγια, επισημαίνεται πως, 

προκειμένου ο σκοπός αυτός να επιτευχθεί, απαιτείται εξισορρόπηση των δικαιωμάτων, των 

υποχρεώσεων, των συμφερόντων όλων αυτών των προσώπων.  

 

Ο στόχος τούτος γίνεται ιδιαίτερα κατανοητός εάν αναλογιστούμε το πλαίσιο στο οποίο 

υιοθετήθηκε ο Ν.65(Ι)/2015, ήτοι μετά την υπογραφή -και κατά την ισχύ- της Συμφωνίας 

Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης και του συνοδεύοντος αυτή Μνημονίου, την 

απομείωση και/ή τη μετατροπή σε μετοχές μέρους των καταθέσεων των καταθετών της Λαϊκής 

Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, την επιβολή σειράς περιορισμών στους μισθούς και στις 

συντάξεις, την πτώση των τιμών των ακινήτων, την άνοδο της ανεργίας, την αύξηση των 

αφερέγγυων φυσικών και νομικών προσώπων, τον πολλαπλασιασμό των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, τη μεγέθυνση της δυσκολίας των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν και να επιβιώσουν. 

 

6.2.1. Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών 

 

Ο θεσμός του Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών, ως καταδεικνύει με σαφήνεια και το όνομά 

του, προβλέπει και ρυθμίζει την, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένη 

διαδικασία, έκδοση δικαστικού διατάγματος, το οποίο απαλλάσσει τον πρωτοφειλέτη από 

κάποιες οφειλές του και κατά συνέπεια, και τους τυχόν εγγυητές του από τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις τους.  

 

6.2.1.1. Πεδίο εφαρμογής 

 

Στο υποκειμενικό πεδίο του θεσμού των ΔΑΟ εμπίπτουν ως πρωτοφειλέτες και εγγυητές, 

καταρχάς, μόνο φυσικά πρόσωπα. Επιπλέον, το Άρθρο 11 του Ν.65(Ι)/2015 ορίζει κάποια 
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κριτήρια επιλεξιμότητας, ήτοι κάποιες περαιτέρω προϋποθέσεις, τόσο θετικές όσο και 

αρνητικές, τις οποίες ένα πρόσωπο πρέπει να πληροί κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης 

για την έκδοση ΔΑΟ προκειμένου να είναι επιλέξιμο, ήτοι να εμπίπτει στο υποκειμενικό πεδίο 

εφαρμογής του θεσμού αυτού. Πρόκειται για προϋποθέσεις που (στόχο έχουν να) 

αποδεικνύουν την αφερεγγυότητα του Αιτητή και τη μη κατάχρηση του θεσμού493. Αντίθετα, 

στο υποκειμενικό πεδίο του ΔΑΟ ως πιστωτές εμπίπτουν και φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

 

Στο αντικειμενικό πεδίο του ΔΑΟ δεν εμπίπτουν όλα τα χρέη. Εμπίπτουν μονάχα τα επιλέξιμα 

χρέη, τα οποία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν.65(Ι)/2015 είναι οποιαδήποτε χρέη ύψους 

 
493 Σύμφωνα με το Άρθρο 11 Ν.65(Ι)/2015, ένα πρόσωπο είναι επιλέξιμο αν: 
(α) Έχει μηνιαίο καθαρό διαθέσιμο ίσο ή λιγότερο από €200. 
(β) Διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας ίσης ή μικρότερης από €1.000. 
(γ) Έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία. 
(δ) Είναι αφερέγγυο και είναι πιθανό να εξακολουθήσει να είναι αφερέγγυο μέσα σε διάστημα ενός έτους από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  
(ε) Κατά την περίοδο των δύο τελευταίων ετών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ΔΑΟ δεν έχει:  

- Διενεργήσει συναλλαγή με οποιοδήποτε πρόσωπο σε αξία χαμηλότερη της πραγματικής, η οποία έχει 
συμβάλει ουσιαστικά στην αδυναμία του να πληρώσει τα λοιπά χρέη του. (Σχετικό το Άρθρο 92 του 
Ν.65(Ι)/2015).  

- Δώσει προτίμηση σε πρόσωπο ως προς την εξόφληση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση 
του διαθέσιμου ποσού του χρεώστη για την πληρωμή των λοιπών χρεών του. (Σχετικό το Άρθρο 93 του 
Ν.65(Ι)/2015). 

(στ) Δεν έχει προηγουμένως χαρακτηρισθεί ως καθορισμένος χρεώστης, δηλαδή δεν αποτελεί το υποκείμενο 
άλλου ήδη εκδοθέντος ΔΑΟ. 

(ζ) Δεν έχει υποβάλει αίτηση για έκδοση προστατευτικού διατάγματος μέσα στην περίοδο των δώδεκα τελευταίων 
μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ΔΑΟ. 

(η) Δεν είναι μέρος σε εν ισχύ Προσωπικό Διακανονισμό Αφερεγγυότητας. 
(θ) Δεν έχει επιτυχώς συμπληρώσει Προσωπικό Διακανονισμό Αφερεγγυότητας μέσα στα πέντε τελευταία χρόνια 

πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ΔΑΟ. 
(ι) Δεν έχει υποβάλει το ίδιο ή πιστωτής του αίτηση για πτώχευσή του, η οποία δεν εκδικάστηκε πριν από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ΔΑΟ, με τρεις εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος και αφορούν περιπτώσεις 
όπου η ουσία της αίτησης πτώχευσης δεν εξετάστηκε και/ή δεν κρίθηκε ακόμη.  

(ια) Δεν είναι πτωχεύσας. 
(ιβ) Δεν υπόκειται σε δικαστικό διάταγμα για κατανομή μεριδίου αποδοχών ή μισθού σε πιστωτές σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Περί Πτώχευσης Νόμου, Κεφ.5. 
(ιγ) Δεν βρίσκεται σε εφαρμογή σε σχέση με αυτό συμβιβασμός ή σχέδιο διευθέτησης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Περί Πτώχευσης Νόμου, Κεφ.5. 
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συνολικά €25.000, πλην των εξαιρετέων χρεών494 και των εξασφαλισμένων στον βαθμό της 

εξασφάλισής τους495. Εμπίπτουν δε σε αυτά, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

(α) Χρέος πιστωτικής κάρτας. 

 

(β) Παρατράβηγμα ή ανεξασφάλιστο δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλη οντότητα που 

εποπτεύεται από την ΚΤΚ δυνάμει του Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

Ν.66(Ι)/1997. 

 

(γ) Χρέος για την πληρωμή ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών σε σχέση με επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας ή τηλέφωνο. 

 

(δ) Εξαιρέσιμα χρέη496 το ύψος των οποίων είναι μικρότερο του 10% του συνόλου των 

επιλέξιμων χρεών ανεξάρτητα από τη συναίνεση του πιστωτή αυτών. 

 

(ε) Εξαιρέσιμα χρέη που είναι επιτρεπτά χρέη497. 

 
494 Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν.65(Ι)/2015, εξαιρετέα χρέη είναι: 
(α) Οποιαδήποτε χρηματοοικονομική υποχρέωση του χρεώστη που πηγάζει από διάταγμα διατροφής. 
(β) Οποιαδήποτε χρηματοοικονομική υποχρέωση του χρεώστη που πηγάζει από δικαστική απόφαση για 

αποζημίωση οποιουδήποτε προσώπου για θάνατο ή σωματική βλάβη συνεπεία αστικού αδικήματος του 
χρεώστη. 

(γ) Χρέος ή χρηματοοικονομική υποχρέωση του χρεώστη που πηγάζει από δάνειο ή επίδειξη ανοχής στην 
ανάκτηση οφειλών που προκύπτουν από δάνειο, το οποίο εξασφαλίστηκε μέσω απάτης, κατάχρησης, 
υπεξαίρεσης ή δόλιας παραβίασης της εμπιστοσύνης. 

(δ) Χρέος ή χρηματική ποινή  του χρεώστη που πηγάζει από δικαστικό διάταγμα ή από απόφαση δυνάμει του 
Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 
Ν.188(Ι)/2007 ή από απόφαση δικαστηρίου με την οποία επιβάλλεται οποιαδήποτε χρηματική ποινή λόγω 
καταδίκης για ποινικό αδίκημα. 

495 Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν.65(Ι)/2015, εξασφαλισμένα χρέη είναι αυτά η αποπληρωμή των οποίων είναι 
εξασφαλισμένη με εξασφάλιση επί οποιουδήποτε ενεργητικού ή περιουσιακού στοιχείου οποιασδήποτε φύσης 
μέχρι την αξία της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση, όπως αυτή εκτιμάται δυνάμει του Άρθρου 44 του 
νόμου. Εξασφάλιση είναι οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί 
Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Ν.9/1965 ή οποιαδήποτε επιβάρυνση ή δικαίωμα επίσχεσης ή άλλη 
εξασφάλιση. 
496 Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν.65(Ι)/2015, εξαιρέσιμα χρέη είναι: 
(α) Οποιαδήποτε χρηματοοικονομική υποχρέωση του χρεώστη που προκύπτει από φόρο, τέλος ή άλλη χρέωση 

παρόμοιας φύσης ή δικαιώματα οφειλόμενα ή καταβλητέα στη Δημοκρατία. 
(β) Οποιοδήποτε ποσό καταβλητέο από τον χρεώστη δυνάμει των διατάξεων του Περί Δήμων Ν.111/1985 και 

οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. 
(γ) Οποιοδήποτε ποσό καταβλητέο από τον χρεώστη δυνάμει των διατάξεων του Περί Κοινοτήτων Ν.86(Ι)/1999 

και οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. 
497 Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Ν.65(Ι)/2015, επιτρεπτά χρέη είναι εξαιρέσιμα χρέη για τα οποία μπορεί να εκδοθεί 
ΔΑΟ μονάχα κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος στον πιστωτή του εξαιρέσιμου χρέους, με το οποίο να ζητείται 
η συγκατάθεσή του. Ο πιστωτής μπορεί να συναινέσει εγγράφως, ενώ σε περίπτωση μη έγγραφης απάντησής του 
τεκμαίρεται ότι συγκατατίθεται. 
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Δέον στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι το όριο των €25.000 στον ορισμό των επιλέξιμων 

χρεών δεν υποδηλώνει ότι το σύνολο των μη εξαιρετέων και μη εξασφαλισμένων χρεών του 

οφειλέτη πρέπει να ανέρχεται μέχρι το ποσό αυτό, αλλά ότι το σύνολο της απαλλαγής δυνάμει 

ΔΑΟ δεν μπορεί να το υπερβαίνει. Σε περίπτωση, λοιπόν, που το άθροισμα των επιλέξιμων 

χρεών ξεπερνά τις €25.000, το ΔΑΟ επιφέρει αναλογική απαλλαγή από αυτά, η οποία 

συνολικά δεν υπερβαίνει τις €25.000.  

 

Καθίσταται σαφές, λοιπόν, πως τα κριτήρια και/ή οι προϋποθέσεις χρήσης του ΔΑΟ είναι 

ιδιαίτερα αυστηρά, τόσο με αναφορά στο αντικείμενο όσο και με αναφορά στο υποκείμενο 

αυτού. 

 

6.2.1.2. Βασικές ρυθμίσεις 

 

Η διαδικασία έκδοσης ΔΑΟ θα μπορούσε να λεχθεί ότι διακρίνεται σε τέσσερα στάδια.  

 

Στο πρώτο στάδιο, ο χρεώστης υποβάλλει αίτηση για την έκδοση ΔΑΟ στην Υπηρεσία 

Αφερεγγυότητας, προσκομίζοντας και μία σειρά καθορισμένων εκ του νόμου εγγράφων, τα 

οποία, ουσιαστικά, δεικνύουν την προσωπική οικονομική του κατάσταση και την κατάσταση 

των χρεών του498.  

 

Στο δεύτερο στάδιο, η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας προβαίνει στην απαιτούμενη έρευνα, 

προκειμένου να κρίνει εάν ο χρεώστης πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την έκδοση ΔΑΟ, 

και δεδομένης τούτης αποφαίνεται επί της αίτησής του499.  

 

Στο τρίτο στάδιο, εφόσον η απόφαση της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας για την αίτηση του 

χρεώστη ήταν καταφατική, ο τελευταίος, είτε δια της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας είτε δια 

 
498 Σχετικά τα Άρθρα 12 και 13 του Ν.65(Ι)/2015. 
499 Σχετικά τα Άρθρα 12, 14, 15 και 16 του Ν.65(Ι)/2015. 
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δικηγόρου της επιλογής του, υποβάλλει αίτηση για ΔΑΟ στο Δικαστήριο και το τελευταίο 

αποφαίνεται επ’ αυτής. Εάν το Δικαστήριο θεωρήσει ότι ο χρεώστης πληροί τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας, εκδίδει ΔΑΟ για τα χρέη που αναφέρονταν στην αίτηση. Ως είπαμε, εάν το 

σύνολο αυτών υπερβαίνει τις €25.000, τότε το ΔΑΟ επιφέρει αναλογική απαλλαγή γι’ αυτά, 

ώστε το σύνολο αυτής να μην υπερβαίνει το εν λόγω ποσό500. Με την έκδοση του ΔΑΟ ο 

χρεώστης καθίσταται καθορισμένος χρεώστης, οι επηρεασθέντες πιστωτές καθίστανται 

καθορισμένοι πιστωτές και τα επηρεασθέντα χρέη καθίστανται καθορισμένα χρέη501. 

 

Στο τέταρτο στάδιο, το οποίο ακολουθεί την έκδοση ΔΑΟ, κάθε καθορισμένος πιστωτής 

δύναται να υποβάλει ένσταση στο Δικαστήριο, για συγκεκριμένους και περιοριστικά 

αναφερόμενους στον νόμο λόγους, αναφορικά με τη συμπερίληψη χρέους του χρεώστη προς 

αυτόν στο ΔΑΟ. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους 

από την έκδοση του ΔΑΟ502.  

 

Η έκδοση του ΔΑΟ επιφέρει μία σειρά δραστικών συνεπειών. Καταρχάς, σύμφωνα με το 

Άρθρο 21 του Ν.65(Ι)/2015, με την έκδοση του ΔΑΟ ο καθορισμένος χρεώστης και οι τυχόν 

εγγυητές απαλλάσσονται από το καθορισμένο επιλέξιμο χρέος, από οποιεσδήποτε άλλες 

 
500 Για παράδειγμα, εάν ο χρεώστης έχει ένα δάνειο σε μία τράπεζα ύψους €40.000 και ένα δάνειο σε άλλην τράπεζα 
ύψους €10.000, δεδομένου του ότι η απαλλαγή δυνάμει του ΔΑΟ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €25.000, η 
απαλλαγή αυτή θα είναι αναλογική. Έτσι, για το δάνειο των €40.000 η απαλλαγή θα ανέρχεται στις €20.000, ενώ 
για το δάνειο των €10.000 η απαλλαγή θα ανέρχεται σε €5.000. Η αναλογία 4:1 στο ύψος των χρεών θα διατηρηθεί 
και στο ύψος της απαλλαγής. 
501 Σχετικά τα Άρθρα 16 -18 του Ν.65(Ι)/2015. 
502 Σχετικά τα Άρθρα 20 και 21 του Ν.65(Ι)/2015.  
Σύμφωνα με το Άρθρο 20(3) του Ν.65(Ι)/2015, ένσταση για τη συμπερίληψη χρέους στο εκδοθέν ΔΑΟ μπορεί να 
υποβληθεί μόνο για τους εξής λόγους: 
(α) Ο καθορισμένος χρεώστης δεν πληρούσε τα κριτήρια επιλεξιμότητας όταν υπέβαλε την αίτηση για έκδοση ΔΑΟ. 
(β) Ισχύουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, τα οποία προκαλούν ή έχουν προκαλέσει σημαντική ζημία στον 
καθορισμένο πιστωτή: 
- Υπήρχε ουσιώδης ανακρίβεια ή παράλειψη στην Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων ή στις 

άλλες πληροφορίες που παρέχονται ή στα έγγραφα που προσκομίζονται από τον καθορισμένο πιστωτή στο 
πλαίσιο του θεσμού του ΔΑΟ. 

- Ο καθορισμένος χρεώστης είχε κηρυχθεί πτωχεύσας και το διάταγμα του δικαστηρίου δεν είχε ακυρωθεί ή ο 
χρεώστης δεν είχε αποκατασταθεί. 

- Ο καθορισμένος χρεώστης, μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΑΟ και εντός ενός έτους από την 
έκδοσή του, διέπραξε αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του νόμου. 

- Οι διατάξεις του νόμου σχετικά με τον θεσμό του ΔΑΟ δεν τηρήθηκαν. 
- Ο καθορισμένος χρεώστης, δια των ενεργειών του εντός των έξι τελευταίων μηνών πριν την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του για ΔΑΟ, είχε τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποθέσεις με τρόπο που 
αποσκοπούσε κυρίως στο να καταστεί επιλέξιμος χρεώστης για την έκδοση ΔΑΟ. 
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υποχρεώσεις σε σχέση με αυτό, καθώς και από το σύνολο των τόκων, χρηματικών ρητρών 

και άλλων σχετικών με το χρέος ποσών που κατέστησαν πληρωτέα από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης για ΔΑΟ. Επιπλέον, με την έκδοση του ΔΑΟ ο καθορισμένος χρεώστης 

απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση προκύπτει ως αποτέλεσμα εγγύησης ή άλλης 

ανεξασφάλιστης υποχρέωσης που ο τελευταίος έδωσε υπέρ τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι 

το σχετικό με την εν λόγω υποχρέωση ποσό δεν κατέστη απαιτητό πριν ή κατά την έναρξη 

ισχύος του ΔΑΟ. Είναι αξιοσημείωτο ότι η απαλλαγή του καθορισμένου χρεώστη σε σχέση με 

τέτοιες υποχρεώσεις δεν έχει ως όριο τις €25.000. Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 19 του 

Ν.65(Ι)/2015, με την έκδοση του ΔΑΟ τερματίζεται η δυνατότητα κάθε καθορισμένου πιστωτή 

να κινηθεί δικαστικά, νομικά και/ή άλλως πως εναντίον του καθορισμένου χρεώστη και 

οποιουδήποτε εγγυητή προς είσπραξη καθορισμένου χρέους.  

 

Σε περίπτωση που, μετά από υποβολή έντασης από καθορισμένο πιστωτή, τυχόν εκδοθέν 

ΔΑΟ ακυρωθεί από το Δικαστήριο, τότε τα ανωτέρω αποτελέσματα δεν επέρχονται και/ή 

αίρονται αναδρομικά. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Ν.65(Ι)/2015, ο 

καθορισμένος πιστωτής είναι υπεύθυνος στο ακέραιο τόσο για όλα τα καθορισμένα χρέη που 

περιλαμβάνονταν στο  ΔΑΟ, καθώς και για όλες τις καθυστερήσεις, χρεώσεις και τόκους που 

συσσωρεύτηκαν κατά την περίοδο ισχύος του σε σχέση με τα καθορισμένα χρέη. Με άλλα 

λόγια, σε περίπτωση ακύρωσης του ΔΑΟ, οι συνέπειές του αίρονται αναδρομικά, ωσάν αυτό 

να μην εκδόθηκε ποτέ. 

 

6.2.2. Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής 

 

Ο θεσμός των Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής οδηγεί στη δημιουργία ενός 

προγράμματος αποπληρωμής των οφειλών ενός προσώπου προσαρμοσμένου στην 

προσωπική, οικονομική και οικογενειακή κατάστασή του -ως υποδηλώνει και το όνομά του. 

Στόχος είναι, ως είδαμε, από τη μία πλευρά, οι καθορισμένοι πιστωτές  να ικανοποιηθούν 

στον μέγιστο δυνατό βαθμό και από την άλλη πλευρά, ο καθορισμένος χρεώστης να 



- 346 - 
 

επιβιώσει, να συντηρήσει την οικογένειά του, να καταστεί το συντομότερο δυνατό φερέγγυος, 

ώστε να παραμείνει και/ή να επανενταχθεί στην οικονομία και στην κοινωνία γενικότερα, και 

να επιβαρύνει το λιγότερο δυνατό τους τυχόν εγγυητές του, ώστε να αποφευχθούν συνέπειες 

ντόμινο. Τα ΠΣΑ διακρίνονται σε (α) συναινετικά και (β) μη συναινετικά.  

 

6.2.2.1. Συναινετικά ΠΣΑ 

 

Συναινετικά ΠΣΑ υπάρχουν όταν η πρόταση ΠΣΑ του Συμβούλου Αφερεγγυότητας εγκρίνεται 

από τη Συνέλευση Πιστωτών δια της συγκέντρωσης των απαιτούμενων πλειοψηφιών, οπότε 

και έπειτα απλά εγκρίνεται από το Δικαστήριο. Από τα συναινετικά ΠΣΑ δεσμεύονται, σαφώς, 

οι πιστωτές που υπερψήφισαν αυτά, αλλά και οι πιστωτές που για οποιοδήποτε λόγο, αν και 

καθορισμένοι πιστωτές, δεν ψήφισαν ή καταψήφισαν αυτά, σημείο που τα εντάσσει στο πεδίο 

του ενδιαφέροντός μας.  

 

6.2.2.1.1. Πεδίο εφαρμογής 

 

Στο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής των συναινετικών ΠΣΑ εμπίπτουν ως πρωτοφειλέτες και 

εγγυητές και πάλι μόνο φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια 

επιλεξιμότητας, τα οποία (στόχο έχουν να) αποδεικνύουν την αφερεγγυότητα του Αιτητή και 

τη μη κατάχρηση του θεσμού503. Αντίθετα, ως πιστωτές εμπίπτουν και φυσικά και νομικά 

πρόσωπα.  

 
503 Σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Ν.65(Ι)/2015, ένα πρόσωπο είναι επιλέξιμο αν: 
(α) Έχει συνήθη διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την επιφύλαξη ότι, εάν είχε τη συνήθη διαμονή του στην 

Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι και τα τρία τελευταία χρόνια πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύς του Ν.65(Ι)/2015, 
ήτοι πριν τις 7/5/2015, δεν απαιτείται να πληροί το κριτήριο της συνήθους διαμονής κατά τον χρόνο υποβολής 
της αίτησης για έκδοση προστατευτικού διατάγματος. 

(β) Είναι αφερέγγυο.  
(γ) Υπάρχει εύλογη προοπτική ότι η συμμετοχή του σε διακανονισμό θα τον διευκολύνει να καταστεί φερέγγυο σε 

περίοδο όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών, σύμφωνα με τη δήλωση του Συμβούλου Αφερεγγυότητας. 
(δ) Έχει συμπληρώσει την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων και υποβάλει ένορκη δήλωση ότι η 

εν λόγω δήλωση είναι ακριβής και πλήρης. 
(ε) Ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας συμπλήρωσε γραπτή δήλωση γι’ αυτό.  
(στ) Συγκατατέθηκε σε επιβεβαίωση των οικονομικών του στοιχείων από τον Σύμβουλο Αφερεγγυότητας. 
(ζ) Δεν είναι πτωχεύσας ο οποίος δεν αποκαταστάθηκε ή αποκαταστάθηκε, αλλά υπόκειται σε διάταγμα για 

πληρωμή μισθών ή αποδοχών σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Περί Πτώχευσης Νόμου, Κεφ.5.  
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Στο αντικειμενικό πεδίο αυτών εμπίπτει, καταρχάς, το σύνολο των χρεών ενός προσώπου. 

Εξαιρούνται, σε κάθε περίπτωση, τα εξαιρετέα χρέη, ενώ τα εξαιρέσιμα εμπίπτουν σε αυτό 

μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις504.  

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως τόσο το αντικειμενικό όσο και το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής 

των συναινετικών ΠΣΑ είναι ευρύτερο από αυτό των ΔΑΟ. 

 

6.3.2.2.2. Βασικές ρυθμίσεις 

 

Η διαδικασία δημιουργίας και υλοποίησης συναινετικού ΠΣΑ διακρίνεται σε πέντε στάδια. 

Δέον, πάντως, να σημειώσουμε πως, σε ένα  προπαρασκευαστικό αυτής στάδιο, ο χρεώστης 

διορίζει ένα Σύμβουλο Αφερεγγυότητας της επιλογής του, ο οποίος, αφού συγκεντρώσει 

ενώπιόν του το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων για να έχει πλήρη εικόνα της οικονομικής 

κατάστασης του χρεώστη, συμβουλεύει αυτόν για το πώς πρέπει να κινηθεί για να 

αντιμετωπίσει τυχόν αφερεγγυότητά του505.  

 

Στο πρώτο στάδιο, το οποίο έπεται της συναίνεσης του χρεώστη στην έναρξη της διαδικασίας 

ΠΣΑ, ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας για 

 
(η) Δεν υπήρξε καθορισμένος χρεώστης σε προστατευτικό διάταγμα κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων 

μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ΠΣΑ. 
(θ) Δεν έχει απαλλαγεί από χρέη δυνάμει ΔΑΟ κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών πριν από την 

ημερομηνία υποβολής αίτησης για ΠΣΑ.  
(ι) Δεν είναι αποκατασταθείς πτωχεύσας κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών πριν από την ημερομηνία 

υποβολής αίτησης για ΠΣΑ. 
(ια) Δεν έχει προκύψει το 25% ή μεγαλύτερο ποσοστό των χρεών του, πλην των εξαιρετέων χρεών, κατά το 

τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης για έκδοση προστατευτικού διατάγματος. 
(ιβ) Δεν έχει προβεί σε συναλλαγή που δεν έγινε έναντι αξιόλογης αντιπαροχής. (Σχετικό το Άρθρο 92 του 

Ν.65(Ι)/2015). 
(ιγ) Δεν έχει επιδείξει προτιμησιακή μεταχείριση σε πιστωτή που είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση του 

διαθέσιμου ποσού πληρωμής χρεών. (Σχετικό το Άρθρο 93 του Ν.65(Ι)/2015). 
504 Σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Ν.65(Ι)/2015, εξαιρέσιμο χρέος δύναται να συμπεριληφθεί σε πρόταση για ΠΣΑ 
-και συνεπώς σε ΠΣΑ- μόνο όταν ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας θεωρεί τούτο απαραίτητο και ο ενδιαφερόμενος 
πιστωτής συναινεί σε τέτοια συμπερίληψης. Εάν, λοιπόν, ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας θεωρεί τούτο απαραίτητο, 
ειδοποιεί σχετικά, χωρίς καθυστέρηση, τον ενδιαφερόμενο πιστωτή και, ενημερώνοντάς τον για τις υποθέσεις του 
χρεώστη, του ζητά εντός είκοσι μία ημερών από την εν λόγω ειδοποίηση να απαντήσει γραπτώς εάν δέχεται ή όχι 
τη συμπερίληψη του εξαιρέσιμου χρέους στην πρόταση για ΠΣΑ. Εάν ο εν λόγω πιστωτής παραλείψει να 
απαντήσει, τεκμαίρεται ότι συγκατατίθεται στη συμπερίληψη αυτή. 
505 Σχετικά τα Άρθρα 23 - 32 του Ν.65(Ι)/2015. 
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την έκδοση προστατευτικού πιστοποιητικού και η τελευταία, μετά από σχετική έρευνα, 

αποφαίνεται επί τούτης. Εάν ο χρεώστης πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ΠΣΑ, η 

Υπηρεσία Αφερεγγυότητας εκδίδει το προστατευτικό πιστοποιητικό και τότε ο χρεώστης, είτε 

δια της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας είτε δια δικηγόρου της επιλογής τους, υποβάλλει αίτηση 

στο Δικαστήριο για έκδοση προστατευτικού διατάγματος. Το Δικαστήριο με τη σειρά του 

αποφαίνεται επ’ αυτής και αντίστοιχα, εάν ο χρεώστης πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για 

ΠΣΑ, εκδίδει το προστατευτικό διάταγμα. Με την έκδοσή του ο χρεώστης καθίσταται 

καθορισμένος χρεώστης, οι επηρεασθέντες πιστωτές καθίστανται καθορισμένοι πιστωτές και 

τα επηρεασθέντα χρέη καθίστανται καθορισμένα χρέη. Το προστατευτικό διάταγμα επιφέρει 

μία σειρά δραστικών αποτελεσμάτων, τα οποία απαριθμούνται στο Άρθρο 40 του Ν.65(Ι)/2015 

και συνοψίζονται στην απαγόρευση στους καθορισμένους πιστωτές να λάβουν και/ή να 

προχωρήσουν οποιαδήποτε νομικά, δικαστικά και/ή άλλα μέτρα προς είσπραξη των 

καθορισμένων χρεών506. Κάθε καθορισμένος πιστωτής, ο οποίος θεωρεί ότι θίγεται από το 

προστατευτικό διάταγμα, μπορεί να ζητήσει τον παραμερισμό του, υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις και για συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στον νόμο507. 

 

Στο δεύτερο στάδιο, ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας ετοιμάζει πρόταση ΠΣΑ. Συγκεκριμένα, ο 

Σύμβουλος Αφερεγγυότητας καλεί τους καθορισμένους πιστωτές να προβούν σε επαλήθευση 

των καθορισμένων χρεών τους και να υποβάλουν προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την 

αντιμετώπιση των καθορισμένων χρεών του καθορισμένου χρεώστη έναντί τους στο πλαίσιο 

ΠΣΑ. Η πρόταση ΠΣΑ -όπως και το ΠΣΑ- περιλαμβάνει, ουσιαστικά, έναν τρόπο συνολικής 

διαχείρισης των καθορισμένων χρεών του καθορισμένου χρεώστη, προκειμένου να επιτευχθεί 

ο ανωτέρω αναφερόμενος σκοπός. Η πρόταση -όπως και το ΠΣΑ- περιλαμβάνει, καταρχάς, 

τρόπους ικανοποίησης των καθορισμένων πιστωτών και/ή αντιμετώπισης των καθορισμένων 

χρεών. Τέτοιοι τρόποι είναι, μεταξύ άλλων, η κατ’ αποκοπή πληρωμή συγκεκριμένου ποσού, 

είτε από τους πόρους του χρεώστη είτε από τους πόρους άλλου προσώπου, σε καθορισμένο 

 
506 Σχετικά τα Άρθρα 37 - 42 του Ν.65(Ι)/2015. 
507 Σχετικό το Άρθρο 41 του Ν.65(Ι)/2015. 
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πιστωτή έναντι χρέους, η μεταβίβαση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων σε 

καθορισμένο πιστωτή έναντι χρέους, η πώληση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων από 

τον χρεώστη ή από τον Σύμβουλο Αφερεγγυότητας και η καταβολή των εσόδων αυτής σε 

καθορισμένο πιστωτή έναντι χρέους, καθώς και η μείωση και/ή η διαγράφη καθορισμένου 

χρέους508. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση ΠΣΑ -όπως και το ΠΣΑ- υπόκειται σε κάποιες ασφαλιστικές 

δικλείδες τόσο προς όφελος των πιστωτών όσο και προς όφελος του χρεώστη και της 

οικογένειάς του.  

 

Όσον αφορά τους πιστωτές, το  Άρθρο 46 του Ν.65(Ι)/2015 προβλέπει πως το ΠΣΑ πρέπει 

να έχει ως αποτέλεσμα τη θέση αυτών στην ίδια ή σε καλύτερη θέση από αυτήν στην οποία 

θα βρίσκονταν εάν η περιουσία του χρεώστη διατίθετο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί 

Πτώχευσης Νόμου, Κεφ.5, δεδομένων των εξαιρουμένων περιουσιακών στοιχειών που δεν 

διατίθενται και της σειράς προτεραιότητας των χρεών, εκτός εάν ο ίδιος και/ή οι ίδιοι οι 

πιστωτές συναινούν στην επίτευξη διαφορετικού αποτελέσματος.  

 

Όσον αφορά τον χρεώστη και την οικογένειά του, το ίδιο άρθρο, μεταξύ άλλων, ορίζει πως: 

 

(α) Το ΠΣΑ δεν μπορεί να απαιτεί από τον χρεώστη να κάνει πληρωμές τέτοιου ύψους που 

θα είχαν ως αποτέλεσμα να μην έχει στη διάθεσή του ικανοποιητικό εισόδημα για την 

κάλυψη των λογικών εξόδων διαβίωσης του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του,  

εκτός εάν ο ίδιος ρητά συναινεί στις εν λόγω πληρωμές509.  

 
508 Σχετικά τα Άρθρα 42 - 50 του Ν.65(Ι)/2015. 
509 Τα εν λόγω λογικά έξοδα διαβίωσης καθορίστηκαν από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας σε σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές ημ.5/6/2015, σύμφωνα με τις οποίες: 
- Για κάθε νοικοκυριό με ένα άτομο ηλικίας 15 - 64 ετών τα λογικά έξοδα διαβίωσης είναι €733,60. 
- Για κάθε επιπλέον άτομο ηλικίας 15 - 64 ετών προστίθενται €366,80. 
- Για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών προστίθενται €220,08. 
Στα λογικά έξοδα διαβίωσης δεν συμπεριλαμβάνονται οποιαδήποτε έξοδα ενοικίων. 
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(β) Το ΠΣΑ πρέπει να διασφαλίζει ότι  ο χρεώστης δεν θα διαθέσει όλα τα δικαιώματά του επί 

της κύριας κατοικίας του, συμπεριλαμβανομένης και της κατοχής αυτής, εκτός εάν ο ίδιος 

συναινεί σε τούτο ή ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας θεωρεί ότι δεν μπορεί σε διαφορετική 

περίπτωση να καταρτισθεί βιώσιμο ΠΣΑ. 

 

(γ) Το ΠΣΑ δεν μπορεί να απαιτεί από τον χρεώστη να πωλήσει οποιαδήποτε βιβλία, εργαλεία 

και άλλα αντικείμενα εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται από αυτόν και είναι λογικά 

αναγκαία για την απασχόληση και/ή την επιχείρησή του, εκτός εάν ο ίδιος ρητά συναινεί 

σε τούτο. 

 

Στο τρίτο στάδιο, ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας συγκαλεί τη Συνέλευση Πιστωτών και θέτει 

ενώπιόν της την πρόταση ΠΣΑ για ψήφιση. Στη σχετική ψηφοφορία τα δικαιώματα ψήφου 

είναι ανάλογα του ύψους του χρέους που οφείλεται σε κάθε καθορισμένο πιστωτή όχι κατά 

την ημερομηνία της συνέλευσης, αλλά κατά την ημερομηνία έκδοσης του προστατευτικού 

διατάγματος. Εάν κανένας πιστωτής δεν ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου του, η πρόταση ΠΣΑ 

του Συμβούλου Αφερεγγυότητας θεωρείται ότι εγκρίθηκε. Εάν οι πιστωτές ασκήσουν τα 

δικαιώματα ψήφου τους, η πρόταση ΠΣΑ του Συμβούλου Αφερεγγυότητας εγκρίνεται όταν: 

 

1. Ψήφισαν εναντίον της πρότασης πιστωτές που εκπροσωπούν ποσοστό όχι μεγαλύτερο 

του 35% του συνολικού ποσού των χρεών του χρεώστη προς πιστωτές που (α) 

συμμετείχαν στη συνέλευση και (β) ψήφισαν στη ψηφοφορία. 

