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ΣΤΕ 2707/2018 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ 'Η ΕΞΑΓΟΡΑ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ]
Περίληψη

-Εφόσον αναγνωρίζεται πλέον ρητώς δικαίωμα προς αποζημίωση λόγω επιβολής
περιορισμών στην ιδιοκτησία για την προστασία πολιτιστικών στοιχείων και
θεσπίζεται σχετική διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ασκήσει το δικαίωμά του
με την τήρηση της διαδικασίας αυτής και δεν δικαιούται, πλέον, να ασκήσει αγωγή
ερειδόμενη ευθέως στο άρθρο 24, παρ. 6 του Συντάγματος, δεδομένου ότι με τις
ανωτέρω ρυθμίσεις του άρθρου 19 του ν. 3028/2002 εξέλειπε το νομοθετικό κενό, για
την κάλυψη του οποίου είχε γίνει δεκτή η δυνατότητα ευθείας αγωγής για
αποζημίωση, έτσι ώστε η παράλειψη του νομοθέτη να θεσπίσει διατάξεις σχετικές με
την αποζημίωση ιδιοκτήτη για την επιβολή ουσιωδών περιορισμών στην ιδιοκτησία
του κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της πολτιστικής κληρονομιάς,
να μην οδηγεί σε αδρανοποίηση της ρητής συνταγματικής επιταγής για την καταβολή
αυτής της αποζημίωσης.

Εξάλλου, μέσω της διαδικασίας αυτής, ο ενδιαφερόμενος δύναται να απαιτήσει την
ικανοποίηση κάθε είδους αξιώσεών του, που πηγάζουν από τους ανωτέρω
συγκεκριμένους περιορισμούς της ιδιοκτησίας του, στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι απαιτήσεις για την κατά το παρελθόν στέρηση χρήσης της. Στην περίπτωση δε που
τα αιτήματα αυτά αφορούν τόσο τον παρόντα, όσο και τον διαδραμόντα χρόνο, δεν
αποκλείεται να υποβληθούν και από κοινού. Είναι δε άλλο το ζήτημα της δυνατότητας
του θιγομένου ιδιοκτήτη να ασκήσει, αντί της αιτήσεως ακυρώσεως ή μετά την
ακύρωση της πράξης αυτής, αγωγή αποζημιώσεως κατ’ επίκληση του άρθρου 105 του
Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, ισχυριζόμενος ότι η εκδιδόμενη επί της
αιτήσεως του εκτελεστή διοικητική πράξη, που δέχεται μόνον εν μέρει ή απορρίπτει
την αίτηση αυτή, είναι παράνομη και ζημιογόνος για τον ίδιο.

Εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν ταχθεί υπέρ της
απαλλοτρίωσης ή της απευθείας εξαγοράς του επίδικου ακινήτου χάριν προστασίας
του κάστρου της Καλαμάτας, συντρέχουν κατ’ αρχήν οι προϋπθέσεις εφαρμογής των
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διατάξεων των άρθρων 18 και 19 του ν. 3028/2002. Εν όψει αυτών, η Διοίκηση όφειλε
να ολοκληρώσει τη σχετική, προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις, διαδικασία, η
οποία όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ευρίσκεται σε προχωρημένο
στάδιο και, συνεπώς, η προσβαλλόμενη παράλειψή της είναι μη νόμιμη και πρέπει να
ακυρωθεί, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο σχετικό λόγο ακυρώσεως, η δε υπόθεση
πρέπει να αναπεμφθεί στη Διοίκηση προκειμένου να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την
ανωτέρω διαδικασία από το στάδιο στο οποίο ευρισκόταν κατά το χρόνο συζήτησης
της κρινομένης αιτήσεως.

Πρόεδρος: Ι. Μαντζουράνης
Εισηγητής: Χ. Λιάκουρας

Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του
από το Δικαστήριο.
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