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… 

 

Σελ. 30  

 

Όσον αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα, ο εκτελεστικό̋ κανονισμό̋ για το 

νομοθετικό διάταγμα που τροποποιεί το προσωρινό άρθρο 11 του Νόμου περί 

Βακουφίων δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2011 [ο Νόμο̋ περί Βακουφίων του 

2008 (υπ’αρ. 5737) τροποποιήθηκε από το νομοθετικό διάταγμα τη̋ 27
η̋

 Αυγούστου 

2011. Ο εκτελεστικό̋ κανονισμό̋ του διατάγματο̋ του Αυγούστου δημοσιεύτηκε 

στην Εφημερίδα τη̋ Κυβερνήσεω̋ την 1
η
 Οκτωβρίου 2011]. Ο κανονισμό̋ ορίζει τι̋ 

προϋποθέσει̋ για την υποβολή αιτήσεων καταχώριση̋ ιδιοκτησιών και την καταβολή 

αποζημίωση̋. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων καταχώριση̋ ιδιοκτησιών στο 

όνομα κοινοτικού ιδρύματο̋ μαζί με όλα τα δικαιώματα και τι̋ υποχρεώσει̋ έληξε 

στι̋ 27 Αυγούστου 2012. Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, 108 κοινοτικά 

ιδρύματα υπέβαλαν αιτήσει̋ εντό̋ τη̋ προθεσμία̋ για την απόδοση 1.568 

ιδιοκτησιών. Μέχρι τι̋ 18 Σεπτεμβρίου 2012, το Συμβούλιο Βακουφίων ενέκρινε την 

απόδοση 58 ιδιοκτησιών, την καταβολή αποζημίωση̋ για οκτώ (8) ιδιοκτησίε̋, 

απεφάνθη ότι 53 αιτήσει̋ δεν ήταν βάσιμε̋ και συνεχίζει την επεξεργασία των 

υπολειπόμενων 1.449 αιτήσεων. 

 

Δυνάμει διοικητικών πράξεων αναγνωρίστηκαν ω̋ βακούφια η Εβραϊκή Κοινότητα 

Σμύρνη̋, το ελληνικό δημοτικό σχολείο θηλέων στην Κωνσταντινούπολη [Σ.Μ. η 

Κεντρική Σχολή] και το αρμενικό λύκειο Τιμπρεβάνκ στην Κωνσταντινούπολη.  

 

… 

 

Δεν σημειώθηκε πρόοδο̋ αναφορικά με την εφαρμογή των συστάσεων του Μαρτίου 

του 2010 από την Επιτροπή τη̋ Βενετία̋ του Συμβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ για την 

προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων. Το Ψήφισμα 1625 (2008) του 
Συμβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ για την Γκιοκτσέαντα (Ίμβρο) και την Μποζτζάαντα 
(Τένεδο) εξακολουθεί να χρήζει εφαρμογή̋. 
 

Εξακολουθούν να αναφέρονται προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνε̋ 
υπήκοοι με την κληρονομική διαδοχή και την κατοχύρωση ακινήτων, ιδιαίτερα 
μετά την εφαρμογή από τι̋ τουρκικέ̋ αρχέ̋ του Νόμου περί Κτηματολογίου 
όπω̋ τροποποιήθηκε, περιλαμβανομένη̋ τη̋ ερμηνεία̋ από τι̋ αρχέ̋ των 
διατάξεων περί αμοιβαιότητο̋. Όσον αφορά την αμοιβαιότητα, το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του 
Άρθρου 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 1 (προστασία τη̋ ιδιοκτησία̋) στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διέταξε είτε την απόδοση 
των ιδιοκτησιών είτε τη χρηματική αποζημίωση των προσφευγόντων. 