 

2. Ψήφισαν εναντίον της πρότασης πιστωτές που εκπροσωπούν ποσοστό όχι μεγαλύτερο 

του 50% του ποσού των εξασφαλισμένων χρεών του χρεώστη προς πιστωτές που (α) 

είχαν δικαίωμα ψήφου και (β) άσκησαν αυτό στη συνέλευση ως εξασφαλισμένοι πιστωτές. 

 

3. Ψήφισαν εναντίον της πρότασης πιστωτές που εκπροσωπούν ποσοστό όχι μεγαλύτερο 

του 50% του ποσού των μη εξασφαλισμένων χρεών του χρεώστη προς πιστωτές που (α) 
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είχαν δικαίωμα ψήφου και (β) άσκησαν αυτό στη συνέλευση ως μη εξασφαλισμένοι 

πιστωτές. 

 

Εάν οι τρεις αυτές προϋποθέσεις δεν συντρέχουν, δεν υπάρχουν σωρευτικά, η πρόταση ΠΣΑ 

του Συμβούλου Αφερεγγυότητας απορρίπτεται510.  

 

Αντίθετα, εάν οι τρεις αυτές προϋποθέσεις συντρέχουν, ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας 

ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας υποβάλλει αίτηση στο 

Δικαστήριο για επικύρωση του ΠΣΑ, ενώ παράλληλα οι καθορισμένοι πιστωτές έχουν 

δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για συγκεκριμένους, καθορισμένους στο 

νόμο λόγους, να υποβάλουν σχετική ένσταση. Εάν τέτοια ένσταση δεν υποβληθεί ή υποβληθεί 

και απορριφθεί, το Δικαστήριο επικυρώνει το εγκριθέν από τη συνέλευση των πιστωτών 

ΠΣΑ511. 

 

Στο τέταρτο στάδιο, το ΠΣΑ, συναινετικό επί του προκειμένου και εγκεκριμένο από το 

Δικαστήριο, εφαρμόζεται στην πράξη. Το ΠΣΑ μπορεί να έχει μέγιστη διάρκεια εξήντα μήνες, 

πέντε χρόνια, η οποία μπορεί να παραταθεί για ακόμη δώδεκα μήνες το μέγιστο, σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που το ίδιο προβλέπει. Κατά τη διάρκεια αυτή, το ΠΣΑ 

επιφέρει τις ίδιες συνέπειες με το προστατευτικό διάταγμα, ήτοι ουσιαστικά αποκλείει τη 

δυνατότητα κάθε καθορισμένου πιστωτή να λάβει οποιαδήποτε νομικά, δικαστικά και/ή άλλα 

μέτρα εναντίον του καθορισμένου χρεώστη και των τυχόν εγγυητών αυτού προς είσπραξη 

καθορισμένου χρέους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτή, ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας είναι 

επιφορτισμένος με την επίβλεψη της ομαλής εφαρμογής του ΠΣΑ512.  

 

 
510 Σχετικά τα Άρθρα 54 - 56 του Ν.65(Ι)/2015. 
511 Σχετικά τα Άρθρα 57 - 60 και 65 του Ν.65(Ι)/2015. 
512 Σχετικά είναι τα Άρθρα 61 - 64 του Ν.65(Ι)/2015. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνέπειες της θέσης σε ισχύ του ΠΣΑ για τους εγγυητές 

του καθορισμένου χρεώστη, οι οποίες προβλέπονται στο Άρθρο 67 του Ν.65(Ι)/2015. 

Καταρχάς, ο καθορισμένος πιστωτής που δεν προέβη σε επαλήθευση χρέους δεν δικαιούται 

να λάβει νομικά, δικαστικά και/ή άλλα μέτρα εναντίον του εγγυητή σε σχέση με το εν λόγω 

χρέος. Ο καθορισμένος πιστωτής που προέβη σε επαλήθευση χρέους μπορεί, καταρχήν, να 

στραφεί εναντίον του εγγυητή. Το δικαίωμά του, όμως, αυτό περιορίζεται εάν το καθορισμένο 

χρέος είναι εξασφαλισμένο. Στην περίπτωση αυτή, εάν η αγοραία αξία της περιουσίας που 

αποτελεί την εξασφάλιση ισούται ή ξεπερνά την αξία του οφειλόμενου χρέους κατά την 

ημερομηνία της επαλήθευσης, τότε ο καθορισμένος πιστωτής δεν μπορεί να στραφεί κατά του 

εγγυητή. Εάν η αγοραία αξία της σχετικής περιουσίας είναι χαμηλότερη από την αξία του 

οφειλόμενου  χρέους κατά την ημερομηνία της επαλήθευσης, τότε ο  εξασφαλισμένος 

πιστωτής δύναται να στραφεί εναντίον του εγγυητή μόνο για το ποσό της διαφοράς μεταξύ της 

αγοραίας αξίας της περιουσίας και του ποσού του οφειλόμενου χρέους. Ακόμη, ο πιστωτής 

δεν δύναται να εκποιήσει την κύρια κατοικία εγγυητή για σκοπούς ικανοποίησης της αξίωσής 

του, εκτός εάν η εν λόγω κατοικία του εγγυητή είναι υποθηκευμένη προς εξασφάλιση 

καθορισμένου χρέους. 

 

Επιπλέον, σε περίπτωση που χρεώστης παραλείπει να προβεί σε πληρωμές προβλεπόμενες 

σε ΠΣΑ ή σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού ΠΣΑ, η δυνατότητα του καθορισμένου 

πιστωτή να στραφεί εναντίον του εγγυητή εξαρτάται από την ύπαρξη εξασφάλισης για το 

καθορισμένο χρέος. Εάν δεν υπάρχει τέτοια εξασφάλιση, τότε ο καθορισμένος πιστωτής 

μπορεί να στραφεί εναντίον του εγγυητή για το συνολικό χρέος που προκύπτει από την 

επαλήθευση, μη συμπεριλαμβανομένου τόκου υπερημερίας λόγω τερματισμού των 

πληρωμών από τον χρεώστη για την περίοδο μεταξύ της έναρξης ισχύος του ΠΣΑ και του 

πρόωρου τερματισμού αυτού και μη συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ποσών έχουν 

αποπληρωθεί από τον χρεώστη και/ή τον εγγυητή. Εάν υπάρχει τέτοια εξασφάλιση, ο 

καθορισμένος πιστωτής δύναται να στραφεί εναντίον του εγγυητή μόνο στον βαθμό που το εν 

λόγω χρέος δεν αποτελεί εξασφαλισμένο χρέος και ο εγγυητής ευθύνεται μόνο για τη διαφορά 
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μεταξύ της αγοραίας αξίας της περιουσίας που αποτελεί την εξασφάλιση και του ποσού του 

οφειλόμενου  χρέους  κατά την ημερομηνία της δήλωσης κατάστασης εγγυητών. Πέραν 

τούτων, καμιά αγωγή δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον εγγυητή μετά την πάροδο δυο ετών από 

τη μέρα που τέθηκε σε ισχύ ΠΣΑ, ενώ, σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμένος πιστωτής δεν 

μπορεί να λάβει μέτρα κατά εγγυητή εάν το ισοζύγιο ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας 

του τελευταίου, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας του, δεν υπερβαίνει τις €750.000 και η 

ευθύνη του τελευταίου κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης εγγύησης ή κατά τον χρόνο 

έναρξης ισχύος του νόμου δεν ξεπερνά τις €250.000 με υποκείμενη σε εξασφάλιση την 

επαγγελματική στέγη της εταιρείας513. 

 

Δεδομένων όλων των ανωτέρω, τρία πράγματα δέον να σημειωθούν. Το πρώτο είναι ότι οι 

πρόνοιες των ΠΣΑ καθαυτές μπορεί να προβλέπουν την ολική ή μερική απαλλαγή ενός 

χρεώστη και των τυχόν εγγυητών από συγκεκριμένα χρέη ως μία μορφή αντιμετώπισης των 

τελευταίων. Το δεύτερο είναι ότι η ευθύνη των τυχόν εγγυητών επηρεάζεται, μειώνεται και/ή 

ολικά ή μερικά εκλείπει, και σε άλλες περιπτώσεις, όπως όταν το σχετικό χρέος είναι 

εξασφαλισμένο. Το τρίτο είναι ότι, πέρα από την ολική ή μερική απαλλαγή του χρεώστη και 

των τυχόν εγγυητών, στο πλαίσιο ενός ΠΣΑ οι αξιώσεις των τραπεζών έναντί τους υπόκεινται 

και σε άλλους περιορισμούς, όπως η μη δυνατότητα λήψης εναντίον τους οποιωνδήποτε 

νομικών, δικαστικών και/ή άλλων μέτρων είσπραξης. 

 

Στο πέμπτο στάδιο, το ΠΣΑ τερματίζεται. Το ΠΣΑ μπορεί να τερματισθεί με τρεις τρόπους. Ο 

πρώτος τρόπος είναι κατόπιν αιτήσεως είτε καθορισμένου πιστωτή είτε του Συμβούλου 

Αφερεγγυότητας στο Δικαστήριο για συγκεκριμένους περιοριστικά αναφερόμενους στον νόμο 

λόγους. Ο δεύτερος τρόπος είναι δια της αποτυχίας του. Σε περίπτωση που ο χρεώστης 

παρουσιάσει για περίοδο έξι μηνών καθυστέρηση στις πληρωμές του ως προκύπτουν από το 

 
513 Η αναφορά στο σημείο αυτό σε «επαγγελματική στέγη της εταιρείας» δημιουργεί σοβαρές ερμηνευτικές 
δυσκολίες. Δεδομένου του ότι ο Ν.65(Ι)/2015 αφορά μονάχα πρωτοφειλέτες και εγγυητές φυσικά πρόσωπα, η εν 
λόγω αναφορά δεν μπορεί να αφορά την επαγγελματική στέγη πρωτοφειλέτη και/ή εγγυητή που εμπίπτει στο 
υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του Ν.65(Ι)/2015. Δυστυχώς, δεν έχουμε κατορθώσει να εντοπίσουμε οποιαδήποτε 
σχετική δικαστική απόφαση ή να δώσουμε οι ίδιοι κάποια λογική και πειστική ερμηνεία. 



- 354 - 
 

ΠΣΑ, τότε τεκμαίρεται ότι το ΠΣΑ απέτυχε και ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας ενημερώνει 

σχετικά την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και τον χρεώστη. Στις δύο προαναφερόμενες 

περιπτώσεις οι συνέπειες του ΠΣΑ αίρονται, ωσάν αυτό να μην υπήρξε ποτέ. Ο τρίτος τρόπος 

είναι δια της επιτυχούς ολοκλήρωσής του, οπότε ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας ενημερώνει 

σχετικά την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, τον χρεώστη και τους πιστωτές. Σε αυτήν την 

περίπτωση δύο πράγματα παρουσιάζουν με τη σειρά τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο 

είναι ότι, με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΣΑ, ο χρεώστης και οι τυχόν εγγυητές 

απαλλάσσονται από τα ανεξασφάλιστα καθορισμένα χρέη -και πρόκειται για περίπτωση 

απαλλαγής διαφορετική από την απαλλαγή ως μέτρο αναδιάρθρωσης ενός χρέους. Το 

δεύτερο είναι ότι, με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΣΑ, ο χρεώστης δεν απαλλάσσεται, κατά 

κανόνα, από τυχόν εξασφαλισμένα καθορισμένα χρέη. Εξακολουθεί να καταβάλλει πληρωμές 

γι’ αυτά σύμφωνα είτε με το ΠΣΑ είτε με την αρχική συμφωνία. Απαλλάσσεται από τυχόν 

εξασφαλισμένα χρέη μονάχα εάν το ΠΣΑ όριζε τούτο και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που αυτό έθετε514. 

 

6.2.2.2. Μη Συναινετικά ΠΣΑ 

 

Μη συναινετικά ΠΣΑ έχουμε στις περιπτώσεις που το προτεινόμενο από τον Σύμβουλο 

Αφερεγγυότητας ΠΣΑ απορρίφθηκε από τη Συνέλευση Πιστωτών. Τότε, υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις και με την τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας, ο χρεώστης δύναται να ζητήσει 

από το Δικαστήριο να επιβάλει στους πιστωτές του το απορριφθέν ΠΣΑ. Σε περίπτωση θετικής 

απόφασης του Δικαστηρίου, το εν λόγω ΠΣΑ εφαρμόζεται κανονικά, δεσμεύοντας το σύνολο 

των καθορισμένων πιστωτών, είτε αυτοί ψήφισαν υπέρ είτε αυτοί ψήφισαν κατά στη 

Συνέλευση Πιστωτών. 

 

 

 
514 Σχετικά τα Άρθρα 68 - 71 του Ν.65(Ι)/2015. 
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6.2.2.2.1. Πεδίο εφαρμογής 

 

Όσον αφορά τόσο το υποκειμενικό όσο και το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής των μη 

συναινετικών ΠΣΑ ισχύουν, καταρχάς, όσα σχετικώς αναφέρθηκαν ανωτέρω με αναφορά στα 

συναινετικά ΠΣΑ. Μόνη διαφοροποίηση, σχετιζόμενη με το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής 

του εν λόγω θεσμού, είναι κάποια πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας515.  

 

6.2.2.2.2. Βασικές ρυθμίσεις 

 

Η διαδικασία δημιουργίας και υλοποίησης μη συναινετικού ΠΣΑ διακρίνεται και πάλι σε στάδια. 

Συγκεκριμένα, αποτελείται από το προπαρασκευαστικό στάδιο και τα τρία πρώτα στάδια που 

είδαμε κατά την εξέταση των συναινετικών ΠΣΑ, και από τέσσερα ακόμα στάδια, τα οποία 

ακολουθούν και εν μέρει διαφοροποιούνται από αυτά που είδαμε κατά την εξέταση των 

συναινετικών ΠΣΑ. Κατωτέρω θα γίνει αναφορά μόνο στα τέσσερα αυτά στάδια.  

 

 
515 Σύμφωνα με το Άρθρο 72 του Ν.65(Ι)/2015, ως τροποποιήθηκε, ένα πρόσωπο να δύναται να αιτηθεί για μη 
συναινετικό ΠΣΑ όταν:  
(α) Τουλάχιστον ένας από τους πιστωτές του είναι εξασφαλισμένος πιστωτής, ο οποίος έχει εξασφάλιση επί της 

κύριας κατοικίας του χρεώστη, η οποία βρίσκεται στη Δημοκρατία και η αγοραία αξία της δεν υπερβαίνει τις 
€350.000. 

(β) Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του χρεώστη, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας του, δεν 
υπερβαίνει τις €500.000. 

(γ) Ο χρεώστης αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη του λόγω χειροτέρευσης της οικονομικής του κατάστασης ως 
αποτέλεσμα γεγονότων ή καταστάσεων εκτός του ελέγχου του, τα οποία έχουν επισυμβεί από το 2009 και 
εντεύθεν και πριν από την αίτηση για έκδοση προστατευτικού διατάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου 39 του νόμου και είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση του εισοδήματός του κατά τουλάχιστον 
25% ή περισσότερο. 

(δ) Ο σύμβουλος αφερεγγυότητας έχει υπογράψει δήλωση με την οποία επιβεβαιώνει ότι κατά την άποψή του: 
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων που ετοιμάστηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 28 του νόμου, εξ όσων ο ίδιος γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, είναι 
πλήρεις και ακριβείς. 

- Ο χρεώστης πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας των Άρθρων 35 και 73 του νόμου για να αιτηθεί στο δικαστήριο 
την έκδοση διατάγματος για μη συναινετικό ΠΣΑ. 

- Ο χρεώστης έχει επιδείξει καλή πίστη ως προς την έγκριση συναινετικού ΠΣΑ, αλλά αυτή δεν κατέστη δυνατή. 
- Το ΠΣΑ που απορρίφθηκε από τους πιστωτές έχει ως αποτέλεσμα να θέσει αυτούς στην ίδια ή σε καλύτερη 

θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν εάν η περιουσία του χρεώστη διατίθετο σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Περί Πτώχευσης Νόμου, Κεφ.5, εξαιρουμένων των περιουσιακών στοιχειών που δεν διατίθενται και 
τηρουμένης της σειράς προτεραιότητας των χρεών. 

- Το ΠΣΑ προβλέπει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του χρεώστη, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας του και ποσού 
για την κάλυψη των λογικών εξόδων διαβίωσης του ιδίου και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς του, 
χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των χρεών του, τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 74 του νόμου. 
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Στο πρώτο τέτοιο στάδιο, και ενόσω το προστατευτικό διάταγμα βρίσκεται σε ισχύ, ο χρεώστης 

υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος με το οποίο να επιβάλλεται σε 

όλους τους πιστωτές το απορριφθέν ΠΣΑ516. 

 

Στο δεύτερο τέτοιο στάδιο, το Δικαστήριο αποφαίνεται επί της αιτήσεως αυτής. Προκειμένου 

το Δικαστήριο να αποφασίσει καταφατικά, πρέπει το εν λόγω ΠΣΑ να πληροί κάποιες 

προϋποθέσεις πέρα από τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 46 του 

Ν.65(Ι)/2015 και είδαμε ανωτέρω. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως το Άρθρο 73 του 

Ν.65(Ι)/2015 επαναλαμβάνει πως, προκειμένου το Δικαστήριο να αποδεχτεί την αίτηση, 

πρέπει το ΠΣΑ να θέτει τους πιστωτές στην ίδια ή σε καλύτερη θέση από αυτήν στην οποία 

θα βρίσκονταν εάν η περιουσία του χρεώστη διατίθετο σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί 

Πτώχευσης Νόμου, Κεφ.5, εξαιρουμένων των περιουσιακών στοιχείων που δεν διατίθενται και 

τηρουμένης της σειρά προτεραιότητας των χρεών. Μετά την έκδοση του εν λόγω διατάγματος, 

ο χρεώστης ειδοποιεί προς τούτου τους καθορισμένους πιστωτές, τους τυχόν εγγυητές, τον 

Σύμβουλο Αφερεγγυότητας και την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας. Τα πρόσωπα αυτά, μέσα σε 

δεκαπέντε μέρες από την εν λόγω ειδοποίηση, μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο 

ακύρωση του σχετικού διατάγματος517. 

 

Στο τρίτο στάδιο, το μη συναινετικό ΠΣΑ εφαρμόζεται στην πράξη. Επέρχονται τα ίδια 

αποτελέσματα που παρατέθηκαν ανωτέρω, κατά την εξέταση των συναινετικών ΠΣΑ, και το 

μη συναινετικό ΠΣΑ μπορεί να προβλέπει, ως τρόπο ικανοποίησης καθορισμένων πιστωτών 

 
516 Σχετικό το Άρθρο 72 του Ν.65(Ι)/2015. 
517 Σχετικά τα Άρθρα 73 - 76 του Ν.65(Ι)/2015. Όσον αφορά την αίτηση ακύρωσης μη συναινετικού ΠΣΑ, δεδομένης 
της παραπομπής από το Άρθρο 76 του Ν.65(Ι)/2015 στα Άρθρα 62 - 71 του Ν.65(Ι)/2015, ισχύουν όσα σχετικώς 
αναφέρθηκαν κατά την εξέταση των συναινετικών ΠΣΑ. Ακύρωση, λοιπόν, μπορεί να ζητηθεί μόνο για τους λόγους 
που αναφέρονται στο Άρθρο 68 του Ν.65(Ι)/2015. Σχετικές, Αναφορικά με τον Βασιλείου κ.ά., (Συνεκδικαζόμενες 
Αιτήσεις ΠΣΑ Αρ.7/2012 κ.ά., απόφαση ημ.29/3/2018), Αναφορικά με την Κυριάκου κ.ά., (Συνεκδικαζόμενες 
Αιτήσεις Αρ.3/2017 κ.ά., απόφαση ημ.27/3/2018), Αναφορικά με τη Νικολάου, (Αίτηση ΠΣΑ Αρ.5/2016, απόφαση 
ημ.27/3/2018), Αναφορικά με τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης ν. Χρίστου, (Αίτηση ΠΣΑ Αρ.3/2016, 
απόφαση ημ.21/12/2017), Αναφορικά με τον Ιωάννου, (Αίτηση ΠΣΑ - Μη Συναινετικό Αρ.2/2017, απόφαση 
ημ.7/7/2017). 
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και/ή αντιμετώπισης καθορισμένων χρεών, την ολική ή μερική απαλλαγή του οφειλέτη και των 

τυχόν εγγυητών από τα τελευταία518. 

 

Στο τέταρτο στάδιο, το μη συναινετικό ΠΣΑ τερματίζεται. Ο τερματισμός μπορεί να επέλθει με 

τους ίδιους τρεις τρόπους που παρατέθηκαν και ανωτέρω, κατά την  εξέταση των συναινετικών 

ΠΣΑ. Συγκεκριμένα, είτε δια αιτήσεως του καθορισμένου πιστωτή ή του Συμβούλου 

Αφερεγγυότητας στο Δικαστήριο για συγκεκριμένους περιοριστικά αναφερόμενους στον νόμο 

λόγους, είτε δια της αποτυχίας του, είτε δια της επιτυχούς ολοκλήρωσής του. Στην τελευταία 

περίπτωση, ο χρεώστης και οι τυχόν εγγυητές απαλλάσσονται από τα ανεξασφάλιστα 

καθορισμένα χρέη, ενώ ο χρεώστης δεν απαλλάσσεται από τυχόν εξασφαλισμένα 

καθορισμένα χρέη, εκτός εάν το ΠΣΑ όριζε τούτο και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που αυτό έθετε519. 

 

6.3. Η συμβατότητα των υπό κρίση μέτρων με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

 

6.3.1. Πρώτο ερώτημα: Οι ενοχικές αξιώσεις ενός δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη 

και/ή του εγγυητή συνιστούν ιδιοκτησία; 

 

6.3.1.1. Προτεινόμενη θέση 

 

Θέση μας είναι ότι οι ενοχικές αξιώσεις ενός δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη και/ή του 

εγγυητή συνιστούν ιδιοκτησία και εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία.  

 

Όσον αφορά τις αξιώσεις ενός δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη, δέον, καταρχάς, να 

σημειωθεί ότι αυτό που μας ενδιαφέρει στο παρόν κεφάλαιο είναι η αξίωση του πρώτου έναντι 

 
518 Σχετικό το Άρθρο 77 του Ν.65(Ι)/2015, το οποίο παραπέμπει, μεταξύ άλλων, στα Άρθρα 61 - 64 αυτού. 
519 Σχετικό το Άρθρο 77 του Ν.65(Ι)/2015, το οποίο παραπέμπει, μεταξύ άλλων, στα Άρθρα 68 - 71 αυτού. 
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του δεύτερου για το συνολικά οφειλόμενο ποσό  -και όχι οι επιμέρους αξιώσεις για τις μηνιαίες 

δόσεις ή άλλες αξιώσεις. Η αξίωση αυτή είναι ενοχική. Προκύπτει από μία συμβατική σχέση, 

τη σύμβαση δανείου, μεταξύ του δανειστή και του πρωτοφειλέτη.  

 

Η αξίωση αυτή είναι διαρκής και περιοδική. Απαιτείται, δηλαδή, διαρκής εκπλήρωση εκ μέρους 

του οφειλέτη, η οποία λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρόλο που η αντίστοιχη 

υποχρέωση του δανειστή λαμβάνει χώρα προηγουμένως και εφάπαξ. Η αξίωση, λοιπόν, για 

το συνολικά οφειλόμενο ποσό θα μπορούσαμε να πούμε ότι διασπάται σε περισσότερες και 

μικρότερες ενοχικές αξιώσεις, ήτοι στις αξιώσεις καταβολής της οφειλόμενης τακτικής, κατά 

κανόνα μηνιαίας, δόσης. Οι περισσότερες και μικρότερες αυτές αξιώσεις δεν μας αφορούν στο 

παρόν κεφάλαιο. 

 

Η αξίωση για το συνολικά οφειλόμενο ποσό, που αποτελεί και το αντικείμενο του 

ενδιαφέροντός μας, γεννάται κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης δανείου. Στον χρόνο 

αυτό, και δεδομένης της οικονομικής της αξίας, κάποιες από τις δικαιολογητικές του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές επιβάλλουν τον χαρακτηρισμό της ως ιδιοκτησίας και την 

ένταξή της στο προστατευτικό πεδίο του ομώνυμου δικαιώματος. Συγκεκριμένα, τον 

χαρακτηρισμό αυτό επιβάλλουν η αρχή της επιβίωσης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης, η αρχή 

της αυτονομίας, τόσο ως μη εξάρτησης και μη χειραγώγησης όσο και ως διαμόρφωσης και 

υλοποίησης πλάνου ζωής, η αρχή της ανταμοιβής του κόπου, καθώς και η αρχή της 

ανάπτυξης. 

 

Αυτό που απομένει είναι ο χαρακτηρισμός της ως τέλειας ή ατελούς. Δεδομένου του ότι, ως 

αναφέρθηκε, τέλεια είναι η ενοχική αξίωση που δεν τελεί υπό οποιαδήποτε αίρεση και/ή 

προθεσμία και ατελής αυτή που τελεί υπό κάποια αίρεση και/ή προθεσμία, στον χρόνο που 

το συνολικό αυτό ποσό είναι οφειλόμενο, αλλά δεν είναι απαιτητό, θα λέγαμε πως η αξίωση 

γι’ αυτό είναι ατελής. Αντίθετα, στον χρόνο που το συνολικό αυτό ποσό καθίσταται απαιτητό, 

η σχετική αξίωση καθίσταται τέλεια. 
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Οι πλείστες συμβάσεις τραπεζικού, τουλάχιστον, δανείου -που είναι άλλωστε και αυτές που 

μας ενδιαφέρουν στο παρόν κεφάλαιο- περιέχουν πρόνοια σύμφωνα με την οποία, σε 

περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του οφειλέτη όρων της σύμβασης, η τράπεζα έχει το 

δικαίωμα τερματισμού του δανείου, οπότε και το σύνολο του ποσού καθίσταται απαιτητό. Στην 

πράξη, αυτό που στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οδηγεί σε τερματισμό 

δανείου και καθιστά το ποσό απαιτητό είναι η μη τήρηση εκ μέρους του πρωτοφειλέτη των 

υποχρεώσεών του αναφορικά με την καταβολή μηνιαίων δόσεων. Σε κάθε περίπτωση 

υπερημερίας υπερβαίνουσας τις τριάντα μέρες, η τράπεζα αποστέλλει ενημερωτική επιστολή 

στον πρωτοφειλέτη -και στους τυχόν εγγυητές, ενώ σε περίπτωση υπερημερίας πέραν των 

ενενήντα ημερών, η τράπεζα αποστέλλει στον πρωτοφειλέτη και στους τυχόν εγγυητές 

επιστολή τερματισμού, με αποτέλεσμα το ποσό να καθίσταται απαιτητό στο σύνολό του και η 

σχετική αξίωση τέλεια. 

 

Όσον αφορά την αξίωση του δανειστή έναντι του εγγυητή, και πάλι το πρώτο που πρέπει να 

αναφερθεί είναι πως, παρόλο που από τη σύβαση εγγύησης προκύπτουν διάφορες αξιώσεις 

του δανειστή έναντι του εγγυητή, αυτή που μας ενδιαφέρει είναι η αξίωση του πρώτου έναντι 

του τελευταίου για την κάλυψη του εγγυηθέντος ποσού. Και η αξίωση αυτή είναι ενοχική, ήτοι 

προκύπτει από μία συμβατική σχέση, τη σύμβαση εγγύησης, μεταξύ του δανειστή και του 

εγγυητή. Παρουσιάζει, όμως, κάποια -εάν μας επιτραπεί ο όρος-  ιδιομορφία. Εκ της φύσεώς 

της, η σύμβαση εγγύησης προϋποθέτει μίαν άλλη σύμβαση, τη βασική, επί του προκειμένου 

τη σύμβαση δανείου, την οποία και εξασφαλίζει. Έχει, δηλαδή, εκ φύσεώς της, εξαρτώμενο 

χαρακτήρα και η τύχη της είναι, εν μέρει, συνδεδεμένη με την τύχη της βασικής σύμβασης. Για 

παράδειγμα, εάν το δάνειο το οποίο εξασφαλίζει μία σύμβαση εγγύησης κηρυχθεί άκυρο ως 

αντίθετο στον νόμο και/ή αποπληρωθεί από τον πρωτοφειλέτη, η τελευταία δεν αποτελεί 

πλέον εξασφάλιση γι’ αυτό και δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αντίστοιχα και η αξίωση έναντι του 

εγγυητή προϋποθέτει και εν μέρει εξαρτάται από τη βασική αξίωση έναντι του πρωτοφειλέτη. 

Στη βάση τούτου, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η αξίωση που απορρέει από τη 

σύμβαση εγγύησης δεν έχει καθαυτή οικονομική αξία και επομένως, δεν συνιστά ιδιοκτησία. 



- 360 - 
 

Η θέση αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους, γιατί αγνοεί πως η σύμβαση εγγύησης είναι μονάχα 

εν μέρει και όχι πλήρως συνδεδεμένη με την τύχη της βασικής σύμβασης. Για παράδειγμα, 

αφού η αξίωση του δανειστή έναντι του εγγυητή καταστεί τέλεια, ο εγγυητής βρίσκεται 

ουσιαστικά στην ίδια θέση με τον πρωτοφειλέτη. Ο δανειστής μπορεί να στραφεί εναντίον του 

με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να στραφεί και εναντίον του πρωτοφειλέτη για να εισπράξει το 

οφειλόμενο -και καλυμμένο με την εγγύηση- ποσό. Μάλιστα, ο δανειστής θα έχει το δικαίωμα 

αυτό ακόμη και εάν ο πρωτοφειλέτης δεν μπορεί να εντοπισθεί, πτωχεύσει ή αποβιώσει. 

Ακόμη, η αξίωση του δανειστή έναντι του εγγυητή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μίας 

χωριστής σύμβασης, ήτοι να μεταβιβαστεί, να εκχωρηθεί, σε ένα τρίτο πρόσωπο έναντι 

ανταλλάγματος. Όλα αυτά καταδεικνύουν πως η αξίωση του δανειστή έναντι του εγγυητή έχει 

κάποια οικονομική αξία και συνεπώς, στηρίζουν τη θέση μας πως η εν λόγω αξίωση συνιστά 

ιδιοκτησία.  

 

Βέβαια, και η αξίωση έναντι του εγγυητή, όπως και η αξίωση έναντι του πρωτοφειλέτη, 

διέρχεται από κάποια στάδια ωρίμανσης. Καταρχάς, η αξίωση αυτή υπάρχει, είναι γεννημένη, 

από τον χρόνο σύναψης της σύμβασης εγγύησης. Παρόλα αυτά, κατά κανόνα, στο χρονικό 

διάστημα που το συνολικό ποσό δεν είναι απαιτητό έναντι του πρωτοφειλέτη, η εν λόγω 

αξίωση παραμένει αδρανής, είναι ατελής. Αντίθετα,  όταν το συνολικό ποσό καταστεί απαιτητό, 

ήτοι η αξίωση έναντι του πρωτοφειλέτη καταστεί τέλεια, τότε ταυτόχρονα καθίσταται τέλεια και 

η αξίωση έναντι του εγγυητή. 

 

Και στα δύο στάδια, ήτοι και κατά τον χρόνο που είναι γεννημένη και ατελής και κατά τον χρόνο 

που είναι γεννημένη και τέλεια, κάποιες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία 

αρχές οδηγούν στο συμπέρασμα πως η αξίωση του δανειστή έναντι του εγγυητή συνιστά 

ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος στην ιδιοκτησία520. 

 
520 Οι ανωτέρω τοποθετήσεις μας σχετικά με το πότε οι αξιώσεις του δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη και/ή του 
εγγυητή τρέπονται από ατελείς σε τέλειες, ήτοι η εξάρτηση της μετατροπής αυτής από τον τερματισμό του σχετικού 
δανείου, τελεί, σαφώς, υπό την επιφύλαξη της ύπαρξης διαφορετικών προνοιών στις σχετικές συμβάσεις δανείου 
και εγγύησης αντίστοιχα. Για παράδειγμα, είναι ενδεχόμενο, σε συμβάσεις τραπεζικών δανείων να υπάρχουν 
πρόνοιες προβλέπουσες πως το συνολικό ποσό καθίσταται απαιτητό ανεξάρτητα από τον τερματισμό του εν λόγω 
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Πρόκειται για τις ίδιες αρχές που οδηγούν στο αντίστοιχο συμπέρασμα αναφορικά με την 

αξίωση του δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη, ήτοι για την αρχή της επιβίωσης και της 

αξιοπρεπούς διαβίωσης, την αρχή της αυτονομίας, τόσο ως μη εξάρτησης και μη 

χειραγώγησης όσο και ως διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου ζωής, την αρχή της 

ανταμοιβής του κόπου και την αρχή της ανάπτυξης. 

 

6.3.1.2.  Νομολογία ΕΔΑΔ 

 

Το ερώτημα εάν οι ενοχικές αξιώσεις μεταξύ ιδιωτών συνιστούν ιδιοκτησία εξετάστηκε και από 

το ΕΔΑΔ. Οι αποφάσεις που θα δούμε μπορούν να ενταχθούν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη 

κατηγορία εμπίπτουν οι αποφάσεις που σχετίζονταν με επεμβάσεις σε συμβάσεις ενοικίασης, 

ενώ στη δεύτερη κατηγορία εμπίπτει μία απόφαση που αφορά μέτρο παρόμοιο με αυτά που 

αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου.  

 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, η πρώτη σχετική απόφαση είναι αυτή στην υπόθεση 

James a.o. v. The United Kingdom521. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούσε διαδεδομένο θεσμό 

η μακράς διαρκείας ενοικίαση. Το 1967, μετά από μακροχρόνια και δύσκολη διαβούλευση, 

ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ ο Περί Μεταρρύθμισης του Ενοικιοστασίου Νόμος του 1967 

(1967 Leasehold Reform Act). Σύμφωνα με αυτόν, οι ενοικιαστές με μακράς διαρκείας 

ενοικιάσεις -ήτοι, με ενοικιάσεις που ξεπερνούσαν τα είκοσι ένα χρόνια- και χαμηλό ενοίκιο, 

είχαν το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, να αγοράσουν αναγκαστικά, 

ήτοι χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, το συμφέρον του τελευταίου επί της γης. Οι Αιτητές 

ήταν ιδιοκτήτες ακινήτων ενοικιαζόμενων υπό μακράς διαρκείας ενοικιάσεις, οι οποίοι έχασαν 

την ιδιοκτησία επ’ αυτών όταν οι ενοικιαστές άσκησαν το δικαίωμα αναγκαστικής αγοράς που 

τους έδιδε ο νόμος. Ήγειραν ισχυρισμό για παραβίαση του Άρθρου 1 Π1. 

