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Περίληψη
- Οι θρησκευτικές εικόνες από το 1453 μέχρι το 1830 αποτελούν αρχαία εκ του νόμου
ιστορικά διατηρητέα μνημεία και χρήζουν ειδικής κρατικής προστασίας,
απαγορεύεται δε κατ΄αρχήν η εξαγωγή τους στο εξωτερικό, εκτός αν κριθεί με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ότι δεν έχουν ιδιαίτερη
σημασία για την πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και ότι με την εξαγωγή τους δεν
πλήττεται η ενότητα σημαντικών συλλογών. Εν όψει τούτων, η άρνηση του Υπουργού
να επιτρέψει την εξαγωγή στο εξωτερικό θρησκευτικών εικόνων που εμπίπτουν στις
ανωτέρω περιόδους νομίμως αιτιολογείται δι’ αναφοράς στη χρονολόγησή τους, διότι
το γεγονός αυτό συνεπάγεται την εφαρμογή του κανόνα της απαγόρευσης εξαγωγής
που θεσπίζει ο νόμος. Δεν απαιτείται δε επιπλέον να διατυπώνεται κρίση ότι οι
εικόνες αυτές έχουν ιστορική ή καλλιτεχνική αξία, διότι αυτή τεκμαίρεται ότι
υπάρχει, αφού την έχει ήδη αναγνωρίσει ο νομοθέτης. Αντιθέτως, η απόφαση με την
οποία επιτρέπεται η εξαγωγή εικόνων των ανωτέρω περιόδων στο εξωτερικό, ως
εξαίρεση από τον κανόνα, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, με τη διατύπωση
τεκμηριωμένης κρίσης ότι οι εικόνες δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική
κληρονομιά της Χώρας και ότι με την εξαγωγή τους δεν πλήττεται η ενότητα
σημαντικών συλλογών.
Όπως προκύπτει από τη γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ., η οποία αποτελεί την αιτιολογία
της, η προσβαλλόμενη αρνήθηκε την άδεια εξαγωγής των 25 εικόνων για το λόγο ότι
αυτές χρονολογούνται απο τον 16ο μέχρι τον 18ο αιώνα, και, συνεπώς, έχουν
ιστορική και καλλιτεχνική αξία. Η αιτιολογία αυτή είναι νόμιμη και επαρκής, διότι, με
το δεδομένο αυτό, το οποίο δεν αμφισβητείται, είναι εφαρμοστέος ο θεσπιζόμενος
στο νόμο κανόνας της απαγόρευσης εξαγωγής, δεν απητείτο δε επιπλέον να
διατυπώνεται διεξοδικότερη κρίση για την αξία των εικόνων, αφού αυτή την έχει
αναγνωρίσει ο νόμος, ενώ εκ περισσού αναφέρεται στη γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. ότι
ορισμένες απο τις εν λόγω εικόνες παρουσιάζουν σπάνια και ενδιαφέροντα θέματα.
Συνεπώς, οι λόγοι με τους οποίους προβάλλεται ελλιπής η μη νόμιμη αιτιολογία,
πλάνη περί τα πράγματα, και ότι μόνη η χρονολόγηση των εικόνων δεν αποτελεί
νόμιμο στοιχείο κρίσεως είναι απορριπτέοι.
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Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του
από το Δικαστήριο.
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