 

 

Σελ. 31 

 

Εν κατακλείδι, δεν σημειώθηκε πρόοδο̋ στη θέσπιση νομοθεσία̋ που να τροποποιεί 

το Νόμο περί Βακουφίων του 2008. Η εφαρμογή συνεχίζεται. Η νομοθεσία, ωστόσο, 
εξακολουθεί να μην καλύπτει τι̋ περιπτώσει̋ των κατειλημμένων βακουφίων 
[Σ.Μ. ‘μαζμπούτ’] (δηλ. εκείνων των οποίων η διαχείριση έχει αναληφθεί από τη 
Γενική Διεύθυνση Βακουφίων) ή των ιδιοκτησιών που δημεύθηκαν από βακούφια 

των Αλεβίδων. Η εξακολούθηση των δικών κατά τη̋ Συριακή̋ Ορθόδοξη̋ Μονή̋ 

Μορ Γκαμπριέλ εγείρει ανησυχία. Η Τουρκία χρειάζεται να διασφαλίσει τον πλήρη 

σεβασμό των περιουσιακών δικαιωμάτων όλων των μη μουσουλμανικών 

θρησκευτικών κοινοτήτων και άλλων.  

 

Σεβασμό̋ και προστασία των μειονοτήτων, πολιτιστικά δικαιώματα 

 

Για πρώτη φορά εκπρόσωποι των μειονοτήτων, πέραν των μειονοτήτων που 

αναγνωρίζει η Τουρκία, προσκλήθηκαν στο κοινοβούλιο –προκειμένου να εκφέρουν 

τι̋ απόψει̋ του̋ για το νέο Σύνταγμα. 

 

Το Υπουργείο Εθνική̋ Παιδεία̋ ενέκρινε νέο κανονισμό που επιτρέπει σε παιδιά από 

την αρμενική, ελληνική και εβραϊκή μειονότητα που δεν έχουν την τουρκική 

υπηκοότητα να εκπαιδευτούν σε μειονοτικά σχολεία. Παιδιά, ωστόσο, που δεν έχουν 

την τουρκική υπηκοότητα δεν λαμβάνουν επίσημα ενδεικτικά φοίτηση̋. 

 

… 

 

Δεν έχουν εγκαθιδρυθεί μηχανισμοί ή ειδικοί φορεί̋ για την καταπολέμηση του 

ρατσισμού, τη̋ ξενοφοβία̋, του αντισημιτισμού και τη̋ έλλειψη̋ ανοχή̋. Δεν 

υφίσταται νομικό πλαίσιο ούτε νομοθεσία για την αντιμετώπιση ζητημάτων 

διακριτική̋ μεταχείριση̋· οι αναφορέ̋ στο Σύνταγμα στην αρχή τη̋ απαγόρευση̋ 

τη̋ διακριτική̋ μεταχείριση̋ ερμηνεύονται συνήθω̋ στενά από τα δικαστήρια. 

 

Δεν υπάρχει αποτελεσματική δίωξη τη̋ υποδαύλιση̋ του μίσου̋, περιλαμβανομένη̋ 

εκείνη̋ που τελείται από τα μέσα μαζική̋ ενημέρωση̋: η Τουρκία δεν έχει σημειώσει 

πρόοδο στη θέσπιση νομοθεσία̋ κατά τη̋ φρασεολογία̋ και των εγκλημάτων μίσου̋ 

σύμφωνα με τι̋ συστάσει̋ του Συμβουλίου τη̋ Ευρώπη̋. 

 

Η κατάσταση τη̋ ελληνική̋ μειονότητα̋ δεν έχει μεταβληθεί. Εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει προβλήματα με την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τα 
περιουσιακά δικαιώματα, περιλαμβανομένη̋ [τη̋ ελληνική̋ μειονότητα̋] τη̋ 
Γκιοκτσέαντα (Ίμβρου) και Μποζτζάαντα (Τενέδου). Η απόφαση για την 
επαναλειτουργία σχολείου στην Γκιοκτσέαντα (Ίμβρο) εκκρεμεί. 
 

 

 