 
δανείου, όπως αντίστοιχα και σε συμβάσεις εγγύησης πρόνοιες που να προβλέπουν διαφορετικές προϋποθέσεις 
«ενεργοποίησης» τους. 
521 James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 21/2/1986. 
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Το ΕΔΑΔ δεν εξέτασε ρητά το κατά πόσο οι Αιτητές είχαν ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο 

προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 1 Π1. Παρόλα αυτά, δεδομένου του ότι προχώρησε σε 

εξέταση των προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης σε αυτό, είναι σαφές ότι 

αποδέχτηκε ότι υπήρχε τέτοια ιδιοκτησία.  Προκύπτει δε, τόσο από το πνεύμα του συνόλου 

της απόφασης όσο και από τις αποφάσεις που ακολουθούν, πως αυτό που του ΕΔΑΔ δέχτηκε 

ως επηρεασθείσα ιδιοκτησία ήταν η κυριότητα των Αιτητών επί των ακινήτων και όχι καθαυτές 

οι αξιώσεις τους έναντι των ενοικιαστών ως απέρρεαν από τις συμβάσεις ενοικίασης. 

 

Μία δεύτερη σχετική απόφαση είναι αυτή στη Mellacher a.o. v. Austria522. Οι Αιτητές ήταν 

ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία ενοικίαζαν δυνάμει συμβάσεων ενοικίασης, τις οποίες τα μέρη 

ελεύθερα διαπραγματεύθηκαν και συνήψαν. Το 1981 τέθηκε σε ισχύ ο Περί Ενοικίων Νόμος 

(1981 Rent Act), ο οποίος έδιδε στους ενοικιαστές, υπό προϋποθέσεις, το δικαίωμα να 

αιτηθούν σε ένα Συμβούλιο Διαιτησίας τη μείωση του ενοικίου, η οποία και γινόταν δυνάμει 

καθορισμένων εκ του νόμου προνοιών. Βάσει του νόμου αυτού, οι ενοικιαστές υπέβαλαν 

σχετικό αίτημα και το ενοίκιο μειώθηκε σημαντικά, ήτοι κατά 82.4% για τον πρώτο Αιτητή, κατά 

80% για το δεύτερο και κατά 22.1% για τον τρίτο. Το ΕΔΑΔ αποφάνθηκε ότι η μείωση που 

έγινε δυνάμει του Περί Ενοικίων Νόμου του 1981 συνιστούσε επέμβαση στην ειρηνική 

απόλαυση των δικαιωμάτων των Αιτητών ως ιδιοκτητών των ενοικιασθέντων ακινήτων. 

Συνεπώς, και στην υπόθεση αυτή, το ΕΔΑΔ φαίνεται να εξέλαβε ως επηρεασθείσα ιδιοκτησία 

την κυριότητα των Αιτητών επί των ακινήτων και όχι καθαυτές τις αξιώσεις τους έναντι των 

ενοικιαστών ως απέρρεαν από τις συμβάσεις ενοικίασης. 

 

Μία τρίτη σχετική υπόθεση είναι η Hutten-Czapska v. Poland523. Στην Πολωνία ίσχυαν 

περιορισμοί σχετικά με τις ενοικιάσεις ακόμη και προ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Παρά τις μεταβολές που έγιναν στη σχετική νομοθεσία, εξακολουθούσαν να υπάρχουν 

 
522 Mellacher a.o. v. Austria, Application No.10522/83 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 19/12/1989. 
523 Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 19/6/2006. 
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περιορισμοί αναφορικά με τις ενοικιάσεις. Συγκεκριμένα, δια της σχετικής νομοθεσίας 

επιβαλλόταν η ίδια η ενοικίαση συγκεκριμένων ακινήτων σε συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς 

και αυστηροί περιορισμοί, μεταξύ άλλων, αναφορικά με το ύψος του ενοικίου και τις 

προϋποθέσεις τερματισμού. 

 

Οι γονείς της Αιτήτριας ήταν ιδιοκτήτες μίας κατοικίας. Το 1945, ενώ την ανακαίνιζαν, 

διατάχθηκαν να την εγκαταλείψουν και αυτή ενοικιάστηκε σε τρίτο πρόσωπο. Με τον θάνατο 

του τρίτου αυτού προσώπου, η ενοικίαση πέρασε στα παιδιά του. Αντίστοιχα, με τον θάνατο 

των γονιών της Αιτήτριας, η κατοικία πέρασε σε αυτήν. Τούτο έγινε αποδεκτό και με αποφάσεις 

εθνικών δικαστηρίων το 1990, οι οποίες αναγνώριζαν ότι η Αιτήτρια είχε την κυριότητα και τη 

διαχείριση της εν λόγω κατοικίας. Από το 1991 και έπειτα, η Αιτήτρια, με σειρά διοικητικών και 

δικαστικών μέτρων, προσπαθούσε ανεπιτυχώς να λάβει κατοχή της κατοικίας. Προσέφυγε, 

έτσι, στο ΕΔΑΔ, εγείροντας ισχυρισμό για παραβίαση του Άρθρου 1 Π1.  

 

Το Grand Chamber δεν εξέτασε ρητά το κατά πόσο η Αιτήτρια είχε ιδιοκτησία για τους 

σκοπούς του Άρθρου 1 Π1. Δεδομένου του ότι προχώρησε να εξετάσει τις προϋποθέσεις 

δικαιολογημένης επέμβασης σε αυτό, φαίνεται να αποδέχτηκε τούτο. Και πάλι, αυτό που το 

ΕΔΑΔ αποδέχτηκε ως επηρεασθείσα ιδιοκτησία ήταν η κυριότητα της Αιτήτριας επί του 

ακινήτου. Τούτο, εξάλλου, ήταν αναπόφευκτο στην εν λόγω υπόθεση. Η Αιτήτρια και/ή οι 

γονείς αυτής δεν συνήψαν ελεύθερα μία σύμβαση ενοικίασης και έπειτα δια νόμου 

μεταβλήθηκε το ενοίκιο και/ή άλλοι όροι αυτής. Τόσο η ενοικίαση καθαυτή όσο και το σύνολο 

των όρων αυτής επιβλήθηκαν εξ αρχής δια νόμου. Συνεπώς, όταν έλαβε χώρα για πρώτη 

φορά η επέμβαση, ήτοι όταν επιβλήθηκε η ενοικίαση με συγκεκριμένους όρους, δεν υπήρχε 

οποιαδήποτε ενοχική αξίωση. Αντιθέτως, δια αυτής της πρώτης επέμβασης δημιουργήθηκαν 

οι σχετικές ενοχικές αξιώσεις524. 

 
524 Βέβαια, αποδεχόμενοι πως οι ενοχικές αξιώσεις, και επί του προκειμένου οι ενοχικές αξιώσεις που 
δημιουργήθηκαν αναγκαστικά, συνιστούν ιδιοκτησία, κάθε μεταβολή στους όρους της (αναγκαστικής) σύμβασης 
ενοικίασης συνιστούσε επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία και με αναφορά στις ενοχικές αξιώσεις καθαυτές. 
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Η προσέγγιση αυτή του ΕΔΑΔ όσον αφορά το επηρεασθέν αντικείμενο ιδιοκτησίας 

προϋποθέτει αποδοχή της θέσης πως συστατικό στοιχείο της ιδιοκτησίας ως κυριότητας 

συνιστά και το δικαίωμα διάθεσης. Και ως διάθεση δεν νοείται μονάχα η δυνατότητα σύναψης 

συμβάσεων διάθεσης, στις οποίες εμπίπτουν και οι συμβάσεις ενοικίασης, αλλά και η 

διαμόρφωση των όρων των εν λόγω συμβάσεων. Οπότε, στις περιπτώσεις που μία ενοχική 

αξίωση αφορά και/ή σχετίζεται με κάποιο άλλο αντικείμενο ιδιοκτησίας, η προστασία της 

πρώτης ως ιδιοκτησίας μπορεί να διέρχεται και/ή να απορροφάται από την προστασία του 

δεύτερου ως ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα, η ενοχική αξίωση ενός ιδιοκτήτη έναντι του 

ενοικιαστή του, ως προκύπτει από τη σχετική σύμβαση ενοικίασης, μπορεί να διέρχεται και/ή 

να απορροφάται από την προστασία της κυριότητάς του επί του ενοικιασθέντος ακινήτου ως 

ιδιοκτησίας. 

 

Βέβαια, η θέση αυτή δεν καθιστά άνευ σημασίας και/ή δεν μειώνει τη σημασία της αποδοχής 

της θέσης πως οι ενοχικές αξιώσεις καθαυτές συνιστούν ιδιοκτησία. Και τούτο, για δύο λόγος. 

Ο πρώτος είναι πως τούτο θα οδηγούσε σε επιλεκτική εφαρμογή του θεωρητικού υποβάθρου 

που καθορίζει τι εστί ιδιοκτησία. Δεδομένου του ότι οι ενοχικές αξιώσεις έχουν οικονομική αξία 

και η προστασία τους δικαιολογείται από όλες και/ή από κάποιες δικαιολογητικές του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, δεν δικαιολογείται η μη προστασία τους ως ιδιοκτησία. Ο 

δεύτερος είναι πως είναι πιθανό ο ανωτέρω μηχανισμός προστασίας των ενοχικών αξιώσεων 

να μην μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποιες περιπτώσεις, οπότε η μη αποδοχή της θέσης πως 

οι τελευταίες συνιστούν καθαυτές ιδιοκτησία θα άφηνε αυτές απροστάτευτες -ή ορθότερα θα 

άφηνε αυτές απροστάτευτες με αναφορά στο ομώνυμο δικαίωμα. Αυτό θα μπορούσε να 

συμβεί σε περιπτώσεις όπου οι επίδικες αξιώσεις δεν θα αφορούσαν ένα άλλο αντικείμενο 

που θα συνιστούσε ιδιοκτησία, όπως στις περιπτώσεις των υπό κρίση στο παρόν κεφάλαιο 

μέτρων, ή σε περιπτώσεις όπου οι επίδικες αξιώσεις θα αφορούσαν ένα άλλο αντικείμενο που 

θα συνιστούσε ιδιοκτησία, όμως το εγερθέν παράπονο δεν θα σχετιζόταν με το τελευταίο. 
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Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, σχετική και ιδιαιτέρως διαφωτιστική για μας είναι η 

απόφαση του ΕΔΑΔ στην Bäck v. Finland525. Ο Αιτητής και ένα άλλο πρόσωπο είχαν εγγυηθεί 

το δάνειο ενός τρίτου προσώπου, το οποίο δεν μπόρεσε να αποπληρώσει αυτό. Ως εκ τούτου, 

ο Αιτητής και ο δεύτερος εγγυητής αποπλήρωσαν το δάνειο έχοντας πλέον αξίωση έναντι του 

πρωτοφειλέτη για το ποσό που κατέβαλαν. Στη συνέχεια τέθηκε σε ισχύ ο Περί 

Αναδιάρθρωσης Οφειλών (Φυσικά Πρόσωπα) Νόμος του 1993 και ο πρωτοφειλέτης υπέβαλε, 

δυνάμει του νόμου αυτού, αίτημα αναδιάρθρωσης των οφειλών του. Το Δικαστήριο ενέκρινε 

συγκεκριμένο πρόγραμμα αποπληρωμής, καθώς και διαγραφή χρεών του πρωτοφειλέτη. Ο 

Αιτητής ήγειρε ισχυρισμό για παραβίαση του Άρθρου 1 Π1.  

 

Το ΕΔΑΔ αποδέχθηκε ότι η αξίωση του Αιτητή για ανάκτηση του χρέους του έναντι του 

πρωτοφειλέτη συνιστούσε ιδιοκτησία, καθιστώντας έτσι σαφές ότι οι ενοχικές αξιώσεις μεταξύ 

ιδιωτών, και επί του προκειμένου η αξίωση ενός ιδιώτη δανειστή έναντι ενός ιδιώτη οφειλέτη, 

συνιστούν ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 1 Π1. 

 

6.3.1.3. Νομολογία Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο ήρθε αντιμέτωπο τόσο με το γενικότερο ερώτημα εάν οι ενοχικές 

αξιώσεις συνιστούν ιδιοκτησία όσο και με το ειδικότερο ερώτημα εάν οι αξιώσεις ενός δανειστή 

έναντι του πρωτοφειλέτη και/ή του εγγυητή συνιστούν ιδιοκτησία. Οι υποθέσεις που θα δούμε 

μπορούν να ενταχθούν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εμπίπτουν οι υποθέσεις 

που αφορούσαν τη συνταγματικότητα μέτρων τα οποία υιοθετήθηκαν προς αντιμετώπιση των 

συνεπειών της τουρκικής εισβολής και κατοχής και δύναντο να οδηγήσουν σε επέμβαση σε 

συμβατικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, ήτοι σε ενοχικές αξιώσεις. Στη δεύτερη κατηγορία 

εμπίπτουν οι υποθέσεις που αφορούσαν τη συνταγματικότητα μέτρων τα οποία ψηφίσθηκαν 

προς αντιμετώπιση της παρούσας οικονομικής κρίσης και, ομοίως, δύναντο να οδηγήσουν σε 

 
525 Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004. 
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επέμβαση σε συμβατικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, ενίοτε και συμβατικών σχέσεων μεταξύ 

πιστωτικών ιδρυμάτων και πρωτοφειλετών και/ή εγγυητών. 

 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, μία πρώτη σχετική -και κομβική για τη μετέπειτα 

νομολογία- υπόθεση είναι η Chimonides v. Manglis526. Αφορούσε την εφαρμογή και τη 

συνταγματικότητα του Περί Ανακουφίσεως Δυσπραγούντων Ενοικιαστών Ν.19/1965. Ο εν 

λόγω νόμος, ψηφισθείς μετά τα γεγονότα του 1963, προέβλεπε ότι, με διάταγμα του 

Υπουργικού Συμβουλίου, οι περιοχές που βρίσκονταν κοντά σε επικίνδυνα δυνάμει των 

προσφάτων τότε γεγονότων σημεία και στις οποίες η συνήθης ενάσκηση εργασιών 

επηρεάσθηκε και ουσιωδώς μειώθηκε, ώστε να είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων 

ανακούφισης, θα χαρακτηρίζονταν ως δυσπραγούσες περιοχές. Οποιοσδήποτε ενοικιαστής 

υποστατικού εντός αυτών θα μπορούσε δύο μήνες μετά τον εν λόγω χαρακτηρισμό τους να 

υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο ζητώντας τη μείωση του ενοικίου από την 1/12/1963. Στην 

προκειμένη περίπτωση, οι ενοικιαστές υπέβαλαν τέτοιο αίτημα και το δικαστήριο εξέδωσε 

διάταγμα ορίζον μειωμένο σε σχέση με το συμφωνηθέν μεταξύ των μερών ενοίκιο. Ο 

ιδιοκτήτης του υποστατικού ισχυρίστηκε ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν.19/1965 βρίσκονταν 

σε αντίθεση, μεταξύ άλλων, με το Άρθρο 23 (1, 2 και 3) του Συντάγματος527. Η κατάληξη του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου, τόσο επί του θέματος της συμβατότητας με το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος όσο και επί της έφεσης γενικώς, παρά την έκδοση πολλών χωριστών 

αποφάσεων, ήταν ομόφωνη.  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση του Ιωσηφίδη Δ., ο οποίος φαίνεται να ακολούθησε μία 

διπλή συλλογιστική όσον αφορά τη σχέση του υπό κρίση μέτρου με το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος.  

 

 
526 Chimonides v. Manglis, (1967) 1 CLR 125. 
527 Είναι ενδιαφέρον ότι ο Αιτητής δεν ήγειρε ισχυρισμό παραβίασης του Άρθρου 23 του Συντάγματος στο σύνολό 
του ή παραβίασης (και) του Άρθρου 23(4) του Συντάγματος. Επομένως, θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο ίδιος ο Αιτητής 
προσέγγισε την επέμβαση ως περιορισμό και όχι ως στέρηση του δικαιώματός του στην ιδιοκτησία. 
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Καταρχάς, σε μία πρώτη συλλογιστική,  ο Ιωσηφίδης Δ. θεώρησε ότι ο υπό κρίση νόμος δεν 

υπόκειτο καν στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 23 του Συντάγματος, διότι οι εκ των επίδικων 

προνοιών περιορισμοί (α) δεν έλαβαν χώρα για το συμφέρον του Κράτους ή κάποιου άλλου 

δημόσιου οργανισμού και (β) ρύθμιζαν μονάχα αστικά δικαιώματα inter partes. Προς τούτο 

παρέπεμψε στις Evlogimenos a.o. v. The Republic528 και Ratip v. The Republic529. Τη 

συλλογιστική αυτή φαίνεται να αποδέχθηκε το σύνολο των δικαστών, ενώ αντίστοιχες -εν μέρει 

τουλάχιστον- σκέψεις εξέφρασαν και ο Τριανταφυλλίδης Δ. και ο Χατζηαναστασίου Δ. στις 

χωριστές αποφάσεις τους. Η συλλογιστική αυτή θα μπορούσαμε να πούμε πως ισοδυναμεί 

με τη θέση πως οι ενοχικές αξιώσεις μεταξύ ιδιωτών δεν συνιστούν ιδιοκτησία.  

 

Τόσο η συλλογιστική αυτή όσο και το συμπέρασμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν μας 

βρίσκουν σύμφωνους. Καταρχάς, ως έχουμε ήδη αναφέρει, οι ενοχικές αξιώσεις συνιστούν 

ιδιοκτησία και επομένως, εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του ομώνυμου δικαιώματος. 

Κατά δεύτερον, ο επιδιωκόμενος σκοπός δεν αποτελεί κριτήριο για την απόφαση επί της 

εφαρμογής ή όχι του Άρθρου 23 του Συντάγματος, αλλά για την απόφαση επί της πλήρωσης 

ή όχι της σχετικής προϋπόθεσης δικαιολογημένης επέμβασης στην ιδιοκτησία. Κατά τρίτον, 

συμφέρον του Κράτους συνιστά η προστασία και η υλοποίηση στον μέγιστο δυνατό βαθμό 

των δικαιωμάτων κάθε ατόμου. Αφού ο σκοπός του νόμου ήταν αυτός, σημαίνει πως ο 

τελευταίος, έστω και έμμεσα, εξυπηρετούσε το συμφέρον του Κράτους. Κατά τέταρτον, ο υπό 

κρίση νόμος δεν ρύθμιζε και/ή δεν ρύθμιζε απλά τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Επενέβαινε σε 

ήδη υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, σε ήδη υπάρχουσες συμβάσεις530. Και στο σημείο 

αυτό διαφοροποιείτο από τις υπό κρίση ρυθμίσεις στις αναφερθείσες από τον Ιωσηφίδη Δ. 

υποθέσεις, ήτοι στις Evlogimenos a.o. v. The Republic και Ratip v. The Republic. 

 

 
528 Evlogimenos a.o. v. The Republic, (1961) 2 RSCC 139. 
529 Ratip v. The Republic, (1962) 3 RSCC 102. 
530 Η σκέψη μας αυτή, σε καμία περίπτωση, δεν στοχεύει να υποδηλώσει πως η ρύθμιση μελλοντικών συμβάσεων 
δεν σχετίζεται με και/ή δεν συνιστά επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Αντιθέτως, είναι η θέση μας πως κάθε 
τέτοια ρύθμιση θα πρέπει να κρίνεται στη βάση του συνόλου των στοιχείων που την περιβάλλουν και των καθαυτών 
χαρακτηριστικών της.  
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Σε μία δεύτερη συλλογιστική, ο Ιωσηφίδης Δ., βασιζόμενος σε μία απόφαση του ΣτΕ σχετικά 

με τη μη αντίθεση του θεσμού του ενοικιοστασίου στο Άρθρο 17 του Ελληνικού Συντάγματος, 

κατέληξε πως, αφού τα εκεί εξεταζόμενα αυστηρότερα μέτρα ήταν σύμφωνα με το Άρθρο 17 

του Ελληνικού Συντάγματος, τότε και ο Ν.19/1965 ήταν σύμφωνος με το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος531.  

 

Η δεύτερη αυτή συλλογιστική διαφέρει ουσιωδώς από την πρώτη, ένεκα του ότι απαιτεί 

υπαγωγή του υπό κρίση μέτρου στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 23 Συντάγματος, 

ανεξάρτητα από την κατάληξη σε μη παραβίασή του. Η συλλογιστική αυτή, επομένως, 

προϋποθέτει αποδοχή της θέσης πως οι ενοχικές αξιώσεις συνιστούν ιδιοκτησία, η οποία και 

μας βρίσκει σύμφωνους. 

 

Πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί πως ο ίδιος ο Ιωσηφίδης Δ., στην απόφασή του, δεν προβαίνει 

σε μία τέτοια διάκριση της συλλογιστικής του. Απόδειξη τούτου είναι πως στο τελικό του 

συμπέρασμα παραθέτει όλα τα ανωτέρω επιχειρήματα, ήτοι ότι ο υπό κρίση νόμος (α) δεν 

επέφερε πλήρη στέρηση ή περιορισμό του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, (β) ήταν μονάχα 

προσωρινής φύσεως για την αντιμετώπιση μίας κατεπείγουσας ή εξαιρετικής κατάστασης, (γ) 

δεν υιοθετήθηκε προς εξυπηρέτηση του συμφέροντος του Κράτους ή άλλου δημόσιου 

οργανισμού και (δ) ρύθμιζε τα αστικά δικαιώματα επί της ιδιοκτησία μεταξύ των ιδιωτών, για 

να καταλήξει ότι αυτός δεν αντέκειτο στο Άρθρο 23 (1, 2 και 3) του Συντάγματος. 

 

Σε κάθε περίπτωση, το Ανώτατο Δικαστήριο μπορούσε στην εν λόγω υπόθεση να θεωρήσει 

ως αντικείμενο επέμβασης όχι τις αξιώσεις inter partes, αλλά την κυριότητα των Αιτητών επί 

των ενοικιασθέντων ακινήτων, ως έπραξε το ΕΔΑΔ σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Τούτη βέβαια 

η προσέγγιση απαιτεί (α) αποδοχή της θέσης πως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία εμπερικλείει 

 
531 Από τη σύνοψη στην αρχή της απόφασης φαίνεται να συμφώνησε με τη συλλογιστική αυτή μονάχα ο 
Χατζηαναστασίου Δ., ενώ από το πλήρες κείμενο αυτής φαίνεται να συμφώνησαν και ο Βασιλειάδης Δ. και ο Λοΐζου 
Δ., αφού αναφέρεται πως αυτοί συμφώνησαν με την απόφαση του Ιωσηφίδη Δ., μέρος της οποίας ήταν και η εν 
λόγω συλλογιστική. 
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και το δικαίωμα της ελεύθερης διάθεσης, ακόμη και δια σύμβασης ενοικιάσεως, και (β) 

αποδοχή της θέσης πως ο υπό κρίση νόμος συνιστούσε κρατική επέμβαση στο δικαίωμα αυτό 

της ελεύθερης διάθεσης της ιδιοκτησίας.  

 

Μία δεύτερη σχετική υπόθεση αυτής της κατηγορίας είναι η Apostolides a.o. v. The 

Republic532. Στις 17/1/1975 τέθηκε σε ισχύ ο Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Ν.1/1975, 

ο οποίος προέβλεπε την αναστολή, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καταβολής 

οποιασδήποτε αποζημίωσης λόγω απόλυσης στα πρόσωπα που απολύθηκαν συνεπεία των 

τραγικών γεγονότων του 1974. Η περίοδος αυτής της αναστολής παρατάθηκε με 

τροποποιητικούς του Ν.1/1975 νόμους, ένεκα της συνέχισης των δυσκολιών που προέκυψαν 

από την έκρυθμη κατάσταση. Οι Αιτητές ήταν ακριβώς πρόσωπα που απολύθηκαν ένεκα των 

γεγονότων αυτών. Συγκεκριμένα, οι Αιτητές εργάζονταν στην Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία 

και απολύθηκαν στις 31/3/1975, αφού αυτή καταλήφθηκε και τέθηκε υπό τον έλεγχο του 

τουρκικού στρατού. Μετά την απόλυσή τους και παρά την ύπαρξη του Ν.1/1975, έλαβαν χώρα 

διαπραγματεύσεις μεταξύ αυτών και της διοίκησης της Κυπριακής Μεταλλευτικής Εταιρείας 

όσον αφορά την αποζημίωσή τους. Όταν τα μέρη κατέληξαν σε συμφωνία, γνωστοποίησαν 

αυτήν στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειμένου να γίνει η σχετική 

καταβολή. Ο Υπουργός αρνήθηκε να εγκρίνει την καταβολή της συμφωνηθείσας 

αποζημίωσης, επικαλούμενος τις πρόνοιες του Ν.1/1975. Οι Αιτητές προσέβαλαν την 

απόφαση αυτή του Υπουργού και ήγειραν, μεταξύ άλλων, ισχυρισμό για αντίθεση του 

Ν.1/1975 και των τροποποιητικών αυτού νόμων στο Άρθρο 23 του Συντάγματος.  

 

Ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. Καταρχάς, το τελευταίο σημείωσε ότι 

το Άρθρο 23 του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για νομοθεσία ρυθμίζουσα 

δικαιώματα ιδιωτικού δικαίου, αλλά αφορά την προστασία τέτοιων δικαιωμάτων από κρατικές 

επεμβάσεις533. Επιπλέον, προσέθεσε πως «κανένα άρθρο του Συντάγματος δεν καθιστά 

 
532 Apostolides a.o. v. The Republic, (1982) 3CLR 928. 
533 Το Δικαστήριο παρέπεμψε σχετικά στην Evlogimenos a.o. v. The Republic, (1961) 2 RSCC 139. 
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συνταγματικά κατακριτέα την αφαίρεση δια νόμου δικαιωμάτων που κείνται στο πλαίσιο του 

ιδιωτικού δικαίου». Επεσήμανε δε πως, στην υπό κρίση υπόθεση, οι Αιτητές δεν είχαν 

οποιοδήποτε δικαίωμα το οποίο τους αφαιρέθηκε, αφού όταν απολύθηκαν ο Ν.1/1975 

βρισκόταν ήδη σε ισχύ. Τέλος, παρατήρησε πως «κανείς δεν έχει κεκτημένο δικαίωμα στη μη 

αλλαγή του νόμου». 

 

Η θέση αυτή του Δικαστηρίου σε μεγάλο βαθμό δεν μας βρίσκει σύμφωνους.  

 

Το πρώτο σημείο της διαφωνίας μας αφορά τη θέση της μη εφαρμογής του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος τόσο επί του προκειμένου όσο και γενικά στις περιπτώσεις ρύθμισης σχέσεων 

μεταξύ ιδιωτών, αφού αυτό «αφορά την προστασία τέτοιων δικαιωμάτων από κρατικές 

επεμβάσεις». Η διαφωνία μας φτάνει στον πυρήνα της εν λόγω συλλογιστικής και συνοψίζεται 

στο εξής ερώτημα: Τόσο στην προκειμένη περίπτωση όσο και σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση 

ρύθμισης τέτοιων δικαιωμάτων μεταξύ ιδιωτών, δεν είναι εκ του Κράτους που προέρχεται η 

ρύθμιση και επομένως, δεν είναι εκ του Κράτους που προέρχεται η επέμβαση534; 

 
534 Η αποδοχή της ανωτέρω εκφρασθείσας θέσης του Δικαστηρίου θα μπορούσε να στηριχθεί σε τρία επιχειρήματα.   
Το πρώτο επιχείρημα είναι πως οι ενοχικές αξιώσεις γενικά -τόσο μεταξύ ιδιωτών όσο και μεταξύ ιδιωτών και 
Κράτους- δεν συνιστούν ιδιοκτησία και επομένως, η ρύθμιση αυτών δεν εμπίπτει στο πεδίο του Άρθρου 23 του 
Συντάγματος. Η θέση αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Ως έχει πολλάκις αναφερθεί, θεωρούμε πως οι ενοχικές 
αξιώσεις συνιστούν ιδιοκτησία. Εξάλλου, αυτή δεν φαίνεται να είναι και η θέση του ίδιου του Δικαστηρίου, αφού 
αναφέρει πως στο πεδίο του Άρθρου 23 του Συντάγματος εμπίπτουν οι επεμβάσεις του Κράτους σε «τέτοια 
δικαιώματα», ήτοι επί και/ή συνισταμένων σε ενοχικές αξιώσεις.  
Το δεύτερο επιχείρημα είναι πως στο προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 23 του Συντάγματος εμπίπτουν μονάχα οι 
ενοχικές αξιώσεις μεταξύ ιδιωτών και Κράτους και όχι οι ενοχικές αξιώσεις μεταξύ ιδιωτών. Η θέση αυτή και πάλι 
δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Εισάγει μίαν αδικαιολόγητη διάκριση στη βάση του παθητικού υποκειμένου μίας  
ενοχικής σχέσης. Εάν το παθητικό υποκείμενο είναι το Κράτος, τότε το ενεργητικό υποκείμενο απολαμβάνει την 
προστασία του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Εάν το παθητικό υποκείμενο είναι ένας άλλος ιδιώτης, το ενεργητικό 
υποκείμενο δεν απολαμβάνει την προστασία του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Εάν, λοιπόν, ο οφειλέτης 
αποζημίωσης απόλυσης είναι το Κράτος, τότε η τυχόν επέμβαση στη σχετική αξίωση εμπίπτει στο πεδίο του 
Άρθρου 23 του Συντάγματος, ενώ εάν ο οφειλέτης είναι ένας άλλος ιδιώτης, τότε η τυχόν αντίστοιχη επέμβαση δεν 
εμπίπτει στο εν λόγω πεδίο. Η δυσκολία αποδοχής της θέσης αυτής -και μάλιστα άνευ σχετικής αιτιολόγησης-  είναι 
προφανής.  
Το τρίτο επιχείρημα είναι πως δεν αποτελεί επέμβαση κάθε ρύθμιση ενοχικών αξιώσεων είτε μεταξύ ιδιωτών είτε 
μεταξύ ιδιωτών και Κράτους -ανάλογα με την σχετικώς αποδεχθείσα θέση. Κάποιες ρυθμίσεις δεν υπόκεινται στις 
προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία που το Άρθρο 23 του Συντάγματος θέτει. 
Εάν το κριτήριο χαρακτηρισμού, και συνεπώς υπαγωγής στις προϋποθέσεις του Άρθρου 23 του Συντάγματος, είναι 
το παθητικό υποκείμενο της σχέσης, τότε προσκρούει στο ίδιο εμπόδιο με το αμέσως ανωτέρω παρατεθέν δεύτερο 
επιχείρημα. Εάν το κριτήριο είναι οποιοδήποτε άλλο, τότε αυτό είναι τουλάχιστον ασαφές, για να μην πούμε ούτε 
καν εμφανές, και επομένως αντίκειται στην ασφάλεια δικαίου εάν όχι και στη λογική. Και τούτο, δεδομένης της 
ανωτέρω παρατήρησής μας πως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που μας απασχολεί είναι ρυθμίσεις που λαμβάνουν 
χώρα από το ίδιο το Κράτος -επί του προκειμένου και συχνά δια της νομοθετικής εξουσίας, μέσα από τη θέσπιση 
σχετικών νόμων- και οι οποίες επηρεάζουν είτε ήδη υπάρχουσες ενοχικές αξιώσεις -γεννημένες και τέλειες ή 
γεννημένες και ατελείς- είτε ήδη υπάρχουσες δικαιολογημένες προσδοκίες κτήσης ενοχικών αξιώσεων. Κατά τη 
γνώμη μας, η όποια ρύθμιση των τελευταίων συνιστά επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Οτιδήποτε γύρω 
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Το δεύτερο σημείο της διαφωνίας μας έγκειται στη μη αποδοχή της θέσης πως «κανένα άρθρο 

του Συντάγματος δεν καθιστά συνταγματικά κατακριτέα την αφαίρεση δια νόμου δικαιωμάτων 

που κείνται στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου». Αντιθέτως, είναι η θέση μας πως πολλά άρθρα 

του Συντάγματος, σε περίπτωση μη πλήρωσης των προβλεπόμενων εξ αυτών 

προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης στα δικαιώματα που κατοχυρώνουν, καθιστούν 

αντισυνταγματική την αφαίρεση δικαιωμάτων που κείνται στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το ίδιο το Άρθρο 23 του Συντάγματος, ερμηνευμένο ως καλύπτον 

και τις ενοχικές αξιώσεις μεταξύ ιδιωτών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το Άρθρο 26 του 

Συντάγματος, ερμηνευμένο ως καλύπτον και το περιεχόμενο μίας σύμβασης μεταξύ ιδιωτών. 

Επομένως, όταν ένας νόμος αφαιρεί και/ή περιορίζει δικαιώματα που κείνται στο πλαίσιο του 

ιδιωτικού δικαίου, τα δικαιώματα αυτά εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο ενός ή 

περισσοτέρων άρθρων του Συντάγματος και οι προβλεπόμενες από αυτά προϋποθέσεις 

επέμβασης δεν πληρούνται, τότε η εν λόγω αφαίρεση και/ή περιορισμός, σαφώς, είναι 

συνταγματικά κατακριτέα535.  

 

Παρά τις ανωτέρω διαφωνίες μας, η θέση του Δικαστηρίου πως τα άρθρα του Συντάγματος 

προστατεύουν μονάχα αποκτηθέντα δικαιώματα μας βρίσκει σύμφωνους. Με αναφορά στο 

Άρθρο 23 του Συντάγματος, ως ήδη σημειώσαμε, ρυθμίσεις σε μη αποκτηθέντα δικαιώματα 

δεν συνιστούν επέμβαση, ακριβώς διότι δεν υπάρχει ιδιοκτησία. Σπεύδουμε να προσθέσουμε 

πως στις περιπτώσεις των δικαιολογημένων προσδοκιών υπάρχει δικαίωμα, υπάρχει 

ιδιοκτησία χρήζουσα προστασίας. Βέβαια, διαφορετικό είναι το ζήτημα εάν, στην υπό κρίση 

υπόθεση, οι Αιτητές είχα αποκτηθέν δικαίωμα, έστω και με τη μορφή της υπάρχουσας 

 
από αυτήν τη ρύθμιση είναι σχετικό μονάχα για την κρίση επί του δικαιολογημένου ή μη της εν λόγω επέμβασης -
και όχι για καθαυτόν τον χαρακτηρισμό της ως επέμβασης. Μονάχα ρυθμίσεις που αφορούν μη υπάρχουσες, ήτοι 
μελλοντικές ενοχικές αξιώσεις και/ή προσδοκίες δεν συνιστούν επέμβαση, και τούτο γιατί δεν υπάρχει ιδιοκτησία -
με την επιφύλαξη, βέβαια, των περιπτώσεων όπου δικαιολογημένες προσδοκίες κτήσης αξιώσεων συνιστούν 
ιδιοκτησία και συνεπώς, οι επηρεάζουσες αυτές ρυθμίσεις συνιστούν επέμβαση στο ομώνυμο δικαίωμα. 
535 Το αναφερθέν από το Δικαστήριο Άρθρο 10(2)(γ) του Περί Ερμηνείας Νόμου, Κεφ.1, ορίζει πως, όταν ένας 
νόμος ακυρώνει έναν άλλον, η ακύρωση αυτή δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα, προνόμιο, υποχρέωση ή 
ευθύνη εξασφαλίζεται, προβλέπεται ή προκύπτει από τον νόμο που ακυρώνεται, εκτός εάν από τον καταργητικό 
νόμο προκύπτει αντίθετη πρόθεση του νομοθέτη. Στις ανωτέρω αναφερθείσες περιπτώσεις, όπου ο ακυρωτικός 
νόμος αντίκειται στο Σύνταγμα,  το άρθρο αυτό δεν έχει οποιοδήποτε θεραπευτικό αποτέλεσμα. Και τούτο, γιατί η 
ιεραρχία των πηγών του δικαίου επιβάλλει αυτό να εφαρμόζεται μονάχα σε νόμους συμβατούς με το Σύνταγμα και 
δη με τα προστατευόμενα εξ αυτού θεμελιώδη δικαιώματα.  
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δικαιολογημένης προσδοκίας λήψης αποζημίωσης απόλυσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

ιδιοκτησία και συνεπώς, επέμβαση σε αυτήν. Τούτο δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος 

μέρους. Η εκφρασθείσα, πάντως, εκ του Δικαστηρίου αρχή μας βρίσκει σύμφωνους. 

 

Τέλος, σχετικές όσον αφορά την πρώτη κατηγορία είναι οι δύο υποθέσεις που 

συνεκδικάστηκαν στην Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A a.o.536. Αμφότερες 

αφορούσαν τον Περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) Ν.24/1979, ο οποίος 

ψηφίστηκε προς αντιμετώπιση των συνεπειών της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Ο νόμος 

αυτός ανέστελλε, ενόσω διαρκούσε η έκρυθμη κατάσταση, τη δυνατότητα οποιουδήποτε 

δανειστή να λάβει και/ή να συνεχίσει μέτρα προς είσπραξη του οφειλόμενου προς αυτό χρέους 

έναντι οποιουδήποτε εκτοπισθέντα ή πληγέντα οφειλέτη, καθώς και να ξεκινήσει και/ή να 

συνεχίσει οποιαδήποτε διαδικασία αναγκαστικής πώλησης κινητών ή ακινήτων εντός των 

πληγέντων περιοχών προς τούτο. Επιπλέον, και πάλι ενόσω διαρκούσε η έκρυθμη 

κατάσταση, ο εν λόγω νόμος απαγόρευε την επιβολή και/ή είσπραξη οποιουδήποτε τόκου επί 

οφειλής εκτοπισθέντος ή πληγέντος οφειλέτη. Στις δύο αυτές υποθέσεις, οι οφειλέτες 

υπέβαλαν αίτημα για αναστολή μέτρων εκτέλεσης και αγωγής αντίστοιχα, που ξεκίνησαν οι 

δανειστές προς είσπραξη των χρεών τους. Τα εκδικάζοντα δικαστήρια έθεσαν ερώτημα στο 

Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη συνταγματικότητα προνοιών του εν λόγω νόμου με 

αναφορά, μεταξύ άλλων, στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. 

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε το ερώτημα σε Ολομέλεια και εκδόθηκαν τρεις χωριστές 

αποφάσεις. Σε καμία εκ των τριών αυτών αποφάσεων δεν εξετάστηκε στην ουσία του το 

ζήτημα της συμβατότητας του υπό κρίση νόμου με το Άρθρο 23 του Συντάγματος και 

συνεπώς, δεν εξετάστηκε και το κατά πόσο οι ενοχικές αξιώσεις των δανειστών έναντι των 

οφειλετών και/ή των εγγυητών συνιστούσαν ιδιοκτησία. Το σύνολο των δικαστών αρκέστηκε 

να καταλήξει πως ακόμη κι αν υπήρχε παραβίαση οποιουδήποτε από τα επικαλούμενα άρθρα 

 
536 Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A a.o., (1983) 1 CLR 55. 
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του Συντάγματος, συμπεριλαμβανομένου και του Άρθρου 23 αυτού, τούτη θα δικαιολογείτο 

δυνάμει του δικαίου της ανάγκης537. 

 

 
537 Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε πως η συλλογιστική που απαντάται στις αποφάσεις της πρώτης κατηγορίας 
απαντάται και σε άλλη μία κατηγορία αποφάσεων. Πρόκειται για αποφάσεις όπου εγέρθηκε ζήτημα 
συνταγματικότητας νομοθετικών ρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν προς αντιμετώπιση των συνεπειών της δημιουργίας 
του χρηματιστηρίου. Συγκεκριμένα, αφορούσαν ρυθμίσεις που έδιδαν το δικαίωμα σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
αγόρασε μετοχές σε υφιστάμενη ή υπό ίδρυση εταιρεία, με την προοπτική και/ή η με παραστάσεις εισαγωγής των 
εν λόγω μετοχών στο χρηματιστήριο, να ζητήσει επιστροφή του τιμήματος ή του ανταλλάγματος που κατέβαλε 
πλέον τόκο, εάν η εν λόγω εταιρεία δεν εισήχθη στο χρηματιστήριο εντός τριών μηνών από τότε που υπέβαλε 
σχετική αίτηση ή νωρίτερα εάν η σχετική αίτηση απορρίφθηκε. Ως ήταν αναμενόμενο, εταιρείες εναντίον των 
οποίων ασκήθηκε το εν λόγω δικαίωμα ήγειραν ισχυρισμό αντίθεσης των νόμων και/ή προνοιών αυτών, μεταξύ 
άλλων, και στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. Στο σύνολο των σχετικών αποφάσεων που εντοπίσαμε, με μία 
εξαίρεση, το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε πως το Άρθρο 23 του Συντάγματος δεν εφαρμοζόταν, ένεκα του ότι οι 
επίδικοι νόμοι ρύθμιζαν σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. (Σχετικές, Harvest Capital Management Ltd v. Ταμάσιου, (2003) 
1 ΑΑΔ 1683, Investylia Ltd v. Livadhiotis Bros Investments Ltd, (2005) 1 ΑΑΔ 704, Investylia Ltd v. Ταμπούρη, 
(2006) 1 ΑΑΔ 1325, CAF Computers Ltd v. Παττίχη και Παττίχη ν. Χριστοφίδη, (2010) 1 ΑΑΔ 815, Χριστοδουλίδη  
ν. A.L. Pro Choice Ventures Ltd κ.ά., (Πολιτική Έφεση Αρ.71/2009, απόφαση ημ.7/3/2014), Investylia Public 
Company Ltd ν. Σούλη, (2011) 1 ΑΑΔ 1564, Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ ν. Parson Emporio Ltd κ.ά., 
(2012) 1 ΑΑΔ 286, Investylia Public Company Ltd ν. Τσεριώτη κ.ά., (2013) 1 ΑΑΔ 614). 
Εξαίρεση αποτέλεσε η Μακρίδης ν. Cyber Group Ltd (2005) 2 ΑΑΔ 57. Η υπόθεση αυτή αφορούσε τη 
συνταγματικότητα του Περί Επιστροφής Χρημάτων σε Επενδυτές Ν.168(Ι)/2002, με αναφορά και πάλι, μεταξύ 
άλλων, στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. Ο νόμος αυτός δημιουργούσε υποχρέωση επιστροφής χρημάτων, ως 
παρατέθηκε ανωτέρω, όμως προχωρούσε και ένα βήμα περαιτέρω. Το Άρθρο 5 του Ν.168(Ι)/2002 όριζε πως ο 
εκδότης, ο οποίος παρέβαινε ή παρέλειπε να συμμορφωθεί με την εν λόγω υποχρέωση, ήταν ένοχος ποινικού 
αδικήματος και υπόκειτο σε ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
50.000 Λ.Κ. ή και στις δύο αυτές ποινές, ενώ το δικαστήριο δύνατο, επιπροσθέτως οποιασδήποτε ποινής, να 
διατάξει την επιστροφή του απαιτηθέντος χρηματικού ποσού ή άλλου ανταλλάγματος. Το Ανώτατο Δικαστήριο, εν 
αντιθέσει με τις λοιπές υποθέσεις, εξέτασε τη συμβατότητα του νόμου αυτού με το Άρθρο 23 του Συντάγματος. 
Έκρινε ότι κατ’ αντίθεση με τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν στην υπόλοιπη νομολογία, στην συγκεκριμένη 
υπόθεση προβλεπόταν νομοθετικά ο εξαναγκασμός του εκδότη, με την πιθανότητα δίωξης και καταδίκης του, να 
παραδώσει στον αγοραστή, και εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη των μετοχών, μέρος της περιουσίας του. Τούτο ήταν 
συνταγματικά ανεπίτρεπτο, γιατί εξανάγκαζε τον εκδότη να αποξενωθεί από μέρος της ιδιοκτησίας του, διαφορετικά 
θα είχε τις συνέπειες που προέβλεπε ο επίδικος νόμος. Κατέληξε, έτσι, πως υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 23 
του Συντάγματος. 
Δεδομένων τούτων, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει πως η υπό κρίση στην εν λόγω υπόθεση επέμβαση 
συνίστατο τόσο στην υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων και/ή του ανταλλάγματος όσο και στην ποινικοποίηση 
της μη επιστροφής αυτών. Παρόλα αυτά, στη μετέπειτα νομολογία του, το Ανώτατο Δικαστήριο κατέστησε σαφές 
πως επέμβαση στη Μακρίδης ν. Cyber Group Ltd θεώρησε μόνο την ποινικοποίηση της μη επιστροφής των 
χρημάτων και/ή του ανταλλάγματος και όχι καθαυτήν την υποχρέωση επιστροφής αυτών. (Σχετικές, Investylia Ltd 
v. Livadhiotis Bros Investments Ltd, (2005) 1 ΑΑΔ 704, Investylia Ltd v. Ταμπούρη, (2006) 1 ΑΑΔ 1325, CAF 
Computers Ltd v. Παττίχη και Παττίχη ν. Χριστοφίδη, (2010) 1 ΑΑΔ 815, Χριστοδουλίδη ν. A.L. Pro Choice Ventures 
Ltd κ.ά., (Πολιτική Έφεση Αρ.71/2009, απόφαση ημ.7/3/2014), Investylia Public Company Ltd ν. Σούλη, (2011) 1 
ΑΑΔ 1564, Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ ν. Parson Emporio Ltd κ.ά., (2012) 1 ΑΑΔ 286, Investylia Public 
Company Ltd ν. Τσεριώτη κ.ά., (2013) 1 ΑΑΔ 614).  
Σχετική υπόθεση εγέρθηκε και ενώπιον του ΕΔΑΔ. Πρόκειται για την Investylia Public Company Limited v. Cyprus, 
Application No.24321/01, Court (First Section), Decision (Admissibility), 17/9/2009. Η Αιτήτρια προσέφυγε μετά την 
έκδοση κατ’ επανεκδίκαση απόφασης από το Επαρχιακό Δικαστήριο -ήτοι, απόφασης που εκδόθηκε μετά την 
ανατροπή της πρώτης σχετικής απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο κατ’ έφεση, η οποίο την διέτασσε να 
επιστρέψει στους εκεί ενάγοντες το ποσό που κατέβαλαν για την αγορά μετοχών. Το ΕΔΑΔ σημείωσε πως το 
παράπονο της Αιτήτριας, ως διατυπώθηκε, φαινόταν να αφορά την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου που 
την διέτασσε να επιστρέψει τα χρήματα. Επί τούτου, και αυτό δεν φωτίζει το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα, κατέληξε 
ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Προχώρησε, όμως, να εξετάσει και τυχόν 
παραβίαση, εάν το παράπονο εκλαμβανόταν ότι αφορούσε την ίδια τη νομοθεσία που δημιουργούσε την εν λόγω 
υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων αυτών. Το ΕΔΑΔ δεν τοποθετήθηκε ρητά και/ή με σαφήνεια για το κατά 
πόσο υπήρχε ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο πεδίο του Άρθρου 1 Π1. Περιορίστηκε να αναφέρει πως, ακόμη και 
υποθέτοντας πως η Αιτήτρια εταιρεία είχε οποιαδήποτε ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο Άρθρο 1 Π1, η όποια επέμβαση 
ήταν δικαιολογημένη. 
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Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, το σύνολο των σχετικών αποφάσεων εκδόθηκαν κατόπιν 

Αναφορών του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη 

συνταγματικότητα ψηφισθέντων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέτρων και εκδόθηκαν 

ομόφωνα από την Πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  

 

Οι τρεις πρώτες σχετικές αποφάσεις αφορούσαν τη συνταγματικότητα νόμων που 

ψηφίσθηκαν από τη Βουλή τον Σεπτέμβριο του 2014, σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της 

οικονομικής κρίσης και εξισορρόπησης δυνάμεων, μορφών προστασίας, μεταξύ δανειστών 

και οφειλετών επηρεασμένων από την κρίση.  

 

Τον Σεπτέμβριο του 2014 εισήχθη για πρώτη φορά στην κυπριακή έννομη τάξη ο θεσμός της 

αναγκαστικής πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου από τον ίδιο τον ενυπόθηκο δανειστή. Ο 

θεσμός αυτός συμπεριλήφθηκε στον Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ν.9/1965 δια 

τροποποίησης αυτού από τον τροποποιητικό Ν.42(Ι)/2014538. Συγκεκριμένα, ο τελευταίος 

προσέθεσε στον Ν.9/1965 το Μέρος VIA, με τίτλο ‘Πώληση ενυπόθηκου ακινήτου από τον 

ενυπόθηκο δανειστή’, το οποίο ρύθμιζε τον σχετικό θεσμό, επιτρέποντας στον ενυπόθηκο 

δανειστή να προβεί ο ίδιος σε αναγκαστική πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, χωρίς την ανάγκη 

εξασφάλισης σχετικής δικαστικής απόφασης και διενέργειας της σχετικής διαδικασίας από το 

Τμήμα Πολεοδομίας και Χωρομετρίας. Η υιοθέτηση του θεσμού αυτού αποτελούσε 

μνημονιακή υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Βουλή θεωρούσε αυτόν ως όπλο 

υπέρ των δανειστών, το οποίο έπρεπε να τύχει εξισορρόπησης και/ή συμπλήρωσης από όπλα 

υπέρ των οφειλετών και/ή των εγγυητών. 

 

Την ίδια περίοδο, συζητείτο το λεγόμενο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, το οποίο στόχο είχε την 

αντιμετώπιση των αφερέγγυων οφειλετών με τρόπο που αφενός να εξασφαλίζει την 

 
538 Ο τροποποιητικός Ν.42(Ι)/2014 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 9/9/2014, όμως ο θεσμός της 
πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου από τον ίδιο τον ενυπόθηκο δανειστή, μετά από αλλεπάλληλες σχετικές 
τροποποιήσεις, τέθηκε τελικά σε ισχύ στις 17/4/2015. 
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ικανοποίηση των δανειστών στον μέγιστο δυνατό βαθμό και αφετέρου την αξιοπρεπή 

διαβίωση του πρωτοφειλέτη και/ή των εγγυητών και των εξαρτώμενων από αυτούς 

προσώπων, καθώς και την επανένταξή αυτών στην οικονομία και στην κοινωνία γενικότερα 

το συντομότερο δυνατό. Η υιοθέτηση αυτού συνιστούσε επίσης μνημονιακή υποχρέωση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και η Βουλή θεωρούσε τούτο όπλο υπέρ (τουλάχιστον και) των 

οφειλετών και/ή των εγγυητών539.  

 

Η Βουλή, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να εξισορροπήσει συμφέροντα και δυνάμεις, 

ψήφισε, μεταξύ άλλων, τους νόμους που αποτέλεσαν το αντικείμενο των τριών πρώτων 

αποφάσεων που θα δούμε.  

 

Η πρώτη τέτοια απόφαση είναι αυτή που εκδόθηκε στην Αναφορά 1/2014540. Σε αυτήν ο 

Πρόεδρος ζήτησε γνωμάτευση από το Ανώτατο Δικαστήριο για το κατά πόσο ο Περί 

Απαλλαγής Εγγυητών από την Εγγύηση Εκπλήρωσης της Υπόσχεσης ή της Υποχρέωσης 

Χρέους μετά την Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου Νόμος του 2014 ήταν, μεταξύ άλλων, 

σύμφωνος με το Άρθρο 23 του Συντάγματος. Το Άρθρο 3 του νόμου προέβλεπε ότι, σε 

περίπτωση που ο ενυπόθηκος δανειστής προέβαινε σε αναγκαστική πώληση δυνάμει του 

Μέρους VIA του Ν.9/1965 και το προϊόν της αναγκαστικής αυτής πώλησης δεν επαρκούσε  

για την πλήρη εξόφληση του χρέους που η υποθήκη εξασφάλιζε, τότε οι τυχόν εγγυητές θα 

απαλλάσσονταν από την «εγγύηση εκπλήρωσης της υπόσχεσης ή της υποχρέωσης του 

εναπομείναντος χρέους του πρωτοφειλέτη». Ο δε πρωτοφειλέτης θα παρέμενε υπόχρεος για 

το εναπομείναν χρέος.  

 

 
539 Κατά την κρίση μας, οι δύο θεσμοί, ήτοι ο θεσμός της αναγκαστικής πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου από τον 
ίδιο τον ενυπόθηκο δανειστή και το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, έπρεπε να έχουν ένα κοινό σκοπό. Την ικανοποίηση 
των δανειστών στον μέγιστο δυνατό βαθμό και την ταυτόχρονη προστασία της επιβίωσης και της αξιοπρέπειας 
των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών και των οικογενειών τους, την αποφυγή συνεπειών ντόμινο δια της 
ανακούφισης των εγγυητών και την επανένταξη και/ή τη διατήρηση των προσώπων αυτών στην οικονομία. Οι δύο 
θεσμοί έπρεπε να λειτουργούν αλληλοσυμπληρωματικά και όχι μονάχα εξισορροπητικά, με τη στενή του όρου 
έννοια. 
540 Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 1/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.). 
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Ο υπό κρίση νόμος αφορούσε και θα επηρέαζε τις αξιώσεις των τραπεζών έναντι των 

εγγυητών μετά την αναγκαστική πώληση ενυπόθηκων ακινήτων, και επομένως μετά τον 

τερματισμό του δανείου που εξασφάλιζαν. Κατά συνέπεια, ο υπό κρίση νόμος αφορούσε 

γεννημένες και τέλειες ενοχικές αξιώσεις των τραπεζών έναντι των εγγυητών. Ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας ισχυρίστηκε ότι οι υπό κρίση διατάξεις του  Άρθρου 3 του υπό αναφορά νόμου 

βρίσκονταν σε αντίθεση με το Άρθρο 23 του Συντάγματος, εφόσον περιόριζαν το αγώγιμο 

δικαίωμα του ενυπόθηκου δανειστή έναντι του εγγυητή και/ή το δικαίωμά του να διεκδικήσει 

το οφειλόμενο προς αυτόν χρέος και/ή τα συμβατικά του δικαιώματα που συνιστούν ιδιοκτησία 

προστατευόμενη από το Άρθρο 23 του Συντάγματος. Αντίθετα, η Βουλή ισχυρίστηκε ότι η 

οποιαδήποτε αξίωση του δανειστή εναντίον των εγγυητών για υπόλοιπο ενυπόθηκου χρέους 

δεν συνιστά περιουσιακό δικαίωμα προστατευόμενο από το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος. Δεδομένων των όσων παρατέθηκαν, είναι σαφές πως όσον αφορά το εδώ 

εξεταζόμενο ερώτημα σύμφωνους μας βρίσκει η θέση του Προέδρου. 

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν τοποθετήθηκε επί του θέματος. Προχώρησε να εξετάσει μονάχα 

τη συμβατότητα των επίδικων άρθρων με το Άρθρο 26 του Συντάγματος και, αποφαινόμενο 

πως τούτο παραβιαζόταν, δεν θεώρησε σκόπιμο να εξετάσει τους λοιπούς ισχυρισμούς του 

Προέδρου.  

 

Η δεύτερη είναι αυτή που εκδόθηκε στην Αναφορά 2/2014541. Σε αυτή ζητήθηκε γνωμάτευση 

σχετικά με τη συμβατότητα του Περί της Αναστολής Είσπραξης Οφειλών, Προστασίας της 

Κύριας Κατοικίας και της Επαγγελματικής Στέγης και της Ρύθμισης Άλλων Συναφών Θεμάτων 

(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2014, μεταξύ άλλων, με το Άρθρο 23 του Συντάγματος. Ο 

νόμος αυτός έδινε το δικαίωμα στους οφειλέτες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να 

υποβάλουν αίτημα στο δικαστήριο, ζητώντας την έκδοση διατάγματος αναστολής της 

διαδικασίας εκποίησης της κύριας κατοικίας ή της επαγγελματικής τους στέγης, καθώς και της 

 
541 Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 2/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.). 
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διαδικασίας είσπραξης της οφειλής τους. Τέτοιες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, ήταν οι Αιτητές 

να βρίσκονταν σε αδυναμία εξόφλησης της οφειλής ή η οικονομική τους κατάσταση να είχε 

επιδεινωθεί συνεπεία της κρατούσας οικονομικής κρίσης, να είχαν εξαντλήσει κάθε 

προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικής διευθέτησης ή άλλης συναφούς ρύθμισης ισχύουσας 

στη Δημοκρατία και η σχετική οφειλή να συνίστατο σε απαίτηση μέχρι του ποσού των 

€350.000. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιου αιτήματος, οι σχετικές διαδικασίες εκποίησης και 

είσπραξης αναστέλλονταν αυτόματα, το δικαστήριο όφειλε να εκδικάσει αυτό κατά 

προτεραιότητα και, σε περίπτωση πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων, όφειλε να 

εκδώσει το αιτούμενο διάταγμα. Ο νόμος θα είχε περιορισμένη εφαρμογή μέχρι και τις 

31/12/2017, ημερομηνία κατά την οποία, ως αναφέρθηκε από τη Βουλή, αναμενόταν βελτίωση 

της οικονομικής κατάστασης της χώρας. 

 

Ο Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι, εκ της αυτόματης αναστολής, αναστέλλονταν νόμιμα δικαιώματα 

που συνιστούσαν ιδιοκτησία εντός της έννοιας του Άρθρου 23 του Συντάγματος, ενώ η Βουλή 

ισχυρίστηκε ότι η απαίτηση ενός δανειστή δεν αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα εντός της 

έννοιας του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Τόσο ως προς το ότι η αξίωση του δανειστή έναντι 

του πρωτοφειλέτη συνιστά ιδιοκτησία όσο και ως προς το ότι συστατικό του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία είναι και το δικαίωμα εκτέλεσης με την ευρεία του όρου έννοια, η θέση του Προέδρου 

μας βρίσκει σύμφωνους. Για το πρώτο μέρος, τα σχετικά επιχειρήματα έχουν ήδη παρατεθεί. 

Για το δεύτερο μέρος, αρκεί, κατά την κρίση μας, να σημειώσουμε πως άνευ της εξουσίας 

εκτέλεσης, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία θα ήταν τουλάχιστον ατελές και πιθανώς, θεωρητικό 

και ανεφάρμοστο. Θα υπήρχε το ενδεχόμενο, εάν τούτη ήταν η βούληση του νομοθέτη -αφού 

δεν θα υπήρχε σχετική συνταγματική επιταγή, ο καθείς να είναι μεν ιδιοκτήτης, δικαιούχος, 

συγκεκριμένων αγαθών, επί του προκειμένου αξιώσεων, και να μην μπορεί να απολαύσει 

αυτά, διότι δεν θα μπορούσε να προβεί σε σχετική εκτέλεση. Οι αρνητικές συνέπειες τούτου 

για το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι εμφανείς και συνεπώς, αντίστοιχα εμφανείς είναι η λογική 

και η ανάγκη της συμπερίληψης του δικαιώματος εκτέλεσης στα συστατικά του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία. 
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Το Ανώτατο Δικαστήριο και πάλι δεν εξέτασε τον ισχυρισμό αναφορικά με τη σχέση των 

επίδικων προνοιών με το Άρθρο 23 του Συντάγματος. Κατέληξε πως αυτές βρίσκονταν σε 

αντίθεση τόσο με το Άρθρο 30 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα πρόσβασης 

στη δικαιοσύνη, όσο και με τη θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των εξουσιών και σημείωσε πως, 

ενόψει της κατάληξής του αυτής, τα λοιπά σοβαρά εγειρόμενα θέματα δεν θα το 

απασχολήσουν. 

 

Η τρίτη σχετική απόφαση είναι αυτή στην Αναφορά 4/2014542. Ο Πρόεδρος ζήτησε 

γνωμάτευση από το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη συμβατότητα του Περί Απαλλαγής 

Ενυπόθηκου Οφειλέτη από την Καταβολή μη Εξοφληθέντος Ποσού μετά την Πώληση 

Ενυπόθηκου Ακινήτου Νόμου του 2014, μεταξύ άλλων, με το Άρθρο 23 του Συντάγματος. Ο 

επίδικος νόμος περιείχε ρυθμίσεις εν μέρει αντίστοιχες με αυτές του νόμου που αποτέλεσε 

αντικείμενο της Αναφοράς 1/2014 ανωτέρω. Σύμφωνα με αυτόν, σε περίπτωση που το προϊόν 

από την αναγκαστική πώληση ενυπόθηκου ακινήτου δυνάμει του Μέρους VIA του Ν.9/1965 

δεν επαρκούσε για την πλήρη εξόφληση του εξασφαλισμένου με το εν λόγω ακίνητο χρέους, 

ο οφειλέτης θα απαλλασσόταν από την καταβολή του υπόλοιπου μη εξοφληθέντος χρέος. Κατ’ 

εξαίρεση, τέτοια απαλλαγή δεν θα λάμβανε χώρα σε περίπτωση που το ενυπόθηκο δάνειο 

χρησιμοποιήθηκε από άλλα νομικά πρόσωπα ομίλου ή από μέτοχο ή σύμβουλο 

οποιουδήποτε νομικού προσώπου, ενώ η απαλλαγή θα ήταν δυνατή μονάχα στις περιπτώσεις 

που το ενυπόθηκο χρέος αφορούσε δάνειο ή άλλη πιστωτική υποχρέωση συνολικής 

συμβατικής υποχρέωσης μέχρι του ποσού των €350.000 για σκοπούς αγοράς κύριας 

κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης. Τόσο η θέση του Προέδρου όσο και η θέση της Βουλής 

αναφορικά με τη σχέση των επίδικων προνοιών με το Άρθρο 23 του Συντάγματος 

συνοψίσθηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που συνοψίσθηκαν και στην Αναφορά 1/2014, 

ανάλογα βέβαια προσαρμοσμένες.  

 

 
542 Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 4/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.). 
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Το Ανώτατο Δικαστήριο, όπως και στην Αναφορά 1/2014 ανωτέρω, κατέληξε πως οι επίδικες 

πρόνοιες βρίσκονταν σε αντίθεση με το Άρθρο 26 του Συντάγματος και πως λόγω τούτου δεν 

χρειαζόταν να εξετάσει τους λοιπούς εγερθέντες ισχυρισμούς. Ένεκα της αντιστοιχίας των δύο 

Αναφορών, ισχύουν και εδώ όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν σχετικά με την Αναφορά 1/2014.   

 

Τέλος, σχετική είναι η απόφαση στην Αναφορά 3/2016543. Ο Πρόεδρος ζήτησε γνωμάτευση 

από το Ανώτατο Δικαστήριο αναφορικά με τη συμβατότητα του Περί της Ρύθμισης των 

Αναδιαρθρώσεων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Νόμου του 2016, μεταξύ άλλων, με το Άρθρο 

23 του Συντάγματος. Ο νόμος αυτός προέβλεπε ότι σε περιπτώσεις δανείων από 

Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (κατωτέρω «ΑΠΙ») προς δανειολήπτες μη επαγγελματίες 

επενδυτές, τα οποία εξασφαλίζονταν με αξιόγραφα κα/ή μετοχές, τα ΑΠΙ όφειλαν, κατά την 

αναδιάρθρωση αυτών, να συμψηφίσουν το ποσό των δανείων με την ονομαστική αξία των 

αξιογράφων και/ή των μετοχών, αφαιρουμένης της τρέχουσας αξίας των μετοχών κατά 

την  ημερομηνία υπογραφής της αναδιάρθρωσης και οποιωνδήποτε τόκων και/ή μερισμάτων 

πληρώθηκαν επί των συγκεκριμένων αξιογράφων και/ή μετοχών αντίστοιχα. Επιπλέον, ο 

νόμος προέβλεπε ότι, καταρχάς, το μέγιστο ποσό το οποίο το ΑΠΙ μπορούσε να διεκδικήσει 

ήταν το αρχικό ποσό της σύμβασης δανείου, πλέον συμβατικό τόκο, πλέον τόκο υπερημερίας 

μη υπερβαίνον το 2% επί των καθυστερημένων δόσεων. Δεν μπορούσε, όμως, να διεκδικήσει 

οποιοδήποτε συμβατικό τόκο, τόκο υπερημερίας και/ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα, τα οποία 

επιβλήθηκαν από τις 29/3/2013, ήτοι από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το ούτω καλούμενο 

κούρεμα καταθέσεων και έπειτα. 

 

Η θέση του Προέδρου ήταν πως παραβιαζόταν το Άρθρο 23 του Συντάγματος, αφού 

επιβαλλόταν ανεπίτρεπτος περιορισμός στο ποσό το οποίο το ΑΠΙ, ως δανειστής, μπορούσε 

να διεκδικήσει από τον δανειολήπτη/οφειλέτη. Αντίθετα, η θέση της Βουλής ήταν πως δεν 

υπήρχε οποιαδήποτε παραβίαση συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος, αλλά πως 

 
543 Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 3/2016, απόφαση ημ.16/3/2017, Ολ.). 
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επρόκειτο για ρύθμιση των αστικών ενοχικών σχέσεων από τον νομοθέτη με σκοπό την 

προστασία δικαιωμάτων τρίτων.  

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο προχώρησε να εξετάσει στην ουσία του τον ισχυρισμό για παραβίαση 

του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Σχετικώς σημείωσε:  

 

«Η έννοια της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας, η οποία προστατεύεται από το Άρθρο 23, είναι 

ευρεία και καλύπτει όλα τα περιουσιακά δικαιώματα… Καλύπτονται, δηλαδή, και τα ενοχικής 

φύσεως περιουσιακά δικαιώματα, και ειδικότερα οι απαιτήσεις που απορρέουν από έννομες 

σχέσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου είτε αναγνωρισμένες με δικαστική απόφαση είτε 

απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία, με βάση το 

ισχύον δίκαιο, ότι μπορεί να ικανοποιηθούν δικαστικώς. Δηλαδή, όταν υπάρχει επαρκής νομική 

βάση για την απαίτηση, και ιδίως εκεί όπου η απαίτηση θεμελιώνεται σε νομοθετική ή 

κανονιστική διάταξη ή σε παγιωμένη νομολογία». 

 

Δέχθηκε, έτσι, με σαφήνεια ότι η ενοχική αξίωση του δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη -και 

μάλιστα όχι μόνο αναφορικά με το αρχικό ποσό του δανείου, αλλά και αναφορικά με τον 

συμβατικό τόκο, τον τόκο υπερημερίας και τα τυχόν άλλα έξοδα- συνιστά ιδιοκτησία 

εμπίπτουσα στο προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Κατέληξε, μάλιστα, 

πως η υπό κρίση επέμβαση συνιστούσε ανεπίτρεπτη επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

και συνεπώς, πως η επίδικη πρόνοια ήταν αντισυνταγματική ως αντίθετη στο Άρθρο 23 του 

Συντάγματος. Η σημασία της απόφασης αυτής του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι προφανής. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο -για πρώτη φορά σύμφωνα με τις αποφάσεις που μελετήσαμε- 

εξέφρασε με σαφήνεια και εφάρμοσε στην πράξη τη θέση πως οι ενοχικές αξιώσεις, και δη 

μεταξύ ιδιωτών, συνιστούν ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 23 

του Συντάγματος544.  

 
544 Θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο εξέφρασε τη θέση αυτήν και στην υπόθεση 
Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση 
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Με άλλα λόγια, το Ανώτατο Δικαστήριο, χωρίς να αναφέρει τούτο ρητά -και ενδεχομένως χωρίς 

και να στοχεύσει σε τούτο- ανέτρεψε την μέχρι τότε θέση του αναφορικά με τη σχέση των 

ενοχικών αξιώσεων, και δη μεταξύ ιδιωτών, και του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Και μάλιστα, 

έπραξε τούτο σε Πλήρη Ολομέλεια545. Σε κάθε περίπτωση, η θέση αυτή του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου δεν μπορεί παρά να μας βρίσκει σύμφωνους.  

 

6.3.1.4. Σύνοψη νομολογίας ΕΔΑΔ και Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, όσον αφορά το ΕΔΑΔ, προκύπτει πως αυτό θεωρεί τις αξιώσεις 

μεταξύ ιδιωτών, και δη τις αξιώσεις μεταξύ δανειστή και οφειλέτη, ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο 

προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 1 Π1. Τούτο καθίσταται σαφές από την απόφασή του στην 

Bäck v. Finland546 και δεν μεταβάλλεται από το γεγονός πως στις αποφάσεις της πρώτης 

κατηγορίας, που αφορούσαν επεμβάσεις σε συμβάσεις ενοικίασης, εξέλαβε ως επηρεασθέν 

αντικείμενο ιδιοκτησίας την κυριότητα των Αιτητών επί ακινήτων και όχι τις ενοχικές αξιώσεις 

που απέρρεαν από τις σχετικές συμβάσεις ενοικίασης547. 

 

 
ημ.11/6/2014, Ολ.), στην οποία και παρέπεμψε. Όμως, η υπόθεση εκείνη διαφοροποιείται ουσιωδώς από την 
παρούσα. Πρώτον, η κατάληξη τόσο της πλειοψηφίας όσο και της μειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού 
Οικονομικών ότι ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων συνιστούσε ιδιοκτησία δεν προκύπτει να στηρίχθηκε στη 
συλλογιστική πως ο μισθός συνιστά ενοχική αξίωση, η ενοχική αξίωση συνιστά ιδιοκτησία και άρα, ο μισθός 
συνιστά ιδιοκτησία -αν και η συλλογιστική αυτή μας βρίσκει σύμφωνους. Δεύτερον, στην υπόθεση εκείνη υπήρχαν  
ενοχικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και Κράτους και όχι μονάχα μεταξύ ιδιωτών, σημείο το οποίο φαίνεται να ήταν 
κομβικό στις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου όπου αρνήθηκε και/ή απέφυγε την εφαρμογή του Άρθρου 23 
του Συντάγματος αναφορικά με ενοχικές αξιώσεις. (Σχετικές, Evlogimenos a.o. v. The Republic, (1961) 2 RSCC 
139, Ratip v. The Republic, (1962) 3 RSCC 102, Chimonides v. Manglis, (1967) 1 CLR 125, Apostolides a.o. v. 
The Republic, (1982) 3 CLR 928, Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A a.o., (1983) 1 CLR 55, Harvest 
Capital Management Ltd v. Ταμάσιου, (2003) 1 ΑΑΔ 1683, Investylia Ltd v. Livadhiotis Bros Investments Ltd, (2005) 
1 ΑΑΔ 704, Investylia Ltd v. Ταμπούρη, (2006) 1 ΑΑΔ 1325, CAF Computers Ltd v. Παττίχη και Παττίχη ν. 
Χριστοφίδη, (2010) 1 ΑΑΔ 815, Χριστοδουλίδη ν. A.L. Pro Choice Ventures Ltd κ.ά., (Πολιτική Έφεση Αρ.71/2009, 
απόφαση ημ.7/3/2014), Investylia Public Company Ltd ν. Σούλη, (2011) 1 ΑΑΔ 1564, Ελληνική Τράπεζα 
(Επενδύσεις) Λτδ ν. Parson Emporio Ltd κ.ά., (2012) 1 ΑΑΔ 286, Investylia Public Company Ltd ν. Τσεριώτη κ.ά., 
(2013) 1 ΑΑΔ 614, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 1/2014, απόφαση 
ημ.31/10/2014, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 2/2014, απόφαση 
ημ.31/10/2014, Ολ.), Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 4/2014, απόφαση 
ημ.31/10/2014, Ολ.)). 
545 Η χρήση της φράσης «χωρίς να αναφέρει τούτο ρητά και ενδεχομένως, χωρίς και να στοχεύει τούτο» οφείλεται 
στο ότι το Ανώτατο Δικαστήριο, στο σχετικό σημείο, ούτε προέβη σε οποιαδήποτε αναφορά στην πρότερη 
νομολογία του επί του θέματος ούτε επεσήμανε και δικαιολόγησε, ως θα αναμενόταν, την απόκλισή του από αυτήν. 
546 Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004. 
547 James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 21/2/1986, 
Mellacher a.o. v. Austria, Application No.10522/83 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 19/12/1989, Hutten-
Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
19/6/2006. 
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Όσον αφορά το Ανώτατο Δικαστήριο, η θέση του αναφορικά με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα 

μεταβλήθηκε στην πάροδο του χρόνου. Σε ένα πρώτο στάδιο, στο οποίο εμπίπτουν οι 

αποφάσεις της πρώτης κατηγορίας -αλλά και μετέπειτα αποφάσεις που αφορούσαν τη 

συνταγματικότητα νόμων που στόχευαν να ρυθμίσουν τις συνέπειες της δημιουργίας του 

χρηματιστηρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο φαίνεται να θεωρούσε πως το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για ρύθμιση σχέσεων μεταξύ ιδιωτών548. Σε ένα 

δεύτερο στάδιο, όπου εμπίπτουν οι αποφάσεις στις Αναφορές 1/2014549, 2/2014550 και 

4/2014551 της τρίτης κατηγορίας, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν τοποθετείτο και/ή απέφευγε να 

τοποθετηθεί επί του κατά πόσο οι ενοχικές αξιώσεις μεταξύ ιδιωτών, και δη οι ενοχικές 

αξιώσεις των τραπεζών έναντι των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών τους, συνιστούν 

ιδιοκτησία εμπίπτουσα στο πεδίο του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Σε ένα τρίτο και τελευταίο 

στάδιο, το οποίο ξεκινά με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 1//2016552, 

το τελευταίο με σαφήνεια αποδέχεται ότι οι ενοχικές αξιώσεις μεταξύ ιδιωτών, και δη οι 

ενοχικές αξιώσεις των τραπεζών έναντι των πρωτοφειλετών τους, συνιστούν ιδιοκτησία 

εμπίπτουσα στο προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 23 του Συντάγματος.  

 

6.3.1.5. Εφαρμογή στα υπό κρίση μέτρα 

 

Ο θεσμός του ΔΑΟ και ο θεσμός του ΠΣΑ, στον βαθμό που αποτελούν αντικείμενο του 

παρόντος κεφαλαίου, επηρεάζουν τις αξιώσεις των τραπεζών έναντι των πρωτοφειλετών και/ή 

των τυχόν εγγυητών χωρίς τη συγκατάθεση των πρώτων. Οι αξιώσεις αυτές, τόσο ως 

γεννημένες και τέλειες όσο και ως γεννημένες και ατελείς, συνιστούν ιδιοκτησία και με 

 
548 Σχετικές, Chimonides v. Manglis, (1967) 1 CLR 125, Apostolides a.o. v. The Republic, (1982) 3 CLR 928, 
Aloupas a.o. v. National Bank of Greece S.A a.o., (1983) 1 CLR 55, Harvest Capital Management Ltd v. Ταμάσιου, 
(2003) 1 ΑΑΔ 1683, Investylia Ltd v. Livadhiotis Bros Investments Ltd, (2005) 1 ΑΑΔ 704, Investylia Ltd v. 
Ταμπούρη, (2006) 1 ΑΑΔ 1325, CAF Computers Ltd v. Παττίχη και Παττίχη ν. Χριστοφίδη, (2010) 1 ΑΑΔ 815, 
Χριστοδουλίδη ν. A.L. Pro Choice Ventures Ltd κ.ά., (Πολιτική Έφεση Αρ.71/2009, απόφαση ημ.7/3/2014), 
Investylia Public Company Ltd ν.Σούλη, (2011) 1 ΑΑΔ 1564, Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ ν. Parson 
Emporio Ltd κ.ά., (2012) 1 ΑΑΔ 286, Investylia Public Company Ltd ν. Τσεριώτη κ.ά., (2013) 1 ΑΑΔ 614. 
549 Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 1/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.). 
550 Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 2/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.). 
551 Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 4/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.). 
552 Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 1/2016, απόφαση ημ.16/3/2017, Ολ.). 
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αναφορά στην προτεινόμενη θεωρία, αλλά και με αναφορά στο Άρθρο 1 Π1 και στο Άρθρο 23 

του Συντάγματος.  

 

6.3.2. Δεύτερο ερώτημα: Η επέμβαση στις ενοχικές αξιώσεις ενός δανειστή έναντι του 

πρωτοφειλέτη και/ή του εγγυητή συνιστά επέμβαση στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία; Και εάν ναι, ποια η μορφή αυτής; 

 

6.3.2.1. Προτεινόμενη θέση 

 

Προς απάντηση του δεύτερου εξεταζόμενου ερωτήματος, πρέπει να γίνει διάκριση κατά 

πρώτον, μεταξύ της αξίωσης ενός δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη και της αξίωσης ενός 

δανειστή έναντι του εγγυητή και κατά δεύτερον, μεταξύ της κατάστασης των αξιώσεων αυτών 

προ και μετά του τερματισμού του σχετικού δανείου553. 

 

Όσον αφορά την αξίωση του δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη, αυτή αδιαμφισβήτητα 

γεννάται κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης δανείου. Παρόλα αυτά, στον χρόνο αυτό και 

για όσο χρόνο η σύμβαση δανείου τηρείται από τον πρωτοφειλέτη και/ή γενικώς εφαρμόζεται 

ομαλά, η αξίωση αυτή είναι ατελής. Τούτο ένεκα του ότι το συνολικό ποσό που αφορά είναι 

μεν οφειλόμενο, δεν είναι, όμως, απαιτητό. Η αξίωση αυτή καθίσταται τέλεια στον χρόνο που 

το εν λόγω συνολικά οφειλόμενο ποσό που αφορά καθίσταται απαιτητό. Και τούτο συμβαίνει, 

κατά κανόνα, όταν ο δανειστής τερματίσει τη σύμβαση δανείου. Με τον τερματισμό της 

σύμβασης δανείου, το συνολικό ποσό καθίσταται απαιτητό και η αντιστοιχούσα σε αυτό 

αξίωση του δανειστή τέλεια. Διαφορετικό είναι το ζήτημα ότι, στον χρόνο πριν τον τερματισμό 

του δανείου και σε τακτά χρονικά διαστήματα, ήτοι κατά κανόνα ανά μήνα, συγκεκριμένο 

μικρότερο ποσό, ήτοι η οφειλόμενη δόση, καθίσταται απαιτητό και συνεπώς, η αντιστοιχούσα 

 
553 Και εδώ, όπως και ανωτέρω, ο καθορισμός του τερματισμού του δανείου ως κρίσιμου χρονικού σημείου κατά 
το οποίο οι αξιώσεις του δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη και/ή του εγγυητή τρέπονται από ατελείς σε τέλειες, 
τελεί υπό την επιφύλαξη της ύπαρξης διαφορετικών προνοιών στις σχετικές συμβάσεις δανείου και εγγύησης 
αντίστοιχα. 
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σε αυτό μικρότερη -εάν μας επιτραπεί ο όρος- αξίωση καθίσταται τελεία. Αφού αυτό που μας 

ενδιαφέρει είναι η αξίωση για το συνολικά οφειλόμενο ποσό, πρέπει τώρα να προβούμε σε 

χαρακτηρισμό των επεμβάσεων σε αυτήν. 

 

Η αναλογική εφαρμογή των όσων αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 4 αναφορικά με τις επεμβάσεις 

στους μισθούς και στις συντάξεις θα οδηγούσε στο εξής συμπέρασμα: Εάν η επέμβαση στην 

εν λόγω αξίωση του δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη λάμβανε χώρα σε χρόνο κατά τον 

οποίο αυτή ήταν μεν γεννημένη αλλά παρέμενε ατελής, θα συνιστούσε στέρηση μόνο εάν 

συνίστατο στην ολική αναγκαστική άμεση αφαίρεση αυτής. Κάθε άλλη επέμβαση, ακόμη και η 

μερική αναγκαστική άμεση αφαίρεση, θα συνιστούσε περιορισμό. Με άλλα λόγια, η μερική 

απαλλαγή ενός πρωτοφειλέτη, σε χρόνο κατά τον οποίο η αξίωση για το σύνολο του ποσού 

δεν ήταν απαιτητή, θα συνιστούσε περιορισμό και όχι στέρηση. Εάν η επέμβαση λάμβανε 

χώρα σε χρόνο κατά τον οποίο η αξίωση για το συνολικό ποσό ήταν γεννημένη και τέλεια, τότε 

η άμεση αφαίρεση, ολική ή μερική, θα συνιστούσε στέρηση, ενώ κάθε άλλη επέμβαση θα 

συνιστούσε περιορισμό. 

 

Ενώ η προσέγγιση αυτή φάνταζε λογική στο Κεφάλαιο 4, εδώ φαντάζει προβληματική. 

Συγκεκριμένα, φαντάζει προβληματικό το ότι η άμεση αφαίρεση μέρους του συνολικά 

οφειλόμενου ποσού ενώ η σχετική αξίωση είναι γεννημένη και ατελής συνιστά περιορισμό. 

Τούτο οφείλεται στην ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των εδώ εξεταζόμενων 

αξιώσεων και των αξιώσεων σε μισθούς και σε συντάξεις. 

 

Εδώ, η αξίωση του δανειστή για το σύνολο του ποσού υπάρχει εξ αρχής και σε κάθε 

περίπτωση -με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατάργησής της. Η αξίωση αυτή γεννάται 

κατά τη σύναψη της σύμβασης δανείου και αποτελεί αντάλλαγμα για την -κατά κανόνα- 

εφάπαξ καταβολή του δανεισθέντος ποσού από την τράπεζα προς τον πρωτοφειλέτη. Η 

αξίωση αυτή διασπάται -εάν μας επιτραπεί ο όρος- σε περαιτέρω μικρότερες αξιώσεις, ήτοι 

στις αξιώσεις καταβολής συγκεκριμένης τακτικής δόσης. Αντίθετα, στην περίπτωση των 
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μισθών και των συντάξεων δεν υπάρχει μία αξίωση για καταβολή συγκεκριμένου συνολικού 

ποσού, η οποία διασπάται σε μικρότερες τακτικές δόσεις. Με άλλα λόγια, οι αξιώσεις 

αναφορικά με τους μισθούς και τις συντάξεις μοιάζουν περισσότερο με τις αξιώσεις για την 

καταβολή συγκεκριμένης μηνιαίας δόσης, παρά με την αξίωση για την καταβολή του συνολικά 

οφειλόμενου ποσού. Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα η ιδιοκτησιακή 

πυκνότητα των εν λόγω αξιώσεων να είναι διαφορετική. Και η ιδιοκτησιακή αυτή πυκνότητα, 

ως παρατέθηκε στο Κεφάλαιο 2, επηρεάζει τον χαρακτηρισμό μίας επέμβασης ως στέρησης 

ή ως περιορισμού. 

 

Δεδομένων τούτων, ενώ πράγματι η μερική άμεση αφαίρεση με αναφορά σε γεννημένες και 

ατελείς αξιώσεις σε μισθούς και συντάξεις συνιστά περιορισμό, η μεγαλύτερη ιδιοκτησιακή 

πυκνότητα των γεννημένων και ατελών αξιώσεων ενός δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη 

οδηγεί στο συμπέρασμα -σε συνδυασμό με το άλλο κριτήριο χαρακτηρισμού των 

επεμβάσεων, ήτοι τις συνέπειες επί του επηρεασθέντος αντικειμένου ιδιοκτησίας- πως η 

μερική άμεση αφαίρεση αυτών συνιστά στέρηση. 

 

Συνεπώς, είναι η θέση μας πως η επέμβαση στη βασική αξίωση του δανειστή έναντι του 

πρωτοφειλέτη, τόσο όταν πρόκειται για γεννημένη και τέλεια αξίωση όσο και όταν πρόκειται 

για γεννημένη και ατελή αξίωση, στον βαθμό που συνιστά ολική ή μερική αναγκαστική άμεση 

αφαίρεση, αποτελεί στέρηση. Αντίθετα, κάθε άλλη επέμβαση σε αυτή συνιστά περιορισμό.  

 

Όσον αφορά τώρα την αξίωση του δανειστή έναντι του εγγυητή για κάλυψη του εγγυηθέντος 

ποσού, και πάλι προκειμένου να απαντηθεί το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα πρέπει αυτή να τύχει 

χαρακτηρισμού. Η εν λόγω αξίωση επίσης είναι ενοχική, γεννάται κατά τον χρόνο σύναψης 

της σύμβασης εγγύησης και ο χαρακτηρισμός της ως τέλειας ή ατελούς εξαρτάται από τον 

τερματισμό ή μη της σύμβασης δανείου που εγγυάται. Ενόσω η σύμβαση δανείου τηρείται 

κανονικά και/ή δεν έχει τερματισθεί, η αξίωση του δανειστή έναντι του εγγυητή παραμένει 

γεννημένη και ατελής. Συνεπώς, στον χρόνο αυτό μονάχα η ολική αναγκαστική άμεση 
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αφαίρεση αυτής συνιστά στέρηση. Κάθε άλλη επέμβαση συνιστά περιορισμό. Αντίθετα, στον 

χρόνο που η σύμβαση δανείου έχει τερματισθεί, η αξίωση του δανειστή έναντι του εγγυητή 

καθίσταται γεννημένη και τέλεια. Συνεπώς, η ολική ή μερική αναγκαστική άμεση αφαίρεση 

αυτής από το Κράτος συνιστά στέρηση, ενώ κάθε άλλη επέμβαση συνιστά περιορισμό. 

Ισχύουν, επομένως, για την εν λόγω αξίωση του δανειστή έναντι του εγγυητή όσα αντίστοιχα 

αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 4 με αναφορά στις αξιώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Και τούτο, 

γιατί η ιδιοκτησιακή πυκνότητα αυτών δεν δικαιολογεί -ή ορθότερα δεν επιβάλλει- 

οποιαδήποτε απόκλιση από αυτά -εν αντιθέσει με όσα αμέσως ανωτέρω παρατέθηκαν 

αναφορικά με την αξίωση του δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη. 

 

6.3.2.2. Νομολογία ΕΔΑΔ 

 

Η παράθεση των σχετικών με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα αποφάσεων του ΕΔΑΔ θα γίνει 

ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση αυτών ως παρατέθηκε κατά την εξέταση του πρώτου 

ερωτήματος. 

 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, σχετική είναι και πάλι η προαναφερθείσα James a.o. ν. 

The United Kingdom554. Δεδομένου του ότι δια του επίδικου νόμου οι Αιτητές έχασαν την 

κυριότητα επί των επίδικων ακινήτων, όπως σαφώς και τις σχετικές ενοχικές τους αξιώσεις, 

το ΕΔΑΔ κατέληξε πως η υπό κρίση επέμβαση συνιστούσε στέρηση. 

 

Αντίθετα, τόσο στη Mellacher a.o. v. Austria555 όσο και στη Hutten-Czapska v. Poland556, το 

ΕΔΑΔ θεώρησε πως οι υπό κρίση επεμβάσεις συνιστούσαν περιορισμό του τρίτου κανόνα, 

κατάληξη η οποία αποτελεί λογική απόρροια του ότι το ΕΔΑΔ εξέλαβε ως επηρεασθέν 

αντικείμενο ιδιοκτησίας την κυριότητα των Αιτητών επί των ακινήτων, την οποία δεν έχασαν 

 
554 James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 21/2/1986. 
555 Mellacher a.o. v. Austria, Application No.10522/83 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 19/12/1989. 
556 Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 19/6/2006. 
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δια της εφαρμογής των υπό κρίση μέτρων, και όχι τις ενοχικές αξιώσεις που απέρρεαν από 

τις συμβάσεις ενοικίασης. 

 

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, σχετική και ιδιαίτερα χρήσιμη για μας είναι η απόφαση του 

ΕΔΑΔ στην Bäck v. Finland557. Το ΕΔΑΔ, αν και αποδέχθηκε ότι η νομοθετική αναδιάρθρωση 

των χρεών του πρωτοφειλέτη σχεδόν εξάλειψε την αξίωση του Αιτητή-εγγυητή, εξέτασε τελικά 

την υπό κρίση επέμβαση ως περιορισμό υπό τον πρώτο κανόνα και όχι ως στέρηση. Η θέση 

αυτή του ΕΔΑΔ δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Στη βάση των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, η 

επίδικη επέμβαση συνιστούσε μερική αναγκαστική άμεση αφαίρεση γεννημένης και τέλειας 

ενοχικής αξίωσης του Αιτητή έναντι του πρωτοφειλέτη και συνεπώς, μερική στέρηση. 

 

6.3.2.3. Νομολογία Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις αποφάσεις της πρώτης κατηγορίας δεν είναι 

διαφωτιστικές αναφορικά με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα. Και τούτο, γιατί στο σύνολο αυτών 

το Ανώτατο Δικαστήριο θεώρησε πως τα υπό κρίση μέτρα δεν ενέπιπταν στο πεδίο 

εφαρμογής του Άρθρου 23 του Συντάγματος558.  

 

Όσον αφορά τις αποφάσεις της δεύτερης κατηγορίας, ως είδαμε, στις Αναφορές 1/2014559, 

2/2014560 και 4/2014561 το Ανώτατο Δικαστήριο δεν εξέτασε τον ισχυρισμό για παραβίαση του 

Άρθρου 23 του Συντάγματος, με αποτέλεσμα οι σχετικές αποφάσεις του ομοίως να μην είναι 

διαφωτιστικές για το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα.  

 

 
557 Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004. 
558 Ως είδαμε, είναι ενδιαφέρον πως στη Chimonides v. Manglis, (1967) 1 CLR 125, οι ίδιοι οι Αιτητές ήγειραν 
ισχυρισμό για παραβίαση του Άρθρου (1, 2 και 3) του Συντάγματος και όχι για παραβίαση του Άρθρου 23 του 
Συντάγματος στο σύνολό του ή (και) του Άρθρου 23(4) του Συντάγματος. Οι ίδιοι, λοιπόν, οι Αιτητές φαίνεται να 
προσέγγισαν την επέμβαση στο δικαίωμά τους ως περιορισμό και όχι ως στέρηση.  
559 Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 1/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.). 
560 Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 2/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.). 
561 Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 4/2014, απόφαση ημ.31/10/2014, Ολ.). 
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Εφαρμόζοντας την προτεινόμενη θεωρία, καταλήγουμε ότι στην Αναφορά 2/2014, ο υπό κρίση 

νόμος επενέβαινε στην αξίωση του δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη όχι επιφέροντας 

οποιαδήποτε αναγκαστική άμεση αφαίρεση αυτής, αλλά επιβάλλοντας αναστολή στην 

είσπραξη και εκτέλεση της. Συνιστούσε, επομένως, περιορισμό του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία. Αντίθετα, στην Αναφορά 1/2014 και στην Αναφορά 4/2014, οι νόμοι αφορούσαν 

απαλλαγή από υποχρεώσεις σχετικά με το υπόλοιπο δανείου μετά από εκποίηση και 

προϋπέθεταν τερματισμό του εν λόγω δανείου, ήτοι απαιτητό στο σύνολο οφειλόμενο ποσό 

τόσο έναντι του πρωτοφειλέτη όσο και έναντι του εγγυητή. Επομένως, η μείωση του απαιτητού 

αυτού ποσού συνιστούσε επέμβαση σε γεννημένη και τέλεια αξίωση, και συγκεκριμένα μερική 

άμεση αφαίρεση αυτής. Συνιστούσε, συνεπώς, στέρηση και όχι περιορισμό του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία. 

 

Στην Αναφορά 3/2016562, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε τον ισχυρισμό για παραβίαση του 

Άρθρου 23 του Συντάγματος. Μάλιστα, αποδεχόμενο πως η αξίωση του δανειστή έναντι του 

πρωτοφειλέτη, τόσο για το αρχικώς δανεισθέν ποσό όσο και για τους τόκους, συνιστά 

ιδιοκτησία, καθώς και ότι το υπό κρίση μέτρο περιόριζε το ποσό που ο δανειστής είχε δικαίωμα 

να διεκδικήσει τόσο αναφορικά με το αρχικό ποσό όσο και με τους τόκους, κατέληξε ότι 

παραβιαζόταν το Άρθρο 23 του Συντάγματος. Παρόλα αυτά, δεν προέβη, ως όφειλε, σε 

οποιοδήποτε σαφή νομικό χαρακτηρισμό της υπό κρίση επέμβασης, με αποτέλεσμα και αυτή 

η απόφαση να μην είναι διαφωτιστική για το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα. 

 

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της περιπλοκότητας της προβλεπόμενης από τον υπό κρίση 

νόμο ρύθμισης, η τοποθέτηση επί του εδώ εξεταζόμενου ερωτήματος δεν είναι απλή. Όσον 

αφορά το αρχικό ποσό, ο υπό κρίση νόμος το άφηνε άθικτο. Αυτό που μετέβαλλε ήταν τον 

τρόπο κάλυψής του. Ουσιαστικά, προέβλεπε ότι μέρος τούτου θα καλυπτόταν δια του 

συμψηφισμού αυτού με την ονομαστική αξία των αξιόγραφων και/ή των μετοχών που το 

 
562 Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 3/2016, απόφαση ημ.16/3/2017, Ολ.). 
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εξασφάλιζαν -και όχι με καταβολή ισάξιου χρηματικού ποσού. Η ρύθμιση αυτή θα λέγαμε πως 

συνιστούσε περιορισμό και όχι στέρηση. Όσον αφορά τώρα τους τόκους, συμβατικό και 

υπερημερίας, και τα άλλα έξοδα, ο νόμος πράγματι περιόριζε το ποσό που ο δανειστής 

μπορούσε να διεκδικήσει, και τούτο σε δύο επίπεδα. Σε ένα πρώτο επίπεδο δια της επιταγής 

πως ανώτατος επιτρεπτός συντελεστής για τον τόκο υπερημερίας ήταν το 2% και σε ένα 

δεύτερο επίπεδο δια της επιταγής πως τόκοι και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν από τις 

29/3/2013 και έπειτα δεν μπορούσαν να διεκδικηθούν. Όσον αφορά το πρώτο επίπεδο, στον 

βαθμό που ο υπό κρίση νόμος επηρέαζε γεννημένες και τέλειες ενοχικές αξιώσεις, ήτοι ήδη 

απαιτητές αξιώσεις κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ του νόμου για τόκο υπερημερίας υψηλότερο 

του 2%, η επέμβαση που επέφερε συνιστούσε στέρηση. Αντίθετα, στον βαθμό που αφορούσε 

γεννημένες και ατελείς ενοχικές αξιώσεις, η επέμβαση που επέφερε συνιστούσε μονάχα 

περιορισμό. Όσον αφορά το δεύτερο επίπεδο, και πάλι, στον βαθμό που ο υπό κρίση νόμος 

επηρέαζε γεννημένες και τέλειες ενοχικές αξιώσεις, ήτοι ήδη απαιτητές αξιώσεις κατά τον 

χρόνο θέσης σε ισχύ του νόμου για τόκους και έξοδα, η επέμβαση συνιστούσε στέρηση. 

Αντίθετα, στον βαθμό που αφορούσε τρέχουσες και μελλοντικές αξιώσεις, η επέμβαση 

συνιστούσε περιορισμό. 

 

Ενδεχομένως μία άλλη προσέγγιση του υπό κρίση μέτρου να ήταν η θεώρησή του ως μία 

ενιαία επέμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση, ορθότερη φαίνεται η προσέγγισή του ως 

περιορισμού. Βασική αξίωση ήταν η αξίωση που αφορούσε το αρχικώς δανεισθέν ποσό. Οι 

λοιπές αξιώσεις, ήτοι οι αξιώσεις σχετικά με τους τόκους και/ή τα λοιπά έξοδα, προϋπέθεταν 

και/ή απέρρεαν ακριβώς από αυτήν τη βασική αξίωση. Συνεπώς, αφού η επέμβαση στη 

βασική αξίωση, ως είδαμε, συνιστούσε περιορισμό, αυτή απορροφούσε και τις λοιπές 

επεμβάσεις, θέτοντας και αυτές υπό την ομπρέλα του περιορισμού -ακόμη και εάν ως 

μεμονωμένες επεμβάσεις θα συνιστούσαν στέρηση. 
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6.3.2.4. Σύνοψη νομολογίας ΕΔΑΔ και Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Τόσο η νομολογία του ΕΔΑΔ όσο και η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν είναι 

ιδιαίτερα διαφωτιστικές επί του εδώ εξεταζόμενου ερωτήματος. Μοναδική απόφαση όπου 

έγινε σαφής τοποθέτηση όσον αφορά τον χαρακτηρισμό επέμβασης σε ενοχικές αξιώσεις 

μεταξύ ιδιωτών, και δη μεταξύ δανειστή και οφειλέτη, ήταν αυτή του ΕΔΑΔ στην Bäck v. 

Finland563. Το ΕΔΑΔ,  ως είδαμε, προσέγγισε την υπό κρίση επέμβαση ως περιορισμό του 

πρώτου κανόνα, θέση με την οποία διαφωνούμε. 

 

6.3.2.5. Εφαρμογή στα υπό κρίση μέτρα  

 

Ο θεσμός του ΔΑΟ και ο θεσμός του ΠΣΑ, στον βαθμό που αποτελούν αντικείμενο του 

παρόντος κεφαλαίου, επιφέρουν ολική ή μερική αναγκαστική άμεση αφαίρεση των αξιώσεων 

των τραπεζών έναντι των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών. 

 

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας, η απάντηση αναφορικά με το εδώ εξεταζόμενο 

ερώτημα διαμορφώνεται ως εξής: Ο χαρακτηρισμός της επέμβασης που τα υπό κρίση μέτρα 

επιφέρουν με αναφορά στην αξίωση του δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη δεν εξαρτάται και 

δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τον χρόνο που η επέμβαση αυτή λαμβάνει χώρα. Συγκεκριμένα, 

δεν εξαρτάται και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με το εάν λαμβάνει χώρα πριν τον τερματισμό 

του σχετικού δανείου, ήτοι ενόσω η σχετική αξίωση είναι γεννημένη και τέλεια, ή μετά τον 

τερματισμό του σχετικού δανείου, ήτοι ενόσω η σχετική αξίωση είναι γεννημένη και ατελής. Σε 

κάθε περίπτωση, η εν λόγω επέμβαση συνιστά ολική ή μερική στέρηση. Αντίθετα, ο 

χαρακτηρισμός της επέμβαση που τα υπό κρίση μέτρα επιφέρουν με αναφορά στην αξίωση 

του δανειστή έναντι του εγγυητή μεταβάλλεται ανάλογα με τον χρόνο που αυτή λαμβάνει 

χώρα.  Ενόσω η εν λόγω αξίωση είναι γεννημένη και ατελής, ήτοι στον χρόνο πριν τον 

 
563 Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004. 
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τερματισμό του σχετικού δανείου, η αναγκαστική ολική άμεση αφαίρεση αυτής συνιστά 

στέρηση, ενώ η αναγκαστική μερική άμεση αφαίρεσή της συνιστά περιορισμό. Στον χρόνο 

που η εν λόγω αξίωση είναι γεννημένη και τέλεια, ήτοι στον χρόνο μετά τον τερματισμό του 

σχετικού δανείου, η αναγκαστική άμεση αφαίρεση αυτής, είτε ολική είτε μερική, συνιστά 

στέρηση. 

 

Συνεπώς, η επέμβαση που επιφέρουν το ΔΑΟ και το ΠΣΑ απαλλάσσοντας τον Αιτητή ως 

πρωτοφειλέτη από τις υποχρεώσεις του έναντι της τράπεζας συνιστά, σε κάθε περίπτωση, 

στέρηση. Η επέμβαση που επιφέρουν απαλλάσσοντας τους εγγυητές του Αιτητή μπορεί να 

συνιστά είτε στέρηση είτε περιορισμό, ανάλογα με το εάν έλαβε χώρα πριν ή μετά τον 

τερματισμό του σχετικού δανείου. Η απαλλαγή, πάντως, του Αιτητή ως εγγυητή τρίτου 

προσώπου στο πλαίσιο του ΔΑΟ συνιστά, σε κάθε περίπτωση, στέρηση. Και τούτο, γιατί ενώ 

το  Άρθρο 21 Ν.65(Ι)/2015 ορίζει πως τέτοια απαλλαγή μπορεί να επέλθει μόνο για χρέη τα 

οποία δεν είναι απαιτητά πριν ή κατά την έναρξη ισχύος του ΔΑΟ, ήτοι μόνο για αξιώσεις 

γεννημένες και ατελείς, αυτή είναι πάντοτε ολική. 

 

Όσον αφορά το Άρθρο 1 Π1, δεδομένης της απόφασής του ΕΔΑΔ στην Bäck v. Finland564, 

δικαιολογημένα κανείς θα ανέμενε σε περίπτωση έγερσης ενώπιόν του ζητήματος 

συμβατότητας των υπό κρίση μέτρων με το Άρθρο 1 Π1, το τελευταίο να προσέγγιζε αυτά ως 

περιορισμούς του πρώτου κανόνα και, σε κάθε περίπτωση, όχι ως στέρηση. Όσον αφορά το 

Άρθρο 23 του Συντάγματος, η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή οποιουδήποτε αντίστοιχου συμπεράσματος. Σε κάθε περίπτωση, η γραμματική 

διατύπωση τόσο του Άρθρου 1 Π1 όσο και του Άρθρου 23 του Συντάγματος επιτρέπει την 

υιοθέτηση της προτεινόμενης θέσης αναφορικά με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα. 

 

 
564 Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004. 
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6.3.3. Τρίτο ερώτημα: Η επέμβαση στις ενοχικές αξιώσεις του δανειστή έναντι του 

πρωτοφειλέτη και/ή του εγγυητή είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις 

δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία; 

 

6.3.3.1. Προτεινόμενη θέση 

 

Οι θέσεις μας όσον αφορά το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα προκύπτουν με σαφήνεια από όσα 

σχετικώς αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2. Κρίνεται, λοιπόν, δέον όπως δεν παρατεθούν εκ νέου. 

 

6.3.3.2. Νομολογία ΕΔΑΔ  

 

Με αναφορά και στο τρίτο αυτό ερώτημα, όσον αφορά την πρώτη κατηγορία αποφάσεων, 

σχετική είναι και πάλι η James a.o. v. The United Kingdom565. Το ΕΔΑΔ, αν και δεν ανέφερε 

τούτο ρητά, φαίνεται να αποδέχτηκε πως η πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου 

τηρείτο.  

 

Όσον αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος, το 

ΕΔΑΔ, καταρχάς, σημείωσε πως ακόμα και η υποχρεωτική μεταβίβαση ιδιοκτησίας από έναν 

ιδιώτη σε άλλον μπορεί να θεωρηθεί πως γίνεται για το δημόσιο συμφέρον, όταν αυτή 

εξυπηρετεί νόμιμες κοινωνικές πολιτικές. Σε γενικό επίπεδο, λοιπόν, κατέληξε πως η στέρηση 

ιδιοκτησίας δυνάμει νόμιμων κοινωνικών, οικονομικών ή άλλων πολιτικών μπορεί να είναι 

προς το δημόσιο συμφέρον, ακόμη και όταν η κοινότητα δεν αποκτά άμεση χρήση ή 

απόλαυση της στερηθείσας ιδιοκτησίας. Συνεπώς, η νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του 

ενοικιοστασίου δεν συνιστά από μόνη της παραβίαση του Άρθρου 1 Π1. Εφαρμόζοντας τα 

ανωτέρω στην υπό κρίση υπόθεση, το ΕΔΑΔ κατέληξε πως ο επιδιωκόμενος από το υπό 

κρίση μέτρο σκοπός, ήτοι η διόρθωση της κοινωνικής αδικίας που θεωρήθηκε ότι προκλήθηκε 

 
565 James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 21/2/1986. 
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στους ενοικιαστές από το σύστημα μακροχρόνιας ενοικίασης, δια της υλοποίησης του «ηθικού 

δικαιώματος» αυτών στην κυριότητα του σπιτιού, αποτελούσε σκοπό δημοσίου συμφέροντος.  

 

Προχώρησε να εξετάσει την αρχή της αναλογικότητας. Έπραξε τούτο με αναφορά σε 

διάφορους παράγοντες, εκ των οποίων θα μας απασχολήσουν μόνο δύο.  

 

Ο πρώτος τέτοιος παράγοντας είναι αυτός της αποζημίωσης. Όσον αφορά τη βάση 

υπολογισμού αυτής, το ΕΔΑΔ σημείωσε πως πράγματι η προβλεπόμενη στην υπό κρίση 

υπόθεση βάση έδιδε πλεονέκτημα στον ενοικιαστή. Στόχευε στο να υλοποιήσει την πεποίθηση 

ότι αυτός είχε ήδη πληρώσει για το σπίτι μέσα από το εφάπαξ ποσό που κατέβαλε κατά την 

έναρξη της ενοικίασης και τα έξοδά του για τη συντήρηση του εν λόγω σπιτιού κατά τα χρόνια 

της ενοικίασης. Όσον αφορά τον καθορισμένο κρίσιμο χρόνο, το ΕΔΑΔ σημείωσε πως ο νόμος 

του 1967 προέβλεπε πως, σε περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής του σχετικού ποσού, ο 

ιδιοκτήτης του σπιτιού μπορούσε να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, ενώ επιπλέον 

περιλάμβανε πρόνοιες για την αποφυγή και την τιμωρία των καθυστερήσεων. Κατέληξε πως 

οι επιλογές σχετικά με την αποζημίωση, τόσο με αναφορά στη βάση όσο και στον κρίσιμο 

χρόνο υπολογισμού αυτού, ενέπιπταν στο πεδίο διακριτικής ευχέρειας της Κυβέρνησης και 

συνεπώς, τηρούσαν την αρχή της αναλογικότητας. 

 

Πάντως, και τούτο είναι ενδιαφέρον, στην υπό κρίση περίπτωση ως αποζημίωση για την 

στέρηση προσεγγίσθηκε το αντάλλαγμα που οι ενοικιαστές όφειλαν να καταβάλουν στους 

ιδιοκτήτες των ακινήτων σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματός τους αναγκαστικής αγοράς. 

Με άλλα λόγια, ο όρος «αποζημίωση» δεν χρησιμοποιήθηκε με την έννοια που συνήθως 

γίνεται αντιληπτός, ήτοι ως χρηματικό ποσό που οι πληγέντες ιδιοκτήτες δικαιούνται να 

λάβουν από το Κράτος σε περίπτωση δια νόμου αναγκαστικής στέρησης της ιδιοκτησίας 

τους566.  

 
566 Δέον να σημειωθεί πως ο Thόr Vilhjálmasson Δ., στη χωριστή απόφασή του, εξέφρασε τη θέση πως το Άρθρο 
1 Π1 δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση στέρησης ιδιοκτησίας. 
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Ο δεύτερος τέτοιος παράγοντας είναι αυτός της εξατομίκευσης. Οι Αιτητές υποστήριξαν ότι θα 

έπρεπε να γίνεται δικαστικός έλεγχος κάθε περίπτωσης χωριστά, ώστε να είναι δυνατή η 

εξατομικευμένη εξέταση του κατά πόσο δικαιολογείτο η κτήση του συγκεκριμένου ακινήτου 

από τον ενοικιαστή και του ποια θα έπρεπε να είναι η καταβλητέα αποζημίωση. Το ΕΔΑΔ 

σημείωσε πως «η νομοθεσία απαλλοτρίωσης ευρείας κλίμακας, ιδίως όταν εκπληρώνει ένα 

πρόγραμμα κοινωνικής και οικονομικής μεταρρύθμισης, είναι δύσκολο να επιτύχει ακριβή 

δικαιοσύνη στις διαφορετικές συνθήκες του πολύ μεγάλου αριθμού διαφορετικών 

επηρεαζόμενων ιδιωτών». Προσέθεσε πως η αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των 

μειονεκτημάτων των διαφόρων διαθέσιμων νομοθετικών εναλλακτικών ανήκει στη Βουλή και 

η κρίση της υπόκειται μονάχα σε οριακό έλεγχο. Κατέληξε, έτσι, πως με αναφορά και σε αυτόν 

τον παράγοντα η αρχή της αναλογικότητας τηρείτο. 

 

Σε αντίστοιχο συμπέρασμα έφτασε και με αναφορά στους λοιπούς παράγοντες που εξέτασε. 

Έτσι, αποδεχόμενο πως στις περιπτώσεις κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων 

μεγάλης κλίμακας κάποιες ανωμαλίες είναι ανεκτές, διαπίστωσε πως δεν υπήρχε παραβίαση 

του Άρθρου 1 Π1 ούτε in principle, ήτοι με αναφορά στην επίδικη νομοθεσία γενικά, ούτε in 

concreto, ήτοι με αναφορά στην εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας στους Αιτητές ειδικά. 

 

Ομοίως σχετική είναι η Mellacher a.o. v. Austria567. Η απόφαση του ΕΔΑΔ δεν ήταν ομόφωνη. 

Τόσο η πλειοψηφία όσο και η μειοψηφία, χωρίς να αναφέρουν τούτο ρητά, φαίνεται να 

αποδέχτηκαν πως η πρώτη προϋπόθεση τηρείτο. Ομοίως αμφότερες αποδέχτηκαν πως το 

υπό κρίση μέτρο εξυπηρετούσε σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ήτοι τη μείωση των ενοικίων 

σε κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο και τη βελτίωση της ποιότητας των καταλυμάτων. 

Παρατηρήθηκε πως η στέγαση αποτελεί κεντρική ανησυχία των κοινωνικών και οικονομικών 

πολιτικών των μοντέρνων κοινωνιών. Διαφορετική ήταν η θέση της πλειοψηφίας και της 

μειοψηφίας αναφορικά με την αρχή της αναλογικότητας. 

 
567 Mellacher a.o. v. Austria, Application No.10522/83 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 19/12/1989. 
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Η πλειοψηφία, αρχικά, σημείωσε πως στο πεδίο της θεραπείας κοινωνικών ζητημάτων, και 

ιδίως στο πεδίο του ελέγχου των ενοικίων, πρέπει να είναι επιτρεπτό στον νομοθέτη να 

θεσπίζει νόμους που να επηρεάζουν την περαιτέρω εκτέλεση ήδη συνημμένων συμβάσεων, 

προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό της υιοθετηθείσας πολιτικής. Επιπλέον, σε αντίστοιχη 

συλλογιστική με αυτήν που εκφράσθηκε στην James a.o. v. The United Kingdom ανωτέρω, η 

πλειοψηφία σημείωσε πως, παρόλο που κάποιες πρόνοιες του υπό κρίση νόμου μπορεί να 

έθεταν κάποιους ιδιοκτήτες σε δυσμενέστερη θέση από άλλους, «η νομοθεσία που θεσπίζει 

ένα σύστημα ελέγχου ενοικίων και η οποία στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη θέσπιση όμοιων 

ενοικίων, ενός κατάλληλου ύψους, για ισοδύναμα διαμερίσματα, πρέπει να είναι γενικής 

φύσεως. Δεν θα ήταν συμβατό με αυτούς τους σκοπούς, αλλά ούτε και πρακτικό, να εξαρτώνται 

οι μειώσεις των ενοικίων από τις συγκεκριμένες περιστάσεις κάθε ενοικιαστή». Κατέληξε πως 

η αρχή της αναλογικότητας τηρείτο και συνεπώς, πως δεν υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 1 

Π1. 

 

Αντίθετη ήταν η άποψη της μειοψηφίας. Η τελευταία παρατήρησε πως, δυνάμει του υπό κρίση 

νόμου, τα ενοίκια των Αιτητών είχαν μειωθεί στο 17.6% και στο 20% του συμφωνηθέντος 

ενοικίου αντίστοιχα, με αποτέλεσμα το ποσό που λάμβαναν να αντιστοιχούσε σχεδόν στο 

ποσό που απαιτείτο για ένα γεύμα δύο ατόμων σε ένα φτηνό εστιατόριο. Μάλιστα, δεν 

προέκυπτε ούτε ότι τα ποσά αυτά των μειωμένων ενοικίων επαρκούσαν για την κάλυψη των 

εξόδων συντήρησης των ακινήτων (που κατέβαλλαν οι ιδιοκτήτες), ούτε ότι οι ενοικιαστές δεν 

μπορούσαν να καταβάλλουν περισσότερα. Κατέληξε, λοιπόν, πως η αρχή της αναλογικότητας 

δεν τηρείτο και πως υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 1 Π1. 

 

Στη Hutten-Czapska v. Poland568 το ΕΔΑΔ εξέτασε και αποδέχτηκε ρητά πως η πρώτη 

προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου τηρείτο. Και τούτο, παρά το γεγονός πως το εθνικό 

Συνταγματικό Δικαστήριο είχε κρίνει πως οι υπό κρίση νόμοι αντέκειντο στο Σύνταγμα και 

 
568 Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 19/6/2006. 
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μάλιστα, μεταξύ άλλων, στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Επίσης, το ΕΔΑΔ δέχθηκε ότι η 

εξασφάλιση της κοινωνικής προστασίας των ενοικιαστών και η διασφάλιση -ιδίως όσον αφορά 

τους ενοικιαστές σε κακή οικονομική κατάσταση- της σταδιακής μετάβασης από το κρατικό 

ελεγχόμενο ενοίκιο σε ένα πλήρως ελεύθερα διαπραγματεύσιμο συμβατικό ενοίκιο, κατά τη 

διάρκεια της βασικής μεταρρύθμισης της χώρας μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού 

καθεστώτος, συνιστούσαν σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Προχώρησε να εξετάσει την 

τρίτη προϋπόθεση της αρχής της αναλογικότητας. Σημείωσε πως, αν και τα Συμβαλλόμενα 

Κράτη απολαμβάνουν ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, εντούτοις τούτο δεν 

δικαιολογούσε την συνεχιζόμενη παράλειψη των πολωνικών αρχών να εξασφαλίσουν στους 

ιδιοκτήτες για πέραν της δεκαετίας τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης 

και την εξασφάλιση έστω ενός ελάχιστου κέρδους από τη μίσθωση των διαμερισμάτων που 

τους ανήκαν. Υπήρχε συνεχής παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών, 

εφόσον ο τρόπος με τον οποίο οι αρχές υπολόγισαν τις αυξήσεις των ενοικίων είχε καταστήσει 

αδύνατο αυτοί να εισπράττουν ένα εισόδημα από την ενοικίαση ή τουλάχιστον να ανακτούν 

τα έξοδα συντήρησης στα οποία προέβαιναν. Τα δικαιώματα των Αιτητών είχαν περιοριστεί 

σε τόσο σημαντικό και αξιοσημείωτο βαθμό, ώστε να υπάρχει παράβαση της αρχής της 

αναλογικότητας και συνεπώς, του Άρθρου 1 Π1. 

 

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία αποφάσεων, σχετική και πάλι είναι η απόφαση του ΕΔΑΔ 

στην Bäck v. Finland569. Το Δικαστήριο, χωρίς να αναφέρει τούτο ρητά, φαίνεται να 

αποδέχτηκε πως η πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου τηρείτο. Επίσης, 

αποδέχτηκε πως και η δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος τηρείτο. Προς τούτο δύο σημεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο 

είναι πως το ΕΔΑΔ επανέλαβε τη θέση που εξέφρασε στην James a.o. v. The United Kingdom 

ανωτέρω πως, παρόλο που η μεταβίβαση ιδιοκτησίας από έναν ιδιώτη σε άλλο με μόνο σκοπό 

τον προσπορισμό οφέλους στον τελευταίο δεν μπορεί να είναι προς το δημόσιο συμφέρον, 

 
569 Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004. 
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εντούτοις η μεταβίβαση ιδιοκτησίας από έναν ιδιώτη σε άλλον προς υλοποίηση θεμιτών 

κοινωνικών, οικονομικών ή άλλων πολιτικών μπορεί να είναι προς το δημόσιο συμφέρον, 

έστω και αν η κοινότητα στο σύνολό της δεν αποκτά άμεση χρήση ή απόλαυση της 

μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας. Το δεύτερο είναι πως το ΕΔΑΔ φαίνεται να κατέληξε σε 

συμπέρασμα τήρησης της δεύτερης αυτής προϋπόθεσης αποδεχόμενο τις θέσεις της 

Κυβέρνησης, οι οποίες είναι, κατά την κρίση μας, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες  -ιδίως δεδομένης 

της ομοιότητας του εκεί εξεταζόμενου μέτρου με τα υπό κρίση στο παρόν κεφάλαιο μέτρα. 

 

Η Κυβέρνηση, καταρχάς, σημείωσε πως σκοπός του υπό κρίση νόμου ήταν να εξασφαλίσει 

ότι ένας ιδιώτης με οικονομικές δυσκολίες θα ήταν δυνατό να βελτιώσει την οικονομική του 

κατάσταση και συνεπώς, να αποτρέψει τις αρνητικές συνέπειες της αφερεγγυότητας στην 

κοινωνία ως σύνολο, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, τα προβλήματα υγείας και τα κοινωνικά 

προβλήματα, καθώς και τη διεύρυνση ενός γκρίζου τομέα της οικονομίας.  

 

Ακόμη, εξήγησε ότι ο μεγάλος αριθμός υποθέσεων αναδιάρθρωσης κατά τον επίδικο χρόνο 

οφειλόταν, σε μεγάλο βαθμό, στο δύσκολο οικονομικό κλίμακα της δεκαετίας του ’90 και στην 

αύξηση του δανεισμού των νοικοκυριών και των εταιρειών τα προηγούμενα χρόνια. Η 

εκτεταμένη αγορά των πιστώσεων, οι ευνοϊκές οικονομικές εξελίξεις και η γενική προσδοκία 

οικονομικής ανάπτυξης, ενθάρρυναν κάποια νοικοκυριά να λάβουν δάνεια χωρίς επαρκείς 

εγγυήσεις της ικανότητάς τους να τα αποπληρώσουν, ενώ παράλληλα τα πιστωτικά ιδρύματα 

δεν επεδείκνυαν επαρκές ενδιαφέρον στο να επαληθεύσουν την φερεγγυότητα των οφειλετών. 

Η αιφνίδια και μεγάλη αύξηση της ανεργίας, η μείωση του καθαρού εισοδήματος των 

νοικοκυριών, η σημαντική αύξηση των επιτοκίων και η μεγάλη μείωση στην αξία των ακινήτων 

δημιούργησαν μίαν ισχυρή κοινωνική και πολιτική πίεση για την εγκαθίδρυση ενός 

συστήματος, υπό το οποίο αδικαιολόγητα βάρη δανείων επί ιδιωτών θα μπορούσαν να 

λυθούν. Όσο τα δανειακά προβλήματα των ιδιωτών προλαμβάνονταν και επιλύονταν δια 

αναδιαρθρώσεων, η ανάγκη για άγονη χρήση του δικαστικού συστήματος και των αρχών 

εκτέλεσης μειωνόταν. Ομοίως και η ανάγκη κοινωνικής βοήθειας. Επιπλέον, η Κυβέρνηση 
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σημείωσε ότι οι αναδιαρθρώσεις των δανείων υλοποιούνταν σύμφωνα με ένα πρόγραμμα 

αποπληρωμής διαμορφωμένο για πολλά χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη την de facto 

φερεγγυότητα του οφειλέτη. Με αυτόν τον τρόπο, ο οφειλέτης αποκτούσε μία διέξοδο από μία 

ανέλπιδη κατάσταση οφειλών και ήταν σε θέση να προγραμματίσει το μέλλον του με ένα 

λογικό και ρεαλιστικό τρόπο. Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη 

εξασφάλιζε, επίσης, ότι οι αξιώσεις των δανειστών θα ικανοποιούνταν στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό, αν και με ένα πιο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα πληρωμών. Μία διευθέτηση, η οποία 

εξασφάλιζε την παρούσα και μελλοντική δυνατότητα του οφειλέτη να κερδίζει ένα εισόδημα, 

εξυπηρετούσε επίσης τα συμφέροντα των πιστωτών. Εάν, λοιπόν, ο οφειλέτης αποτύγχανε 

να ξεπληρώσει τις οφειλές του, λόγω οικονομικών δυσκολιών τις οποίες βρήκε ανυπέρβλητες, 

οι πιστωτές μπορούσαν τουλάχιστον να αναμένουν την αποπληρωμή μέρους των χρεών τους 

δια του προγράμματος αποπληρωμής. Επιπλέον, συνεπεία της βοήθειας στη φερεγγυότητα 

του οφειλέτη, οι πιστωτές απέφευγαν τα μη χρήσιμα και δαπανηρά μέσα ανάκτησης χρεών. 

Τέλος, σημείωσε πως νομοθεσίες για την αναδιάρθρωση χρεών ήταν συνήθεις και σε άλλα 

Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

 

Έτσι, η Κυβέρνηση κατέληξε πως το υπό κρίση μέτρο στόχευε στο να εξισορροπήσει τα 

συμφέροντα των εμπλεκομένων μερών και αδιαμφισβήτητα εξυπηρετούσε ένα σκοπό 

δημοσίου συμφέροντος, ακόμη και στον βαθμό που μπορούσε να συνεπάγεται τη μεταφορά 

ιδιοκτησίας από έναν ιδιώτη σε άλλον. Και, ως ήδη αναφέρθηκε, τούτη ήταν και η θέση του 

ΕΔΑΔ. 

 

Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, το ΕΔΑΔ προέβη σε μία σειρά σκέψεων που 

ομοίως παρουσιάζουν ενδιαφέρον για μας.  Αρχικά, το Δικαστήριο σημείωσε πως από τη μία, 

όταν ο Αιτητής συμφώνησε να εγγυηθεί τον πρωτοφειλέτη δεν μπορούσε να προβλέψει τις 

οικονομικές εξελίξεις και συνεπώς, την υιοθέτηση της επίδικης νομοθεσίας, καθώς και ότι, 

πράγματι, η ζημία που αυτός υπέστη δυνάμει της αναδιάρθρωσης, σε οικονομικούς όρους,  

ήταν σημαντική. Προσέθεσε, όμως, ότι από την άλλη, ο Αιτητής, όταν εγγυάτο τον 
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πρωτοφειλέτη, έπρεπε να συνυπολογίσει το ρίσκο ο τελευταίος να μην αποπληρώσει την 

οφειλή του, καθώς και το ενδεχόμενο να πτωχεύσει, οπότε και η απαίτησή του έναντι αυτού 

θα καθίστατο άνευ αξίας. 

 

Επιπλέον, το ΕΔΑΔ παρατήρησε ότι, ενώ η μείωση στην ονομαστική αξία της απαίτησης του 

Αιτητή είναι εντυπωσιακή ως προς το μέγεθός της (από 113.000 FIM, δηλαδή περίπου 

€19.000, μειώθηκε σε 2.168 FIM, δηλαδή €365), παρόλα αυτά και πριν την ψήφιση του υπό 

κρίση μέτρου η αγοραία αξία της αξίωσης του Αιτητή, ήτοι το ποσό το οποίο κάποιος θα ήταν 

πρόθυμος να καταβάλει για να την αγοράσει, ήταν πολύ μικρότερη από την ονομαστική της 

αξία. Ο πιστωτής πριν ζητήσει αναδιάρθρωση των χρεών του δεν πλήρωνε γι’ αυτά, με 

αποτέλεσμα η αξίωση του Αιτητή να είναι ήδη επισφαλής για λόγους που δεν μπορούσαν να 

αποδοθούν στο Κράτους. Εξάλλου, η αξίωση του Αιτητή αποτελούσε μόνο το 8.4% του 

συνόλου των χρεών του Αιτητή, ενώ κι άλλοι πιστωτές υπέστησαν αντίστοιχη μείωση των 

αξιώσεών τους.  

 

Έπειτα, προχώρησε να σημειώσει πως ένας σημαντικός παράγοντας για να κριθεί το κατά 

πόσο επιβλήθηκε δυσανάλογο βάρος στον Αιτητή ήταν να εξετασθεί εάν η διαδικασία που 

εφαρμόστηκε για την αναδιάρθρωση έδιδε σε αυτόν τη δυνατότητα να προασπισθεί τα 

συμφέροντά του ως ένας εκ των περίπου εβδομήντα πιστωτών. Επεσήμανε πως δεν εντόπιζε 

οτιδήποτε που να καταδεικνύει είτε ότι τα εθνικά δικαστήρια απέτυχαν να εξετάσουν τα 

επιχειρήματα που ο Αιτητής ήγειρε ενώπιόν τους ενεργώντας αυθαίρετα είτε ότι η 

αναδιάρθρωση και το πρόγραμμα πληρωμής χρεών του πρωτοφειλέτη διαμορφώθηκαν βάσει 

αυθαίρετων και παράλογων εκτιμήσεων. Ένεκα τούτων, κατέληξε στο συμπέρασμα πως η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε παρείχε στον Αιτητή «εύλογη ευκαιρία να θέσει την υπόθεσή 

του στις αρμόδιες αρχές με σκοπό την επίτευξη δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των 

συγκρουόμενων συμφερόντων σε διακύβευμα». 
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Τέλος, το ΕΔΑΔ ασχολήθηκε με το ζήτημα της αναδρομικότητας του υπό κρίση νόμου, με την 

έννοια της εφαρμογής του και επί συμβάσεων που είχαν συναφθεί πριν τη θέση του σε ισχύ. 

Καταρχάς, σημείωσε πως ούτε η Σύμβαση ούτε τα Πρωτόκολλα αυτής εμποδίζουν τον 

νομοθέτη από το να επεμβαίνει σε ήδη υπάρχουσες συμβάσεις, αλλά ότι για μία τέτοια 

επέμβαση απαιτείται ειδική αιτιολόγηση. Προσέθεσε πως, στο πλαίσιο της διορθωτικής 

κοινωνικής νομοθεσίας, και ειδικότερα στον τομέα της αναδιάρθρωσης χρεών, ο νομοθέτης 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα που να επηρεάζουν την περαιτέρω εκτέλεση 

ήδη συναφθέντων συμβάσεων, προκειμένου να καθίσταται δυνατό να υλοποιηθεί ο στόχος 

της υιοθετηθείσας πολιτικής. Αποδέχτηκε πως, στο πλαίσιο του υπό κρίση μέτρου, υπήρχαν 

ειδικοί λόγοι επαρκούς σημασίας που δικαιολογούσαν μία τέτοια επέμβαση.  

 

Κατέληξε, έτσι, πως η αρχή της αναλογικότητας τηρείτο και συνεπώς, πως δεν υπήρχε 

παραβίαση του Άρθρου 1 Π1. 

 

6.3.3.3. Νομολογία Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Ως αναμένεται, η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική για το 

ερώτημα που εδώ μας απασχολεί.  

 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία υποθέσεων, ένα σχετικό και ενδιαφέρον σημείο εγείρεται 

στη Chimonides v. Manglis570. Στην απόφαση του, ο Ιωσηφίδης Δ. υποστήριξε πως το Άρθρο 

23 του Συντάγματος δεν εφαρμοζόταν και/ή δεν παραβιαζόταν ένεκα του ότι το υπό κρίση 

μέτρο δεν υιοθετήθηκε προς το συμφέρον του Κράτους και/ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου 

οργανισμού, αλλά για τη ρύθμιση των αστικών δικαιωμάτων επί ακίνητης ιδιοκτησίας inter 

partes. Αντίστοιχο επιχείρημα, ως είδαμε, απαντάται και στις αποφάσεις των Τριανταφυλλίδη 

Δ. και Χατζηαναστασίου Δ. Η θέση αυτή προκαλεί κάποιες σημαντικές διαφωνίες και/ή 

 
570 Chimonides v. Manglis, (1967) 1 CLR 125. 
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επιφυλάξεις, εκ των οποίων κάποιες ήδη παρατέθηκαν ανωτέρω. Προστίθεται πως και το 

γράμμα του Άρθρου 23 του Συντάγματος δεν υποστηρίζει αυτήν. Το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος, είτε καθαυτό όσον αφορά τους περιορισμούς είτε σε συνδυασμό με τους 

Ν.15/1962 και Ν.21/1962 όσον αφορά την απαλλοτρίωση και την επίταξη αντίστοιχα, καλύπτει 

και επιτρέπει επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία για μία σειρά από λόγους που θεωρεί 

λόγους δημοσίας ωφελείας, εντός των οποίων μάλιστα εμπίπτει και η προστασία των 

δικαιωμάτων τρίτων, και σαφώς εννοεί ιδιωτών. Επιπλέον, το Κράτος δεν αποτελεί μία 

χωριστή οντότητα, έξω και πάνω από τους πολίτες του. Δημιουργήθηκε και υπάρχει για την 

προστασία των συμφερόντων, των δικαιωμάτων αυτών. Επομένως, δημόσιο συμφέρον είναι 

ακριβώς η άμεση και/ή έμμεση προστασία, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, των συμφερόντων 

των προσώπων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία του, και μάλιστα για κάθε έναν ξεχωριστά, 

και τίποτε άλλο.  

 

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία υποθέσεων, ενδεχομένως -και δικαιολογημένα- κάποιος 

να ανέμενε πως διαφωτιστική θα ήταν η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 

3/2016571, αφού σε αυτήν εξέτασε τον ισχυρισμό για παραβίαση του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος στην ουσία του και κατέληξε σε συμπέρασμα παραβίασης αυτού. Παρόλα αυτά, 

τούτο δεν συμβαίνει. Το Ανώτατο Δικαστήριο, πέραν του ότι δεν προέβη σε χαρακτηρισμό της 

υπό κρίση επέμβασης, ως σημειώσαμε κατά την εξέταση του δεύτερου ερωτήματος, δεν 

εξέτασε και την πλήρωση των προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία -η εξειδίκευση των οποίων θα μεταβαλλόταν ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της 

επέμβασης ως στέρησης ή ως περιορισμού. Μάλιστα, όχι μόνο δεν έπραξε τούτο με τρόπο 

ρητό και σαφή, αλλά ούτε καν μπορούμε να εντοπίσουμε στην απόφασή του σκέψεις και/ή 

τοποθετήσεις υπαγόμενες στην εξέταση των εν λόγω προϋποθέσεων. Περιορίστηκε να 

αναφέρει κατά τρόπο ιδιαίτερα συνοπτικό ότι «με το Άρθρο 3 του νόμου περιορίζονται 

δικαιώματα περιουσιακής φύσης και κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα… κατά τρόπον 

 
571 Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (Αναφορά 3/2016, απόφαση ημ.16/3/2017, Ολ.). 
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ανεπίτρεπτον από το Άρθρο 23 του Συντάγματος». Έτσι, δυστυχώς, ούτε η απόφαση αυτή 

φωτίζει το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα. 

 

6.3.3.4. Σύνοψη νομολογίας ΕΔΑΔ και Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Στο σύνολο των αποφάσεων του ΕΔΑΔ που παρατέθηκαν ανωτέρω, αυτό αποδέχτηκε, είτε 

ρητά είτε εξυπακουόμενα, πως η προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου τηρείτο -ακόμη και 

στη Hutten-Czapska v. Poland572, όπου το εθνικό Συνταγματικό Δικαστήριο είχε καταλήξει πως 

ο υπό κρίση νόμος αντέκειτο στο Σύνταγμα και μάλιστα, μεταξύ άλλων, με αναφορά στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία.  

 

Επίσης, στο σύνολο των εν λόγω αποφάσεων το ΕΔΑΔ αποδέχθηκε πως πληρείτο και η 

προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Είναι ενδιαφέρον πως όλοι 

οι επίδικοι σκοποί σχετίζονταν με την εξασφάλιση και/ή την προστασία των συμφερόντων 

και/ή των δικαιωμάτων άλλων ιδιωτών, και δη των οικονομικών και/ή ιδιοκτησιακών 

συμφερόντων και/ή δικαιωμάτων αυτών.  Ο επιδιωκόμενος και αποδεχόμενος από το ΕΔΑΔ 

σκοπός στην υπόθεση Bäck v. Finland573 παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τον 

επιδιωκόμενο από τα υπό κρίση στο παρόν κεφάλαιο μέτρα. Είναι, ακόμη, ενδιαφέρον πως 

το ΕΔΑΔ, κατά την εξέταση της προϋπόθεσης της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος, σε μερικές από τις αποφάσεις αυτές προέβη σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που 

μπορούν να υπαχθούν σε κάποιες από τις δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία 

αρχές. Συγκεκριμένα, προέβη σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν στην 

αρχή της αυτονομίας ως διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου ζωής574, στην αρχή της 

προστασίας της προσωπικότητας, τόσο ως ατομικότητας575 όσο και ως χαρακτήρα και 

 
572 Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 19/6/2006. 
573 Σχετική, Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004. 
574 Σχετικές, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 
21/2/1986, Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004. 
575 Σχετικές, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 
21/2/1986, Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004. 
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συμπεριφοράς576, καθώς και στην αρχή της ανάπτυξης577. Τούτο μπορεί, κατά τη γνώμη μας,  

να οφείλεται στο γεγονός πως ο επιδιωκόμενος σκοπός δημοσίου συμφέροντος σχετιζόταν με 

τα περιουσιακά και/ή ιδιοκτησιακά συμφέροντα και/ή δικαιώματα άλλων ιδιωτών. 

 

Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, αυτή ήταν που καθόρισε το αποτέλεσμα στη 

μοναδική υπόθεση που είδαμε ότι το ΕΔΑΔ κατέληξε σε συμπέρασμα παραβίασης του 

Άρθρου 1 Π1578, ενώ αυτή ήταν που αποτέλεσε και το σημείο διαφωνίας της μειοψηφίας, όπου 

υπήρξε579. 

 

Κατά την εξέτασή της, το ΕΔΑΔ ακολούθησε το τεστ της δίκαιης εξισορρόπησης. Μάλιστα, 

αποδέχθηκε ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο διακριτικής ευχέρειας κατά την εφαρμογή αυτού σε 

περιπτώσεις οικονομικών και/ή κοινωνικών μεταβολών μεγάλης κλίμακας, τέτοιο που 

επέτρεπε ακόμη και κάποια «λάθη» που οδηγούσαν στην επιβολή μεγαλύτερου βάρους σε 

κάποια πρόσωπα580. Δεν ακολούθησε, ρητά τουλάχιστον, τη δική μας συλλογιστική. Παρόλα 

αυτά, προέβη σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που θα μπορούσαν να υπαχθούν σε αυτήν. 

Καταρχάς, το ΕΔΑΔ σε κάποιες αποφάσεις προέβη σε αναφορές σε εναλλακτικά μέτρα, είτε 

με τρόπο υπέρ της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας581 είτε με τρόπο κατά της τήρησης 

αυτής582. Επιπλέον, στο σύνολο των εν λόγω αποφάσεων το ΕΔΑΔ έλαβε υπόψη του την 

έκταση και/ή την ένταση της υπό κρίση επέμβασης και τη σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού. 

Σε κάποιες έλαβε υπόψη τις συνέπειες στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία αρχές (από την πλευρά του προσώπου που υπέστη την επέμβαση)583, ενώ 

 
576 Σχετική, Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004. 
577 Σχετική, Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004. 
578 Σχετική, Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 19/6/2006. 
579 Σχετική, Mellacher a.o. v. Austria, Application No.10522/83 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 
19/12/1989. 
580 Σχετικές, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 
21/2/1986, Mellacher a.o. v. Austria, Application No.10522/83 a.o., Court (Plenary), Judgment (Merits), 19/12/1989. 
581 Σχετική, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), Judgment (Merits), 
21/2/1986. 
582 Σχετική, Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 19/6/2006. 
583 Πρόκειται για τις αποφάσεις όπου, κατά την εξέταση της αρχής της αναλογικότητας, προέβη σε σκέψεις και/ή 
τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν σε κάποιες από τις δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία 
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ομοίως σε κάποιες έλαβε υπόψη και τις συνέπειες στην υλοποίηση του επιδιωκόμενου 

σκοπού584. Τέλος, σε μερικές προέβη, κατά την εξέταση της αρχής της αναλογικότητας, σε 

σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν σε κάποιες από τις δικαιολογητικές 

του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, και συγκεκριμένα στην αρχή της αυτονομίας ως 

διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου ζωής, στην αρχή της ανταμοιβής του κόπου, καθώς και 

στην αρχή της ανάπτυξης585. 

 

 Όσον αφορά τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δυστυχώς, ως ήδη σημειώθηκε, 

αυτές δεν είναι διαφωτιστικές αναφορικά με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα. Μοναδικό 

διαφωτιστικό σημείο είναι η θέση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως εκφράσθηκε στη Chimonides 

v. Manglis586 -με την οποία η διαφωνία μας έχει ήδη παρατεθεί- πως το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος δεν εφαρμόζεται και/ή δεν παραβιάζεται όταν το υπό κρίση μέτρο δεν 

υιοθετήθηκε προς το συμφέρον του Κράτους και/ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου 

οργανισμού, αλλά προς ρύθμιση αστικών δικαιωμάτων inter partes.  

 

6.3.3.5. Εφαρμογή στα υπό κρίση μέτρα 

 

6.3.3.5.1. Πρόβλεψη δια νόμου 

 

Τα υπό κρίση μέτρα απαλλαγής πρωτοφειλετών και/ή εγγυητών από τις υποχρεώσεις τους 

έναντι των τραπεζών προβλέπονται από τον Ν.65(Ι)/2015. Η υιοθέτηση τους -δεδομένου του 

πλαισίου εντός του οποίου αυτή έλαβε χώρα- ήταν προβλέψιμη, ενώ σε κάθε χρόνο ο σχετικός 

 
αρχές με αναφορά στο πρόσωπο που υπέστη την επέμβαση. Σχετική, Hutten-Czapska v. Poland, Application 
No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 19/6/2006. 
584 Πρόκειται για τις αποφάσεις όπου, κατά την εξέταση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος, προέβη 
σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν σε κάποιες από τις δικαιολογητικές του δικαιώματος 
στην ιδιοκτησία αρχές. Σχετικές, James a.o. v. The United Kingdom, Application No.8793/79, Court (Plenary), 
Judgment (Merits), 21/2/1986, Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment 
(Merits), 20/7/2004. 
585 Σχετική, Hutten-Czapska v. Poland, Application No.35014/97, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 19/6/2006. 
586 Chimonides v. Manglis, (1967) 1 CLR 125. 



- 405 - 
 

Ν.65(Ι)/2015 ήταν και είναι προσβάσιμος στο κοινό. Τα εν λόγω μέτρα έχουν ισχύ μόνο για το 

μέλλον. Αφορούν, όμως, και συμβάσεις οι οποίες συνάφθηκαν σε προγενέστερο χρόνο, ενώ 

μπορούν να οδηγήσουν όχι μόνο σε απαλλαγή από αξιώσεις οι οποίες είναι γεννημένες και 

ατελείς, αλλά ακόμη και από αξιώσεις που είναι γεννημένες και τέλειες. Με άλλα λόγια, τα υπό 

κρίση μέτρα έχουν μη γνήσια αναδρομική ισχύ. 

 

Δεδομένων τούτων, εξετάζοντας την πρώτη προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου στο 

πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας, θα λέγαμε πως τα υπό κρίση μέτρα πληρούν σίγουρα το 

πρώτο σκέλος αυτής, ήτοι της ύπαρξης σχετικού νόμου. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, της 

συμμόρφωσης με την ασφάλεια δικαίου, ενδεχομένως κάποιος να υποστήριζε πως η μη 

γνήσια αναδρομική ισχύς των εν λόγω μέτρων αποτελεί εμπόδιο. Η θέση αυτή δεν μας βρίσκει 

σύμφωνους. Σχεδόν κάθε επέμβαση σε ενοχικές αξιώσεις παρουσιάζει αυτό το 

χαρακτηριστικό και σχεδόν πάντα τούτο επιβάλλεται από τον ίδιο τον επιδιωκόμενο σκοπό. 

Κατ’ αναλογία των όσων σχετικώς ανέφερε η Κυβέρνηση και αποδέχτηκε το ΕΔΑΔ στην 

υπόθεση Bäck v. Finland587, τούτο συμβαίνει και στην περίπτωση των υπό κρίση μέτρων. 

Συνεπώς, θεωρούμε πως τα τελευταία είναι σύμφωνα με την πρώτη προϋπόθεση της 

πρόβλεψης δια νόμου, τόσο όταν η επέμβαση που τα υπό κρίση μέτρα επιφέρουν συνιστά 

στέρηση όσο και όταν αυτή συνιστά περιορισμό. 

 

Δεδομένη της αντιστοιχίας των απαιτήσεων και του Άρθρου 1 Π1, θεωρούμε πως η πρώτη 

αυτή προϋπόθεση τηρείται και στο πλαίσιο αυτού.  

 

Εν μέρει διαφορετικά είναι τα πράγματα με αναφορά στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. Στον 

βαθμό που η επέμβαση που τα υπό κρίση μέτρα επιφέρουν συνιστά περιορισμό, η 

προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου τηρείται και στο πλαίσιο του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος. Αντίθετα, στον βαθμό που η επέμβαση συνιστά στέρηση, η εν λόγω 

 
587 Bäck v. Finland, Application No.37598/97, Court (Fourth Section), Judgment (Merits), 20/7/2004. 
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προϋπόθεση δεν τηρείται. Και τούτο, γιατί η εν λόγω επέμβαση δεν ικανοποιεί τις εξειδικεύσεις 

της πρώτης αυτής προϋπόθεσης που το Άρθρο 23(4) του Συντάγματος θέτει. Η στέρηση δεν 

λαμβάνει χώρα στη βάση του Ν.15/1962 και δεν εκδίδεται γι’ αυτήν γνωστοποίηση και 

διάταγμα απαλλοτρίωσης. 

 

6.3.3.5.2. Εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος 

 

Ως είδαμε, από το προοίμιο του Ν.65(Ι)/2015 προκύπτει ότι αυτός και συνεπώς, τα υπό κρίση 

στο παρόν κεφάλαιο μέτρα, στοχεύουν στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 

χρηματοπιστωτικού τομέα και στη συντήρηση της οικονομίας ενεργής δια της διατήρησης όσο 

το δυνατό περισσοτέρων προσώπων και σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό οικονομικά 

ενεργών. Δια του σκοπού αυτού επιτυγχάνεται η προστασία των δικαιωμάτων διαφόρων 

προσώπων.  

 

Σε ένα πρώτο επίπεδο, προστατεύονται τα δικαιώματα των επηρεαζόμενων πρωτοφειλετών 

και των τυχόν εγγυητών και των οικογενειών τους, αφού  τα πρόσωπα αυτά εξασφαλίζουν την 

επιβίωση και αξιοπρεπή διαβίωσή τους και τη διατήρηση και/ή την επανένταξή τους στην 

οικονομία και στην κοινωνία γενικότερα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  

 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, προστατεύονται τα δικαιώματα των ίδιων των τραπεζών. Και τούτο, 

διότι, ιδίως στο πλαίσιο των ΠΣΑ, οι τελευταίες ικανοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό και 

υπό την προστασία των ασφαλιστικών δικλείδων που είδαμε ανωτέρω. Επιπλέον, δια της 

απαλλαγής των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών και της διαγραφής των σχετικών 

αξιώσεων από τα βιβλία των τραπεζών πρώτον, μειώνεται ο αριθμός των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων τους -που αποτελούν απειλή γι’ αυτές- και δεύτερον, 

αποτυπώνεται η πραγματικότητα αναφορικά με το ενεργητικό και το παθητικό τους, με την 

έννοια του τι μπορούν πραγματικά να εισπράξουν, ώστε να προβαίνουν και αυτές σε 

σχεδιασμό στη βάση αυτών των πραγματικοτήτων. 
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Σε ένα τρίτο επίπεδο, προστατεύονται τα δικαιώματα των λοιπών συμβαλλομένων με τις 

επηρεαζόμενες τράπεζες και με τους επηρεαζόμενους πρωτοφειλέτες και/ή εγγυητές 

προσώπων. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο των ΠΣΑ προστατεύονται τα συμφέροντα των 

λοιπών πιστωτών των επηρεαζόμενων πρωτοφειλετών και/ή εγγυητών, οι οποίοι επίσης 

ικανοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ενώ παράλληλα προστατεύονται και τα 

συμφέροντα των λοιπών συμβαλλομένων με τις επηρεαζόμενες τράπεζες και με τους λοιπούς 

πιστωτές προσώπων, όπως των λοιπών πρωτοφειλετών, εγγυητών, καταθετών, μετόχων 

κ.ο.κ., αφού οι πρώτοι ικανοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό αυξάνοντας τη ρευστότητά 

τους. Με άλλα λόγια, η προστασία των δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων τραπεζών, 

πρωτοφειλετών και εγγυητών επιφέρει ως ντόμινο την προστασία των δικαιωμάτων και άλλων 

προσώπων -όπως αντίστροφα, η μη προστασία των δικαιωμάτων των πρώτων θα επέφερε 

ως ντόμινο την αρνητική επίδραση επί των δικαιωμάτων άλλων προσώπων. 

 

Σε ένα τέταρτο επίπεδο, προστατεύεται η Κυπριακή Δημοκρατία και τα δικαιώματα του 

πληθυσμού αυτής ως συνόλου. Κατά πρώτον, ως είδαμε, η υιοθέτηση του Πλαισίου 

Αφερεγγυότητας, και συνεπώς των υπό κρίση μέτρων, συνιστούσε μνημονιακή υποχρέωση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η μη υιοθέτηση αυτών θα ισοδυναμούσε με παραβίαση των 

διεθνών δανειακών συμβατικών της υποχρεώσεων. Κατά δεύτερον, στενά συνδεδεμένο με το 

πρώτο, η διασύνδεση μεταξύ χρηματοπιστωτικού τομέα και δημόσιων οικονομικών της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν τόσο στενή, που η αρνητική εξέλιξη κα/ή η κατάρρευση του 

πρώτου, πιθανώς, θα οδηγούσε σε αρνητική εξέλιξη και/ή σε κατάρρευση και των τελευταίων, 

με ό,τι αυτό θα σήμαινε για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των 

ατόμων εντός αυτής.  

 

Δεδομένων τούτων, ο επιδιωκόμενος από τα υπό κρίση μέτρα σκοπός ικανοποιεί τη δεύτερη 

προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος και στο πλαίσιο της 

προτεινόμενης θεωρίας και στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1. Τούτο δε ισχύει τόσο όταν η 

επέμβαση που αυτά επιφέρουν συνιστά στέρηση όσο και όταν συνιστά περιορισμό. 
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Στο πλαίσιο του Άρθρου 23 του Συντάγματος η προϋπόθεση αυτή αντιμετωπίζεται 

διαφορετικά στις περιπτώσεις που η υπό κρίση επέμβαση συνιστά στέρηση και διαφορετικά 

σε αυτές που συνιστά περιορισμό. Στον βαθμό, λοιπόν, που η επέμβαση που τα υπό κρίση 

μέτρα επιφέρουν είναι στέρηση, ο επιδιωκόμενος από τα υπό κρίση μέτρα σκοπός ικανοποιεί 

τη σχετική προϋπόθεση με αναφορά στο Άρθρο 23(4) του Συντάγματος. Ως είδαμε, το εν λόγω 

άρθρο πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Άρθρο 3 του Ν.15/1962 και τούτα 

επιτρέπουν τη στέρηση ιδιοκτησίας για μία ιδιαίτερα ευρεία γκάμα σκοπών, στους οποίος 

σίγουρα εμπίπτει και ο επιδιωκόμενος από τα υπό κρίση μέτρα. Στον βαθμό που η επέμβαση 

που τα υπό κρίση μέτρα επιφέρουν συνιστά περιορισμό, προκειμένου η προϋπόθεση της 

εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος να τηρείται, πρέπει ο επιδιωκόμενος από αυτά 

σκοπός να μπορεί να υπαχθεί σε έναν από τους ρητά και περιοριστικά αναφερόμενους στο 

Άρθρο 23(3) του Συντάγματος σκοπούς. Επί του προκειμένου, ο επιδιωκόμενος από τα υπό 

κρίση μέτρα σκοπός μπορεί να υπαχθεί στον αναφερόμενο σκοπό της προστασίας των 

δικαιωμάτων τρίτων. Συνεπώς, η δεύτερη προϋπόθεση τηρείται και με αναφορά στο Άρθρο 

23(3) του Συντάγματος. 

 

6.3.3.5.3. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 

 

6.3.3.5.3.1. Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών 

 

Στο πλαίσιο εξέτασης της αρχής της αναλογικότητας με αναφορά στην προτεινόμενη θεωρία, 

σε ένα πρώτο βήμα πρέπει να εξετασθεί η καταλληλότητα τόσο του υπό κρίση μέτρου όσο και 

τυχόν εναλλακτικών μέτρων.  

 

Το ΔΑΟ, στον βαθμό που επιφέρει απαλλαγή των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών από 

τις υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών, θεωρούμε πως είναι μέτρο κατάλληλο για την 

επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. 
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Εναλλακτικό μέτρο θα ήταν η χρήση των υφιστάμενων θεσμών αντιμετώπισης της 

αφερεγγυότητας οφειλετών και συγκεκριμένα, δεδομένου του ότι τα υπό κρίση μέτρα αφορούν 

μονάχα πρωτοφειλέτες και εγγυητές φυσικά πρόσωπα, η χρήση του θεσμού της πτώχευσης 

ως προβλέπεται και ρυθμίζεται από τον Περί Πτώχευσης Νόμο, Κεφ.5. Θεωρούμε πως το 

μέτρο αυτό δεν ήταν κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Και η θέση μας 

αυτή στηρίζεται στην εξής απλή σκέψη: Εάν ο θεσμός της πτώχευσης μόνος του, χωρίς 

πλαισίωση από άλλους σχετικούς θεσμούς, ήταν κατάλληλος για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού, τότε το 2015, οπότε και υιοθετήθηκαν τα εδώ εξεταζόμενα μέτρα, δεν 

θα υπήρχε τόσο έντονη ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος της αφερεγγυότητας φυσικών 

προσώπων. Το γεγονός πως η ανάγκη αυτή εκφράστηκε με τη συμπερίληψη συγκεκριμένων 

σχετικών υποχρεώσεων στο συνοδεύον τη Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής 

Στήριξης Μνημόνιο, οι οποίες προέβλεπαν σωρευτικά τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 

θεσμών αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένου και του θεσμού της 

πτώχευσης, και την υιοθέτηση νέων τέτοιων θεσμών, επιβεβαιώνει την ανωτέρω θέση μας. 

 

Σε ένα δεύτερο βήμα πρέπει να εξετασθεί η stricto sensu αναλογικότητα του υπό κρίση 

μέτρου. 

 

Καταρχάς, πρέπει να προσδιοριστεί η έκταση και/ή η ένταση της επέμβασης που το υπό κρίση 

μέτρο επιφέρει. Το ΔΑΟ, τόσο στον βαθμό που η επέμβαση που επιφέρει συνιστά στέρηση 

όσο και στον βαθμό που η επέμβαση που επιφέρει συνιστά περιορισμό, παρουσιάζει κάποια 

χαρακτηριστικά καθοριστικά για την έκταση και/ή την ένταση αυτής.  

 

Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό του είναι το συγκεκριμένο υποκειμενικό και αντικειμενικό 

πεδίο εφαρμογής του. Το ΔΑΟ αφορά μονάχα οφειλέτες και/ή εγγυητές φυσικά πρόσωπα, τα 

οποία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, και στο αντικειμενικό του πεδίο 

εμπίπτουν μονάχα τα επιλέξιμα χρέη. Τα χρέη προς τις τράπεζες, κατά κανόνα, είναι τέτοια. 

Δεν είναι, όμως, επιλέξιμα στον βαθμό που είναι εξασφαλισμένα. 
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Το δεύτερο, και συνυφασμένο με το πρώτο, χαρακτηριστικό του είναι οι αυστηρές 

προϋποθέσεις εφαρμογής του. Ως προκύπτει από αυτές, η περιουσιακή κατάσταση ενός 

προσώπου πρέπει να είναι ιδιαίτερα δύσκολη προκειμένου να μπορεί να αιτηθεί και να 

επιτύχει την έκδοση ΔΑΟ. 

 

Το τρίτο χαρακτηριστικό του είναι η περιορισμένη σε ύψος απαλλαγή που αυτό μπορεί να 

επιφέρει, ήτοι μέχρι €25.000, με εξαίρεση την απαλλαγή που επιφέρει αναφορικά με τον Αιτητή 

ως εγγυητή, οπότε και δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός. 

 

Το τέταρτο, και άμεσα συνδεδεμένο με το τρίτο, χαρακτηριστικό του είναι πως το ΔΑΟ μπορεί 

να επιφέρει ολική απαλλαγή του πρωτοφειλέτη και/ή του εγγυητή μονάχα εάν το σύνολο των 

επιλέξιμων χρεών του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις €25.000. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η 

απαλλαγή που επιφέρει για τον πρωτοφειλέτη και/ή τον εγγυητή είναι μερική και αυτή 

επέρχεται αναλογικά στα επιλέξιμα χρέη. Διαφορετική είναι η περίπτωση της απαλλαγής του 

Αιτητή ως εγγυητή, οπότε και η απαλλαγή είναι πλήρης. 

 

Το πέμπτο χαρακτηριστικό του είναι η απαγόρευση χρήσης του για περισσότερες της μίας 

φορές. Με άλλα λόγια, η απαγόρευση έκδοσης περισσοτέρων ΔΑΟ για τον ίδιο οφειλέτη. 

 

Το έκτο χαρακτηριστικό του είναι η συνέπειά του, ήτοι η απαλλαγή, ολική ή μερική, του 

πρωτοφειλέτη και/ή του εγγυητή χωρίς τη συγκατάθεση της τράπεζας. 

 

Το έβδομο χαρακτηριστικό του είναι η μη καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στην 

τράπεζα για την απαλλαγή αυτή. 

 

Δεδομένων τούτων, θα λέγαμε πως πρόκειται για μία περιορισμένη επέμβαση στην ιδιοκτησία 

των τραπεζών, βαθμίδας 2.  
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Στη συνέχεια, πρέπει να εξετασθούν οι συνέπειες της εν λόγω επέμβασης στις εμπλεκόμενες 

δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές.  Ως είδαμε, οι αρχές αυτές είναι η 

αρχή της επιβίωσης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης, η αρχή της αυτονομίας, τόσο ως μη 

εξάρτησης και μη χειραγώγησης όσο και ως διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου ζωής, η 

αρχή της ανταμοιβής του κόπου, καθώς και η αρχή της ανάπτυξης. 

 

Δεδομένων (α) των αυστηρών προϋποθέσεων εφαρμογής του, (β) της περιορισμένης 

απαλλαγής που αυτό επιφέρει και (γ) του γεγονότος πως στην πράξη οι πιστωτές, και επί του 

προκειμένου οι τράπεζες, (στόχος είναι να) ικανοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό, 

θεωρούμε πως ο θεσμός του ΔΑΟ δεν επιδρά ούτε στην αρχή της επιβίωσης και της 

αξιοπρεπούς διαβίωσης των τραπεζών ούτε στην αρχή της αυτονομίας ως μη εξάρτησης και 

μη χειραγώγησης. 

 

Από την άλλη, ο θεσμός του ΔΑΟ έχει αρνητική επίδραση στην αρχή της αυτονομίας ως 

διαμόρφωσης και υλοποίησης πλάνου ζωής. Οι τράπεζες έδωσαν δάνεια και προέβησαν σε 

ένα σχεδιασμό, σε ένα πλάνο, βασιζόμενες στην είσπραξη τόσο του δανεισθέντος ποσού όσο 

και των σχετικών τόκων και/ή άλλων εξόδων. Δια της απαλλαγής, ακόμη και μερικής, των  

πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών από τις υποχρεώσεις τους, ο εν λόγω σχεδιασμός των 

τραπεζών ανατρέπεται, με τις αρνητικές συνέπειες που τούτο συνεπάγεται. 

 

Αντίστοιχα, αρνητική επίδραση έχει ο θεσμός του ΔΑΟ και στην αρχή της ανάπτυξης. Οι 

τράπεζες παραχώρησαν τα διάφορα επηρεαζόμενα από τα υπό κρίση μέτρα δάνεια 

αναμένοντας σε αντάλλαγμα, ως είδαμε, να λάβουν πίσω τόσο το δανεισθέν ποσό όσο και 

τους οφειλόμενους τόκους και/ή άλλα έξοδα. Βασισμένες σε αυτά τα δεδομένα, προέβησαν σε 

έναν σχεδιασμό της δραστηριότητας και της οικονομικής ανάπτυξής τους. Με την απαλλαγή, 

έστω και μερική, των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών από τις σχετικές υποχρεώσεις τους 

έναντι των τραπεζών, σαφώς ο εν λόγω σχεδιασμός των τραπεζών και η οικονομική τους 

ανάπτυξη επηρεάζεται δυσμενώς. Ως είδαμε, η εν λόγω απαλλαγή μπορεί να επιφέρει 
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περαιτέρω συνέπειες, σε μορφή ντόμινο, για τις τράπεζες. Για παράδειγμα, μειώνεται το 

κέρδος αυτών, η ρευστότητά τους κ.ο.κ. Οι συνέπειες αυτές δεν απαλείφονται και/ή δεν 

μειώνονται δια της καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Κράτος στις τράπεζες για 

την απώλειά τους. Επομένως, η αρνητική επίδραση των υπό κρίση μέτρων στην αρχή αυτή 

είναι εμφανής. 

 

Τέλος, ο θεσμός του ΔΑΟ ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση και στην αρχή της ανταμοιβής 

του κόπου. Οι τράπεζες παραχώρησαν κάποιες υπηρεσίες στους οφειλέτες, ήτοι 

παραχώρησαν δάνεια σε αυτούς. Αντιπαροχή για τις υπηρεσίες τους αυτές αποτελεί η 

επιστροφή του εν λόγω δανεισθέντος ποσού πλέον τόκων και/ή άλλων εξόδων. Η μη 

επιστροφή και/ή η μη πλήρης επιστροφή του ποσού αυτού στις τράπεζες επηρεάζει δυσμενώς 

την αρχή της ανταμοιβής του κόπου ως δικαιολογητική βάση προστασίας των αντίστοιχων 

αξιώσεων των τραπεζών ως ιδιοκτησίας.  

 

Δεδομένων, λοιπόν, όλων των ανωτέρω, θα λέγαμε πως οι συνέπειες του ΔΑΟ στις 

εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές, συνολικά 

αξιολογούμενες, είναι μικρές, βαθμίδας 2.  

 

Στη συνέχεια, πρέπει να εξετασθεί η σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος. Ως είδαμε, σκοπός του υπό κρίση μέτρου είναι η εξασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα και η συντήρηση της οικονομίας ενεργής δια της 

διατήρησης όσο το δυνατό περισσοτέρων προσώπων και σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο 

βαθμό οικονομικά ενεργών. Ως επίσης είδαμε, ο σκοπός αυτός μεταφράζεται σε στόχο 

προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων σε πρώτο επίπεδο των πρωτοφειλετών 

και/ή των εγγυητών και των οικογενειών τους, σε δεύτερο επίπεδο των ίδιων των τραπεζών, 

σε τρίτο επίπεδο των λοιπών συμβαλλομένων με τους πρωτοφειλέτες, τους εγγυητές και τις 

τράπεζες προσώπων και τέλος, σε τέταρτο επίπεδο της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 
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πληθυσμού αυτής ως συνόλου. Πρόκειται για ένα σημαντικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος, 

βαθμίδας 6. 

 

Τέλος, πρέπει να εξετασθούν οι συνέπειες του θεσμού του ΔΑΟ στην υλοποίηση του εν λόγω 

σκοπού. Ως παρατέθηκε ανωτέρω, δια του θεσμού του ΔΑΟ προστατεύονται τα συμφέροντα 

και/ή τα δικαιώματα διαφόρων προσώπων σε διάφορα επίπεδα. Θα λέγαμε, λοιπόν, πως οι 

συνέπειες του θεσμού του ΔΑΟ στην υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού είναι σημαντικές, 

βαθμίδας 4. 

 

Όλα αυτά μας επιτρέπουν να εφαρμόσουμε την προτεινόμενη φόρμουλα εξέτασης της stricto 

sensu αναλογικότητας. Τα δεδομένα μας οδηγούν στο αποτέλεσμα (2+2) < (6+4). Επομένως, 

ο θεσμός του ΔΑΟ τηρεί και τη stricto sensu αναλογικότητα.  

 

Σε ένα τρίτο βήμα πρέπει να εξετασθεί η αναγκαιότητα του υπό κρίση μέτρου. Δεδομένου του 

ότι δεν υπήρχαν άλλα κατάλληλα και συνεπώς, ούτε stricto sensu ανάλογα μέτρα προς 

επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος, δεν τίθεται καν ζήτημα 

σύγκρισης αυτού με κάποιο άλλο και/ή άλλα μέτρα στο πλαίσιο του τρίτου αυτού βήματος.  

 

Συνεπώς, ο θεσμός του ΔΑΟ, στον βαθμό που οδηγεί σε απαλλαγή των πρωτοφειλετών από 

τις υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών, τηρεί την αρχή της αναλογικότητας στο πλαίσιο 

της προτεινόμενης θεωρίας. 

 

Απομένει να εξετασθεί η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας από το υπό κρίση μέτρο στο 

πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 και του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Καταρχήν, ισχύουν και εδώ 

όσα σχετικώς αναφέρθηκαν κατά την εξέταση της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας από 

τις επεμβάσεις που επέφεραν η ΚΔΠ 104/2013 και η ΚΔΠ 103/2013 στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Επομένως, κομβικός είναι ο καθορισμός του σημείου αναφοράς για τον υπολογισμό 

της τυχόν ζημίας των τραπεζών. Εάν σημείο αναφοράς είναι η ονομαστική αξία των 
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επηρεασθέντων αξιώσεων, τότε οι τράπεζες σαφώς υφίστανται ζημία από το υπό κρίση μέτρο. 

Εάν αντίθετα σημείο αναφοράς είναι η αγοραία αξία των αξιώσεων των τραπεζών, τότε 

ενδεχομένως οι τράπεζες να μην υφίστανται ζημία. Στη δεύτερη περίσταση,  θα μπορούσαμε 

να πούμε πως, όσον αφορά την απαλλαγή των πρωτοφειλετών, οι τράπεζες δεν υφίστανται 

ζημία. Και τούτο, γιατί η οικονομική κατάσταση αυτών καθιστά σαφές πως δεν θα μπορούσαν 

να καλύψουν τα καθορισμένα χρέη τους. Αντίθετα, όσον αφορά την απαλλαγή των εγγυητών 

στην ίδια περίσταση, οι τράπεζες ενδεχομένως να υφίστανται ζημία, αφού οι τελευταίοι μπορεί 

να ήταν σε θέση να αποπληρώσουν τα καθορισμένα χρέη. 

 

Στην περίπτωση του υπό κρίση μέτρου -και εν αντιθέσει με την περίπτωση των υπό κρίση στο 

προηγούμενο κεφάλαιο μέτρων- θεωρούμε ορθό σημείο αναφοράς να θεωρηθεί η αγοραία 

αξία των επηρεασθέντων αξιώσεων των τραπεζών. Και τούτο, γιατί στην περίπτωση των 

μέτρων αυτών, τα επιχειρήματα που παρατέθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο ως 

υποστηρίζοντα την επιλογή της αγοραίας αξίας των αξιώσεων ως σημείου αναφοράς 

πληρούνται. Οι τράπεζες προβαίνουν σε δανεισμό με στόχο το κέρδος και αναλαμβάνουν 

ρίσκο προς τούτο. Έχουν και/ή μπορούν να έχουν τη γνώση και τις πληροφορίες, ώστε να 

σκιαγραφήσουν την οικονομική δυνατότητα των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών, να 

προσδιορίσουν το ρίσκο και συνεπώς, να περιορίσουν αυτό. Επιπλέον, όσον αφορά ειδικά τα 

υπό κρίση μέτρα, η υιοθέτησή τους ήταν προβλέψιμη και σύμφωνη με την αρχή της ασφάλειας 

δικαίου. Οι τράπεζες είχαν -έστω και σε κάποιο βαθμό- τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τη 

στάση τους με τέτοιο τρόπο, που να εκμηδενίσουν και/ή να μειώσουν την τυχόν ζημία που θα 

υφίσταντο και/ή θα ήταν ενδεχόμενο να υφίσταντο από αυτά.  

 

Δεδομένων τούτων, στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 θεωρούμε πως το υπό κρίση μέτρο πληροί, 

σε κάθε περίπτωση, την αρχή της αναλογικότητας.  

 

Στο πλαίσιο του Άρθρου 23 του Συντάγματος τα πράγματα είναι εν μέρει διαφορετικά. Στον 

βαθμό που το ΔΑΟ επιφέρει στέρηση και η τράπεζα, με σημείο αναφοράς την αγοραία αξία 
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των αξιώσεών της, δεν υφίσταται ζημία, η αρχή της αναλογικότητας τηρείται. Αντίθετα, στον 

βαθμό που η τράπεζα υφίσταται ζημία, η αρχή της αναλογικότητας δεν τηρείται. Και τούτο, 

γιατί δεν προβλέπεται η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στην τράπεζα προς κάλυψη 

αυτής. Στον βαθμό που το ΔΑΟ επιφέρει περιορισμό και η τράπεζα, με το ίδιο σημείο 

αναφοράς, δεν υφίσταται ουσιώδη μείωση της οικονομικής αξίας της ιδιοκτησίας της, η αρχή 

της αναλογικότητας τηρείται. Αντίθετα, στον βαθμό που η τράπεζα υφίσταται τέτοια ουσιώδη 

μείωση, η αρχή της αναλογικότητας δεν τηρείται, αφού και πάλι δεν προβλέπεται η καταβολή 

οποιασδήποτε αποζημίωσης στην τελευταία. Με άλλα λόγια, η πλήρωση της αρχής της 

αναλογικότητας από τον θεσμό του ΔΑΟ, στο πλαίσιο του Άρθρου 23 του Συντάγματος, 

εξαρτάται από την ύπαρξη ζημίας στην περίπτωση που η επέμβαση συνιστά στέρηση και από 

την ύπαρξη ουσιώδους μείωσης της οικονομικής αξίας της ιδιοκτησίας της τράπεζας στην 

περίπτωση που η επέμβαση συνιστά περιορισμό.  

 

6.3.3.5.3.2. Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής  

 

Στο πλαίσιο εξέτασης της αρχής της αναλογικότητας με αναφορά στην προτεινόμενη θεωρία, 

σε ένα πρώτο βήμα πρέπει να εξετασθεί η καταλληλότητα του υπό κρίση μέτρου και/ή άλλων 

υποψήφιων μέτρων. Αντίστοιχα ισχύουν όσα σχετικώς αναφέρθηκαν κατά την εξέταση του 

θεσμού του ΔΑΟ. Επομένως, ο θεσμός του ΠΣΑ ήταν κατάλληλος για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού, ενώ δεν υπήρχαν άλλα κατάλληλα μέτρα. 

 

Σε ένα δεύτερο βήμα πρέπει να εξετασθεί η stricto sensu αναλογικότητα του υπό κρίση 

μέτρου. 

 

Καταρχάς, πρέπει να προσδιοριστεί η έκταση και/ή η ένταση της επέμβασης που το υπό κρίση 

μέτρο δύναται να επιφέρει. Το ΠΣΑ, τόσο στον βαθμό που η επέμβαση που επιφέρει συνιστά 

στέρηση όσο και στον βαθμό που η επέμβαση που επιφέρει συνιστά περιορισμό, παρουσιάζει 

κάποια χαρακτηριστικά καθοριστικά για την έκταση και/ή την ένταση αυτής.  
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Το πρώτο χαρακτηριστικό του είναι το συγκεκριμένο υποκειμενικό και αντικειμενικό πεδίο 

εφαρμογής του. Στο υποκειμενικό πεδίο εμπίπτουν ως πρωτοφειλέτες και εγγυητές μονάχα 

φυσικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ στο 

αντικειμενικό εμπίπτει ουσιαστικά το σύνολο των χρεών προς τις τράπεζες, ήτοι και τα 

εξασφαλισμένα και τα μη εξασφαλισμένα -με την επιφύλαξη των διαφορετικών 

προϋποθέσεων για την απαλλαγή των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών από τα τελευταία.  

 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό του είναι οι αυστηρές προϋποθέσεις εφαρμογής του. Ως 

προκύπτει από αυτές, η περιουσιακή κατάσταση ενός προσώπου πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη προκειμένου να μπορεί να αιτηθεί και να επιτύχει τη θέση σε ισχύ ΠΣΑ. 

 

Το τρίτο χαρακτηριστικό του είναι οι προβλεπόμενες από τον νόμο ασφαλιστικές δικλείδες 

τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους πρωτοφειλέτες και/ή τους εγγυητές, ως παρατέθηκαν 

ανωτέρω. Για παράδειγμα, ως είδαμε, το ΠΣΑ δεν μπορεί να οδηγεί τους πιστωτές σε 

χειρότερη θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν εάν ο πρωτοφειλέτης κηρυσσόταν 

πτωχεύσας. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να απαιτεί από τον πρωτοφειλέτη να προβεί 

σε πληρωμές που οδηγούν σε στέρησή του από τα λογικά έξοδα διαβίωσης του ιδίου και της 

οικογένειάς του, σε διάθεση όλων των δικαιωμάτων του επί της κύριας κατοικίας του, ή σε 

πώληση των απαιτούμενων για την εργασία του. Επιπλέον, υπό προϋποθέσεις, το ΠΣΑ 

εμποδίζει τους πιστωτές να προβούν σε πώληση της κύριας κατοικίας τυχόν εγγυητή για να 

ικανοποιηθούν. 

 

Το τέταρτο χαρακτηριστικό του είναι πως, κατά κανόνα, επιφέρει μερική και όχι ολική 

απαλλαγή του πρωτοφειλέτη και/ή των εγγυητών χωρίς τη συγκατάθεση της τράπεζας σε 

αυτή. Ολική απαλλαγή για τον πρωτοφειλέτη, και κατ’ επέκταση για τον εγγυητή, επέρχεται 

μονάχα όταν το ΠΣΑ προβλέπει ως τρόπο αναδιάρθρωσης την ολική διαγραφή ενός χρέους. 

Ολική απαλλαγή για τον εγγυητή καθαυτό επέρχεται και σε άλλες περιπτώσεις, υπό την 

προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΠΣΑ, όπως, για παράδειγμα, όταν το χρέος 
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που εγγυάται είναι εξασφαλισμένο και η αγοραία αξία της εξασφάλισης υπερβαίνει ή ισούται 

με το ύψος του χρέους.  

 

Το πέμπτο χαρακτηριστικό του, άμεσα συνδεδεμένο με το τέταρτο, είναι το ενδεχόμενο 

διαφοροποίησης της έκτασης της απαλλαγής του πρωτοφειλέτη έναντι επί του προκειμένου 

της τράπεζας από σχέδιο σε σχέδιο. Για παράδειγμα, έστω ότι δύο άτομα οφείλουν τα ίδια 

χρήματα στην ίδια τράπεζα. Ανάλογα με τα δεδομένα ενός εκάστου, είναι ενδεχόμενο στο ΠΣΑ 

του ενός να προβλέπεται απαλλαγή ύψους €5.000 και στο ΠΣΑ του άλλου να προβλέπεται 

απαλλαγή €20.000. 

 

Το έκτο χαρακτηριστικό του είναι η μη καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στις τράπεζες 

για τις απαλλαγές αυτές. 

 

Δεδομένων τούτων, θεωρούμε πως, συνολικά αξιολογούμενη, η επέμβαση που ο θεσμός του 

ΠΣΑ επιφέρει στην ιδιοκτησία των τραπεζών είναι αισθητή, βαθμίδας 3. 

 

Έπειτα πρέπει να εξετασθούν οι συνέπειες αυτού στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές. Ανάλογα ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω με 

αναφορά στον θεσμό του ΔΑΟ, με την επιφύλαξη της απαιτούμενης προσαρμογής δεδομένης 

της μεγαλύτερη έκτασης και/ή έντασης της επέμβασης που ο θεσμός του ΠΣΑ επιφέρει. Θα 

λέγαμε πως οι συνέπειες του τελευταίου στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία αρχές, συνολικά αξιολογούμενες, είναι αισθητές, βαθμίδας 3. 

 

Στη συνέχεια, πρέπει να εξετασθεί η σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος. Δεδομένου του ότι πρόκειται για τον ίδιο σκοπό που επιδιώκεται και από τον 

θεσμό του ΔΑΟ, έχουμε ένα σημαντικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος, βαθμίδας 6. 
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Τέλος, πρέπει να εξετασθούν οι συνέπειες του θεσμού του ΠΣΑ στην υλοποίηση του εν λόγω 

σκοπού. Ανάλογα ισχύουν και πάλι όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω με αναφορά στον θεσμό του 

ΔΑΟ, με την επιφύλαξη της απαιτούμενης προσαρμογής δεδομένης της μεγαλύτερη έκτασης 

και/ή έντασης της επέμβασης που ο θεσμός του ΠΣΑ επιφέρει. Οι συνέπειες στην υλοποίηση 

του επιδιωκόμενου σκοπού είναι σημαντικές, βαθμίδας 5. 

 

Όλα αυτά μας επιτρέπουν να εφαρμόσουμε την προτεινόμενη φόρμουλα εξέτασης της stricto 

sensu αναλογικότητας, η οποία μας δίδει το αποτέλεσμα (3+3) < (6+5). Επομένως, το υπό 

κρίση μέτρο, ήτοι ο θεσμός του ΠΣΑ, τηρεί και τη stricto sensu αναλογικότητα.  

 

Σε ένα τρίτο βήμα πρέπει να εξετασθεί η αναγκαιότητα του υπό κρίση μέτρου. Δεδομένου του 

ότι δεν υπήρχαν άλλα κατάλληλα και συνεπώς, ούτε stricto sensu ανάλογα μέτρα προς 

επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος, δεν τίθεται καν ζήτημα 

σύγκρισης αυτού με κάποιο άλλο και/ή άλλα μέτρα στο πλαίσιο του τρίτου αυτού βήματος.  

Συνεπώς, ο θεσμός του ΠΣΑ τηρεί την αρχή της αναλογικότητας στο πλαίσιο της 

προτεινόμενης θεωρίας. 

 

Όσον αφορά τώρα την αρχή της αναλογικότητας στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 και του Άρθρου 

23 του Συντάγματος, ανάλογα ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω με αναφορά στον θεσμό 

του ΔΑΟ. Συνεπώς, στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 η εν λόγω προϋπόθεση τηρείται σε κάθε 

περίπτωση, ενώ στο πλαίσιο του Άρθρου 23 του Συντάγματος η πλήρωσή της εξαρτάται από 

την ύπαρξη ζημίας στην περίπτωση που η επέμβαση συνιστά στέρηση και από την ύπαρξη 

ουσιώδους μείωσης της οικονομικής αξίας της ιδιοκτησίας της τράπεζας στην περίπτωση που 

η επέμβαση συνιστά περιορισμό. 
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6.4. Σύνοψη κεφαλαίου 

 

Εγχείρημα του παρόντος κεφαλαίου ήταν η εξέταση της συμβατότητας των θεσμών του ΔΑΟ 

και του ΠΣΑ στον βαθμό που επιφέρουν απαλλαγή των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών 

από τις υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών χωρίς τη συγκατάθεση των τελευταίων με το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Τούτο επιχειρήθηκε δια της απάντησης των τριών κομβικών για την 

αξιολόγηση κάθε πιθανής επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία ερωτημάτων.  

 

Οι επηρεασθείσες από τα υπό κρίση μέτρα αξιώσεις των τραπεζών συνιστούν ιδιοκτησία τόσο 

στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας όσο και στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 και του Άρθρου 

23 του Συντάγματος.  

 

Τα υπό κρίση μέτρα, στον βαθμό που μας απασχολούν στο παρόν κεφάλαιο, επιφέρουν 

άμεση, ολική ή μερική, αφαίρεση της αξίωσης της τράπεζας έναντι του πρωτοφειλέτη και/ή του 

εγγυητή. Ο χαρακτηρισμός της επέμβασης αυτής εξαρτάται τόσο από το πρόσωπο εναντίον 

του οποίου στρέφεται η επηρεασθείσα αξίωση όσο και -σε κάποιες περιπτώσεις- από τον 

χρόνο που λαμβάνει χώρα. Η επέμβαση στην αξίωση της τράπεζας έναντι του πρωτοφειλέτη 

συνιστά σε κάθε περίπτωση, ήτοι ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνει χώρα πριν ή μετά τον 

τερματισμό του σχετικού δανείου, στέρηση. Αντίθετα, η μορφή της επέμβασης στην αξίωση 

της τράπεζας έναντι του εγγυητή μεταβάλλεται ανάλογα με τον χρόνο αυτής. Εάν η επέμβαση 

λαμβάνει χώρα μετά τον τερματισμό του σχετικού δανείου, ήτοι ενόσω η εν λόγω αξίωση είναι 

γεννημένη και τέλεια, τότε συνιστά στέρηση. Εάν λαμβάνει χώρα μετά τον τερματισμό του 

σχετικού δανείου, ήτοι ενόσω η εν λόγω αξίωση είναι γεννημένη και ατελής, τότε κατά κανόνα 

συνιστά περιορισμό, εκτός αν πρόκειται για ολική άμεση αφαίρεση, οπότε συνιστά στέρηση.  

 

Ο χαρακτηρισμός της επέμβασης στην αξίωση της τράπεζας έναντι του πρωτοφειλέτη και/ή 

του εγγυητή είναι καθοριστικός και για την απάντηση του κατά πόσο η εν λόγω επέμβαση είναι 

δικαιολογημένη. Οι επεμβάσεις που τα υπό κρίση μέτρα επιφέρουν, τόσο στον βαθμό που 
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συνιστούν στέρηση όσο και στον βαθμό που συνιστούν περιορισμό, πληρούν την πρώτη 

προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου τόσο στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας όσο και 

στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1. Στο πλαίσιο δε του Άρθρου 23 του Συντάγματος πληρούν αυτή 

στον βαθμό που συνιστούν περιορισμό, όχι όμως στον βαθμό που συνιστούν στέρηση. Όσον 

αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος, τα υπό 

κρίση μέτρα πληρούν αυτή σε κάθε περίπτωση και στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας 

και στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 και του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Τέλος, όσον αφορά 

την αρχή της αναλογικότητας, τα υπό κρίση μέτρα πληρούν αυτήν, τόσο στον βαθμό που 

συνιστούν στέρηση όσο και στον βαθμό που συνιστούν περιορισμό, στο πλαίσιο της 

προτεινόμενης θεωρίας και στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1. Στο πλαίσιο του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος η απάντηση εξαρτάται από την ύπαρξη ζημίας στην περίπτωση που η επέμβαση 

συνιστά στέρηση και από την ύπαρξη ουσιώδους μείωσης της οικονομικής αξίας της 

ιδιοκτησίας της τράπεζας στην περίπτωση που η επέμβαση συνιστά περιορισμό.  

 

Συνεπώς, τα υπό κρίση στο παρόν κεφάλαιο μέτρα, τόσο στον βαθμό που επιφέρουν στέρηση 

όσο και στον βαθμό που επιφέρουν περιορισμό, είναι σύμφωνα με το δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία ως προστατεύεται από την προτεινόμενη θεωρία και από το Άρθρο 1 Π1. Αντίθετα, 

το εάν είναι σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Συντάγματος εξαρτάται από το εάν η επέμβαση που 

επιφέρουν συνιστά στέρηση ή περιορισμό. Στον βαθμό που η επέμβαση που επιφέρουν 

συνιστά στέρηση, τα υπό κρίση μέτρα αντίκεινται στο Άρθρο 23(4) του Συντάγματος. Στον 

βαθμό δε που η επέμβαση που επιφέρουν συνιστά περιορισμό, το εάν είναι σύμφωνα με το 

Άρθρο 23(3) του Συντάγματος εξαρτάται από το εάν η τράπεζα υφίσταται ουσιώδη μείωση της 

ιδιοκτησίας της ή όχι. 
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Κεφάλαιο 7: 

Επίμετρο 

 

Στόχο της παρούσας μελέτης, ως σημειώθηκε στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο, αποτέλεσε η 

απάντηση των τεθέντων ερευνητικών ερωτημάτων. Ευελπιστούμε πως τα κεφάλαια που 

προηγήθηκαν πέτυχαν τούτο. 

 

Στο Κεφάλαιο 2 παρατέθηκε η προτεινόμενη από εμάς θεωρία προστασίας τους δικαιώματος 

στην ιδιωτική ιδιοκτησία. Σημείο έναρξης της εν λόγω θεωρίας είναι πως πέντε αρχές 

δικαιολογούν την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ιδιοκτησία, ήτοι η αρχή της 

επιβίωσης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης, η αρχή της αυτονομίας, η αρχή της προστασίας 

της προσωπικότητας, η αρχή της ανταμοιβής του κόπου και η αρχή της ανάπτυξης. Οι εν λόγω 

αρχές οδηγούν στην προσέγγιση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία ως αποδίδοντος status 

mixtus. Ομοίως, απαιτούν ως φορείς, αποδέκτες, αλλά και αντικείμενα αυτού τον συνδυασμό 

που -δεδομένου του εκάστοτε θετικού πλαισίου- οδηγεί στην υλοποίηση των εν λόγω αρχών 

στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η προτεινόμενη θεωρία δεν προσεγγίζει το δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία ως απόλυτο και απεριόριστο. Αντίθετα, προσεγγίζει αυτό ως σχετικό και 

περιορισμένο. Οι επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία μπορεί να λάβουν δύο μορφές, 

αυτήν της στέρησης και αυτήν του περιορισμού. Ο χαρακτηρισμός εξαρτάται τόσο από το 

αποτέλεσμα της υπό κρίση επέμβασης στο επηρεασθέν αντικείμενο ιδιοκτησίας όσο και από 

την ιδιοκτησιακή πυκνότητα του τελευταίου. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου μία επέμβαση 

να είναι δικαιολογημένη, απαιτείται η πλήρωση τριών προϋποθέσεων. Η πρώτη είναι αυτή της 

πρόβλεψης δια νόμου, η οποία απαιτεί τόσο την ύπαρξη σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης 

όσο και την ποιοτική συμμόρφωση αυτής με την ασφάλεια δικαίου. Η δεύτερη είναι αυτή της 

εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος, που δεν μπορεί να συνίσταται σε οτιδήποτε 

άλλο πέρα από τη μέγιστη δυνατή προστασία των δικαιωμάτων όλων των προσώπων. Η τρίτη 

είναι αυτή της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Όσον αφορά την τελευταία, η 

προτεινόμενη θεωρία αποδέχεται, καταρχάς, τη σχετική προσέγγιση του Alexy. Εκκινά από το 
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ότι η εν λόγω αρχή διακρίνεται σε τρεις υποαρχές, την καταλληλότητα, την αναγκαιότητα και 

τη stricto sensu αναλογικότητα. Εισάγει, όμως, δύο διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση του 

τελευταίου ως γίνεται κατανοητή από εμάς. Η πρώτη έγκειται στο ότι, κατά τον έλεγχο της 

stricto sensu αναλογικότητας, δεν σταθμίζονται από τη μία, η έκταση και/ή η ένταση της 

επέμβασης στο επηρεασθέν αντικείμενο ιδιοκτησίας και από την άλλη, η σημασία του 

επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος (Ε ν. Σ), αλλά από τη μία, η έκταση και/ή η 

ένταση της επέμβασης στο αντικείμενο ιδιοκτησίας και στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του 

δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχές και από την άλλη, η σημασία του επιδιωκόμενου σκοπού 

και οι συνέπειες της επέμβασης στην υλοποίησή του ((Ε+Δ) ν. (Σ+Υ)). Η δεύτερη έγκειται στο 

ότι η εξέταση της stricto sensu αναλογικότητας προηγείται της εξέτασης της αναγκαιότητας. 

Έτσι, ένα μέτρο είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας όταν είναι κατάλληλο, stricto 

sensu ανάλογο και τέλος, αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Στην 

προτεινόμενη δε θεωρία η έννοια του πυρήνα του δικαιώματος δεν γίνεται αποδεκτή ούτε ως 

κριτήριο για την ύπαρξη ή μη επέμβασης, ούτε για τον χαρακτηρισμό αυτής, αλλά ούτε και ως 

κριτήριο αξιολόγησης της τήρησης ή μη της αρχής της αναλογικότητας.  

 

Στο Κεφάλαιο 3 παρατέθηκε το θετικό πλαίσιο προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία 

ως προκύπτει από το Άρθρο 1 Π1 και από το Άρθρο 23 του Συντάγματος. Το Άρθρο 1 Π1, ως 

νομολογιακά έχει ερμηνευθεί από το ΕΔΑΔ, προσεγγίζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως 

αποδίδον status mixtus. Αποδέκτες στο πλαίσιο αυτού είναι μονάχα τα Συμβαλλόμενα Κράτη, 

ενώ φορείς όλα τα πρόσωπα, με την ευρεία του όρου έννοια, που βρίσκονται εντός της 

δικαιοδοσίας τους. Ως αντικείμενα ιδιοκτησίας, το ΕΔΑΔ έχει αποδεχτεί ένα ευρύ φάσμα 

δικαιωμάτων επί πληθώρας αγαθών, καλύπτον όχι μόνο την υφιστάμενη περιουσία (existing 

possessions), αλλά και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι αξιώσεις (claims) όταν υπάρχει 

σχετική θεμιτή προσδοκία (legitimate expectation) με επαρκή βάση  (sufficient legal basis) στο 

εθνικό δίκαιο. Και στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία δεν είναι 

απόλυτο. Η επέμβαση σε αυτό μπορεί να λάβει τρεις μορφές, αυτήν της επέμβασης στην 

ειρηνική απόλαυση του δικαιώματος, αυτήν της στέρησης και αυτήν του περιορισμού χρήσης. 
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Προκειμένου η επέμβαση οποιασδήποτε μορφής να είναι δικαιολογημένη, απαιτείται η 

πλήρωση των ίδιων με την προτεινόμενη θεωρία προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα, πρέπει αυτή 

να προβλέπεται δια νόμου, να εξυπηρετεί σκοπό δημοσίου συμφέροντος και να τηρεί την αρχή 

της αναλογικότητας. Όσον αφορά την πρώτη προϋπόθεση, το ΕΔΑΔ απαιτεί τόσο την ύπαρξη 

σχετικού νόμου όσο και αυτός να είναι επαρκώς προβλέψιμος, σαφής και προσβάσιμος. Όσον 

αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση, το ΕΔΑΔ αναγνωρίζει ευρεία διακριτική ευχέρεια στα 

Συμβαλλόμενα Κράτη και στη συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων του αποδέχεται πως 

αυτή τηρείται. Όσον αφορά την τρίτη προϋπόθεση, το ΕΔΑΔ εφαρμόζει το τεστ της δίκαιης 

εξισορρόπησης μεταξύ του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και του επιδιωκόμενου σκοπού 

δημοσίου συμφέροντος. Πέραν των τριών αυτών μορφών επέμβασης, το Άρθρο 1 Π1 

επιτρέπει επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, χωρίς την πλήρωση των εκεί 

αναφερόμενων προϋποθέσεων, στην περίπτωση της έκτακτης ανάγκης, ως αυτή 

προβλέπεται στο Άρθρο 15 της ΕΣΔΑ. Το ΕΔΑΔ δεν ακολουθεί, ρητά τουλάχιστον, την 

προτεινόμενη θεωρία. Παρόλα αυτά, κατά την εξέταση κατ’ ισχυρισμό επεμβάσεων στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία προβαίνει σε σκέψεις και/ή τοποθετήσεις που μπορούν να 

υπαχθούν σε αυτήν, ενώ τα συμπεράσματά του σε μεγάλο βαθμό -αν και όχι απόλυτο- 

συνάδουν με την προτεινόμενη θεωρία.  

 

Το Άρθρο 23 του Συντάγματος έχει νομολογιακά ερμηνευθεί πως προστατεύει το δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία ως ατομικό δικαίωμα -θέση που δεν μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. 

Αποδέκτες στο πλαίσιο αυτού είναι, καταρχάς, το Κράτος και όσα πρόσωπα δύνανται, δυνάμει 

του Άρθρου 23 του Συντάγματος, να προβούν σε επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 

Ανοιχτό παραμένει το κατά πόσο αποδέκτες μπορούν να είναι και ιδιώτες, ήτοι το κατά πόσο 

το Άρθρο 23 του Συντάγματος τριτενεργεί. Φορείς δε είναι τα πρόσωπα με την ευρεία του όρου 

έννοια που διαμένουν και/ή τα πρόσωπα που έχουν ιδιοκτησία στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποδεχτεί πως συνιστούν ιδιοκτησία ένα ευρύ φάσμα 

δικαιωμάτων επί πληθώρας αγαθών, όχι όμως τόσο ευρύ όσο η προτεινόμενη θεωρία και το 

Άρθρο 1 Π1. Είναι, πάντως, ενδιαφέρον πως πρόσφατα φαίνεται να αποδέχτηκε ότι ιδιοκτησία 
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συνιστούν και οι ενοχικές αξιώσεις μεταξύ ιδιωτών. Και το Άρθρο 23 του Συντάγματος 

προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως σχετικό. Προβλέπει τρεις μορφές επέμβασης σε 

αυτό, ήτοι τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις, την απαλλοτρίωση και την επίταξη. 

Προκειμένου οι επεμβάσεις αυτές να είναι δικαιολογημένες, απαιτείται η πλήρωση των ίδιων 

τριών προϋποθέσεων της πρόβλεψης δια νόμου, της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος και της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Μάλιστα, για κάποιες μορφές 

επέμβασης, οι προϋποθέσεις αυτές εξειδικεύονται στο ίδιο το κείμενο του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας παρουσιάζει το γεγονός πως όσον αφορά τη 

στέρηση ιδιοκτησίας, το Άρθρο 23(4) του Συντάγματος εξειδικεύει τόσο την πρώτη όσο και την 

τρίτη προϋπόθεση, ενώ όσον αφορά τον περιορισμό, το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος 

εξειδικεύει τη δεύτερη και την τρίτη προϋπόθεση. Πέραν των τριών αυτών μορφών 

επέμβασης, το Άρθρο 23 του Συντάγματος, ως ερμηνεύεται από το Ανώτατο Δικαστήριο, 

επιτρέπει περιορισμούς του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και χωρίς την πλήρωση των εκεί 

αναφερόμενων προϋποθέσεων σε τρεις περιπτώσεις: στην περίπτωση των εγγενών 

περιορισμών, στην περίπτωση των υπόρρητων περιορισμών και στην περίπτωση της 

έκτακτης ανάγκης, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή του κινδύνου που απειλεί την ιδιοκτησία 

και τη ζωή του Άρθρου 23(7) του Συντάγματος, του πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου που 

απειλεί την ύπαρξη ή οποιοδήποτε τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας του Άρθρου 183 του 

Συντάγματος και του δικαίου της ανάγκης. Το Ανώτατο Δικαστήριο, όπως και το ΕΔΑΔ, δεν 

φαίνεται να ακολουθεί την προτεινόμενη θεωρία, όμως προβαίνει σε σκέψεις και/ή 

τοποθετήσεις που μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν, ενώ τα συμπεράσματά του σε μεγάλο 

βαθμό συνάδουν με τούτην.  

 

Στα κεφάλαια που ακολούθησαν, όλα τα ανωτέρω χρησιμοποιήθηκαν προς αξιολόγηση 

συγκεκριμένων μέτρων που υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αντιμετώπισης 

της οικονομικής κρίσης.  
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Στο Κεφάλαιο 4 αντικείμενο ήταν οι επεμβάσεις στους μισθούς και στις συντάξεις των 

εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα που επέφεραν οι Ν.112(Ι)/2011 

και Ν.168(Ι)/2012, ως τροποποιήθηκαν. Ο πρώτος προέβλεπε την επιβολή έκτακτης εισφοράς 

και ο δεύτερος την επιβολή μείωσης επ’ αυτών. Αμφότεροι επηρέασαν τους τρέχοντες και 

μελλοντικούς μισθούς και συντάξεις, δηλαδή γεννημένες και ατελείς ενοχικές αξιώσεις. Οι 

αξιώσεις αυτές συνιστούν ιδιοκτησία τόσο στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας όσο και 

στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 και του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Η επέμβαση που επέφερε 

ο Ν.112(Ι)/2011 συνιστούσε μερική έμμεση αφαίρεση ιδιοκτησίας και συνεπώς, περιορισμό. 

Η επέμβαση που επέφερε ο Ν.168(Ι)/2012 συνιστούσε μερική άμεση αφαίρεση ιδιοκτησίας και 

συνεπώς, ομοίως περιορισμό. Αμφότερα τα εν λόγω μέτρα τηρούσαν και τις τρεις 

προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία και στο πλαίσιο της 

προτεινόμενης θεωρίας και στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 και του Άρθρου 23 του Συντάγματος. 

Ενδεχομένως κάποιες δυσκολίες να δημιουργούσε η δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης 

σκοπού δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος, όμως η 

δημιουργική ερμηνεία αυτού δίδει διεξόδους. Σημειωτέον πως η συμβατότητα του 

Ν.168(Ι)/2012 με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία εξετάστηκε στην υπόθεση Χαραλάμπους κ.ά. ν. 

Υπουργού Οικονομικών588 και στην Αυγουστή κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας589. Στην πρώτη,  

η πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστήριο κατέληξε πως δεν υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 23 

του Συντάγματος, ενώ αντίθετη ήταν η άποψη της μειοψηφίας. Στη δεύτερη, το Διοικητικό 

Δικαστήριο κατέληξε πως υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 23 του Συντάγματος.  

 

Στο κεφάλαιο 5 αντικείμενο ήταν η απομείωση και/ή η μετατροπή σε μετοχές μέρους των 

καταθέσεων των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, ήτοι το ούτω 

καλούμενο κούρεμα καταθέσεων. Τα υπό κρίση μέτρα προβλέφθηκαν από την ΚΔΠ 104/2013 

και την ΚΔΠ 103/2013, ως αμφότερες τροποποιήθηκαν. Η πρώτη επέφερε την απομείωση 

 
588 Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ. 
11/6/2014, Ολ.). 
589 Αυγουστή κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.898/2013 κ.ά., απόφαση 
ημ.27/11/2018). 
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μέρους των καταθέσεων των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας, ενώ η δεύτερη επέφερε τη 

μετατροπή σε μετοχές μέρους των καταθέσεων των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου. Τα 

μέτρα αυτά αφορούσαν τέλειες και γεννημένες ενοχικές αξιώσεις, οι οποίες τόσο στο πλαίσιο 

της προτεινόμενης θεωρίας όσο και στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 και του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος (πρέπει να) αποτελούν ιδιοκτησία. Η επέμβαση που επέφερε σε αυτές η ΚΔΠ 

104/2013 συνιστούσε στέρηση ιδιοκτησίας, ενώ η επέμβαση που επέφερε η ΚΔΠ 103/2013 

μπορεί να προσεγγισθεί και ως στέρηση και ως περιορισμός -θέση που θεωρούμε ορθότερη. 

Οι επεμβάσεις αυτές δεν ήταν δικαιολογημένες, ένεκα του ότι δεν πληρούσαν το σύνολο των 

απαιτούμενων προς τούτο προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα, αμφότερες δεν πληρούσαν την 

προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου ούτε με αναφορά στην προτεινόμενη θεωρία ούτε με 

αναφορά στο Άρθρο 1 Π1 και στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. Και τούτο, λόγω μη 

συμμόρφωσης με τις ποιοτικές επιταγές που απορρέουν από την ασφάλεια δικαίου. Αντίθετα, 

και η ΚΔΠ 104/2013 και η ΚΔΠ 103/2013 πληρούσαν τη δεύτερη προϋπόθεση της 

εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος τόσο στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας 

όσο και στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1 και του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Τέλος, τόσο η 

ΚΔΠ 104/2013 όσο και ΚΔΠ 103/2013 πληρούσαν την αρχή της αναλογικότητας στο πλαίσιο 

της προτεινόμενης θεωρίας και του Άρθρου 1 Π1. Διαφορετικά είναι τα πράγματα στο πλαίσιο 

του Άρθρου 23 του Συντάγματος, όπου η πλήρωση της εν λόγω προϋπόθεσης εξαρτάται από 

ποικίλους παράγοντες, και κυρίως από το ποια θα είναι τα σημεία αναφοράς σχετικά με τις 

καταθέσεις και τις μετοχές προς υπολογισμό της τυχόν ζημίας και της τυχόν οφειλόμενης 

αποζημίωσης των τραπεζών. Η συμβατότητα των μέτρων αυτών με το δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία εγέρθηκε, αλλά δεν εξετάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στη Χριστοδούλου κ.ά. 

ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά.590, ενώ εγέρθηκε και εξετάσθηκε έμμεσα από το ΔΕΕ, 

το οποίο κατέληξε πως τα εν λόγω μέτρα δεν παραβίαζαν το Άρθρο 17 του Χάρτη591. 

 
590 Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427. 
591 Ledra Advertising a.o. v. European Commission a.o., Joined Cases C-8/15 P - C-10/15 P, Court (Grand 
Chamber), 20/9/2016, Bourdouvali a.o. v Council of the European Union a.o., T-786/14, General Court, (Fourth 
Chamber, Extended Composition), 13/7/2018, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a.o. v. Council of the European 
Union a.o., T-680/13, General Court (Fourth Chamber, Extended Composition), 13/7/2018. 
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Στο Κεφάλαιο 6 αντικείμενο ήταν οι θεσμοί του ΔΑΟ και του ΠΣΑ, στον βαθμό που επιφέρουν 

απαλλαγή των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών από τις υποχρεώσεις τους έναντι των 

τραπεζών χωρίς τη συγκατάθεση των τελευταίων. Τα εν λόγω μέτρα επηρεάζουν γεννημένες 

ενοχικές αξιώσεις, τόσο τέλειες όσο και ατελείς, ανάλογα με το εάν λαμβάνουν χώρα πριν ή 

μετά τον τερματισμό του σχετικού δανείου. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω αξιώσεις συνιστούν 

ιδιοκτησία τόσο στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας όσο και στο πλαίσιο του Άρθρου 1 

Π1 και του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Η επέμβαση που τα υπό κρίση μέτρα επιφέρουν 

συνιστά, ολική ή μερική, άμεση αφαίρεση. Στον βαθμό που η επέμβαση αφορά αξίωση της 

τράπεζας έναντι του πρωτοφειλέτη, αυτή συνιστά στέρηση. Τούτο δεν επηρεάζεται από το εάν 

η επέμβαση λαμβάνει χώρα πριν ή μετά τον τερματισμό του σχετικού δανείου, ήτοι ενόσω η 

αξίωση είναι ατελής ή ενόσω είναι τέλεια αντίστοιχα. Στον βαθμό που η επέμβαση αφορά 

αξίωση της τράπεζας έναντι του εγγυητή τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η επέμβαση που 

λαμβάνει χώρα πριν τον τερματισμό του σχετικού δανείου συνιστά, κατά κανόνα, περιορισμό. 

Μόνο η ολική άμεση αφαίρεση της εν λόγω αξίωσης συνιστά στέρηση. Η επέμβαση που 

λαμβάνει χώρα μετά τον τερματισμό του σχετικού δανείου συνιστά, σε κάθε περίπτωση, 

στέρηση. Οι επεμβάσεις που τα υπό κρίση μέτρα επιφέρουν, τόσο στον βαθμό που συνιστούν 

στέρηση όσο και στον βαθμό που συνιστούν περιορισμό, πληρούν το σύνολο των σχετικών 

προϋποθέσεων στο πλαίσιο της προτεινόμενης θεωρίας και στο πλαίσιο του Άρθρου 1 Π1. 

Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο στο πλαίσιο του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Στον βαθμό που η 

επέμβαση που τα υπό κρίση μέτρα επιφέρουν συνιστά στέρηση, αυτή δεν πληροί την πρώτη 

προϋπόθεση, ως αυτή εξειδικεύεται στο Άρθρο 23(4) του Συντάγματος. Επιπλέον, τόσο στον 

βαθμό που η επέμβαση που τα υπό κρίση μέτρα επιφέρουν συνιστά στέρηση όσο και στον 

βαθμό που συνιστά περιορισμό, είναι ενδεχόμενο αυτή να μην πληροί την τρίτη προϋπόθεση, 

ως αυτή εξειδικεύεται στις παραγράφους 4 και 3 του Άρθρου 23 του Συντάγματος αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα, η προϋπόθεση αυτή δεν τηρείται εάν η υπό κρίση επέμβαση συνιστά στέρηση 

και η τράπεζα υφίσταται ζημία, καθώς και εάν η επέμβαση συνιστά περιορισμό και η τράπεζα 

υφίσταται ουσιώδη μείωση της οικονομικής αξίας της ιδιοκτησίας της. 
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Δεδομένων όλων των ανωτέρω, καταλήγουμε πως δεν ήταν το σύνολο των μέτρων που 

υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης 

σύμφωνα με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Τα μέτρα της απομείωσης και/ή της μετατροπής σε 

μετοχές μέρους των καταθέσεων των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας 

Κύπρου αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε θετικό επίπεδο. Τα μέτρα 

δε που επιφέρουν απαλλαγή των πρωτοφειλετών και/ή των εγγυητών από τις υποχρεώσεις 

τους έναντι των τραπεζών αντιμετωπίζουν εμπόδια μόνο στο επίπεδο του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος. 

 

Επίσης, καταλήγουμε πως οι αποφάσεις των δικαστηρίων που εξέτασαν τα υπό κρίση στην 

παρούσα μελέτη μέτρα δεν μας βρίσκουν πάντοτε και/ή απόλυτα σύμφωνους. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, η διαφωνία μας αφορά το συμπέρασμα, την κατάληξη του δικαστηρίου. Τούτη 

είναι η περίπτωση όσον αφορά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Αυγουστή κ.ά. 

ν. Κυπριακής Δημοκρατίας592, όπου κατέληξε πως ο Ν.168(Ι)/2012 αντίκειται στο Άρθρο 23 

του Συντάγματος, καθώς και όσον αφορά τις αποφάσεις του ΔΕΕ στις Ledra Advertising a.o. 

v. European Commission a.o., Bourdouvali a.o. v Council of the European Union a.o. και Dr. 

K. Chrysostomides & Co. LLC a.o. v. Council of the European Union a.o.593, όπου κατέληξε 

πως τα μέτρα που επέφεραν οι ΚΔΠ 104/2013 και ΚΔΠ 103/2013 είναι σύμφωνα με το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως προστατεύεται από το Άρθρο 17 του Χάρτη. Σε κάποιες άλλες 

περιπτώσεις, η διαφωνία μας αφορά τη συλλογιστική του δικαστηρίου -αν και το συμπέρασμα 

αυτού μας βρίσκει σύμφωνους. Αυτή είναι η περίπτωση όσον αφορά την απόφαση της 

πλειοψηφίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών594, 

όπου κατέληξε πως ο Ν.168(Ι)/2012 δεν αντίκειται στο Άρθρο 23 του Συντάγματος, αφήνοντας 

 
592 Αυγουστή κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.898/2013 κ.ά., απόφαση 
ημ.27/11/2018). 
593 Ledra Advertising a.o. v. European Commission a.o., Joined Cases C-8/15 P - C-10/15 P, Court (Grand 
Chamber), 20/9/2016, Bourdouvali a.o. v Council of the European Union a.o., T-786/14, General Court, (Fourth 
Chamber, Extended Composition), 13/7/2018, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a.o. v. Council of the European 
Union a.o., T-680/13, General Court (Fourth Chamber, Extended Composition), 13/7/2018. 
594 Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ. 
11/6/2014, Ολ.). 
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όμως ανοιχτό το ζήτημα της υπαγωγής του επιδιωκόμενου από αυτόν σκοπού σε κάποιον 

από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος σκοπούς. 

 

Στόχο, επίσης, αποτέλεσε η συνεισφορά κατά τι στον νομικό και  μη, στον ερευνητικό και μη, 

κόσμο.  

 

Σε ένα πρώτο επίπεδο, ευελπιστούμε πως προτάθηκε μία ολοκληρωμένη θεωρία προστασίας 

του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Μία πλουραλιστική θεωρία, η οποία προκύπτει μέσα από τη 

δημιουργική και κριτική σύζευξη υφιστάμενων θεωριών θεμελίωσης του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία και η οποία, ούσα περιγραφική, διαυγής και πρακτική, καθίσταται πειστική. Μία 

θεωρία, η οποία καλύπτει τα βασικά ζητήματα που περιβάλλουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, 

ήτοι τη φύση, τους φορείς, τους αποδέκτες αυτού, καθώς και το τι συνιστά ιδιοκτησία, ποιες 

μορφές επέμβασης σε αυτήν επιτρέπονται και υπό ποιες προϋποθέσεις.  

 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ευελπιστούμε πως προσδιορίστηκε το θετικό πλαίσιο προστασίας 

του δικαιώματος στην ιδιοκτησία στην κυπριακή έννομη τάξη, ως προκύπτει από το Άρθρο 1 

Π1 και το Άρθρο 23 του Συντάγματος, με τρόπο πρωτότυπο. Ήτοι, όχι δια αυτοπεριορισμού 

στην παράθεση της ερμηνείας που δόθηκε σε αυτά από τα αρμόδια δικαστήρια, αλλά δια 

αξιολόγησης και ερμηνείας αυτών υπό τις παραδοχές της προτεινόμενης θεωρίας.  

 

Σε ένα τρίτο επίπεδο, ευχόμαστε πως αξιολογήθηκε με πληρότητα η συμβατότητα 

συγκεκριμένων μέτρων που υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο αντιμετώπισης 

της οικονομικής κρίσης με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Ήτοι, με αναφορά τόσο στην 

προτεινόμενη θεωρία όσο και στο θετικό πλαίσιο προστασίας αυτού, ως προκύπτει από το 

Άρθρο 1 Π1 και το Άρθρο 23 του Συντάγματος. 

 

Σε ένα τέταρτο επίπεδο, ευελπιστούμε πως διαμορφώθηκε ένα ενδιαφέρον πλαίσιο 

αξιολόγησης αλλά και διαμόρφωσης μέτρων που άπτονται του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. 
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Και τούτο, τόσο στο πλαίσιο της κυπριακής έννομης τάξης όσο και εκτός. Όσα προκύπτουν 

από την προτεινόμενη θεωρία, το Άρθρο 1 Π1 και το Άρθρο 23 του Συντάγματος μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση και/ή τη διαμόρφωση οποιωνδήποτε μέτρων υιοθετεί, 

επιθυμεί και/ή οφείλει να υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Για παράδειγμα, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθούν και/ή να διαμορφωθούν μέτρα αντιμετώπισης της 

οικονομικής κρίσης, εξασφάλισης της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ευάλωτων ομάδων, 

προστασίας του περιβάλλοντος κ.ο.κ. Όσα δε προκύπτουν από την προτεινόμενη θεωρία και 

το Άρθρο 1 Π1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση και/ή τη διαμόρφωση 

οποιωνδήποτε μέτρων από κάθε Κράτος που δεσμεύεται από το Πρώτο Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση 

και/ή τη διαμόρφωση μέτρων για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος από την Ελλάδα, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία κ.ο.κ.  Επιπλέον, όσα 

προκύπτουν από την προτεινόμενη θεωρία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση 

και την ερμηνεία συνταγματικών διατάξεων άλλων Κρατών που κατοχυρώνουν το δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία, ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η χρήση της προτεινόμενης θεωρίας, αλλά 

και της εν λόγω συνταγματικής διάταξης, για την αξιολόγηση και/ή τη διαμόρφωση 

οποιωνδήποτε μέτρων άπτονται του δικαιώματος στην ιδιοκτησία στη σχετική έννομη τάξη. 

Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία του Άρθρου 17 του 

Ελληνικού Συντάγματος και έπειτα αμφότερα -ήτοι η προτεινόμενη θεωρία και το Άρθρο 17 

του Ελληνικού Συντάγματος- να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση και/ή τη διαμόρφωση 

μέτρων για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε σκοπού δημοσίου συμφέροντος στην ελληνική 

έννομη τάξη. Τέλος, η προτεινόμενη θεωρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση 

της συνταγματικής διάταξης που θα προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ή οποιασδήποτε 

άλλης διάταξης θα ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με την ιδιοκτησία και θα υιοθετηθεί σε ένα θετικό 

-εθνικό τουλάχιστον- νομικό κενό. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

διαμόρφωση της ρύθμισης που θα διέπει το ζήτημα των περιουσιών των εκτοπισθέντων σε 

μία ενδεχόμενη λύση του κυπριακού προβλήματος.  
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Σε ένα πέμπτο και τελευταίο επίπεδο, ελπίζουμε πως η παρούσα μελέτη συνεισέφερε, έστω 

κατ’ ελάχιστο, στην κάλυψη ενός κενού -εάν μας επιτραπεί ο όρος- στη βιβλιογραφία. 

Επιμέρους ζητήματα της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν αντικείμενο κι άλλων εργασιών. 

Τέτοια ζητήματα είναι το Άρθρο 1 Π1 και το Άρθρο 23 του Συντάγματος ως προκύπτουν από 

τη σχετική νομολογία του ΕΔΑΔ και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οικονομική κρίση ως 

οικονομικό, κοινωνικό ή ακόμη και πολιτικό φαινόμενο, το μέτρο της απομείωσης και/ή της 

μετατροπής σε μετοχές μέρους των καταθέσεων των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας και της 

Τράπεζας Κύπρου κ.ά. Από την άλλη, κάποια άλλα από τα εγειρόμενα στην παρούσα μελέτη 

ζητήματα, όπως η αξιολόγηση του Άρθρου 1 Π1 και του Άρθρου 23 του Συντάγματος με 

αναφορά σε κάποια θεωρία προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, δεν έχουν 

απασχολήσει τη βιβλιογραφία. Σε κάθε δε περίπτωση, δεν έχουμε εντοπίσει κάποια άλλη 

μελέτη στην οποία να προσεγγίζεται συγχρόνως το σύνολο των εγειρόμενων στην παρούσα 

μελέτη ζητημάτων, και δη με τρόπο αντίστοιχο. 

 

Φτάνοντας, λοιπόν, στο τέλος, ευχόμαστε πως η παρούσα μελέτη προσέφερε κάτι νέο στον 

διάλογο για τα θέματα που αποτέλεσαν το αντικείμενό της και έδωσε υλικό για περαιτέρω 

συζήτηση, αναζήτηση και σκέψη. 
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