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ΣΤΕ 1842/2019 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΆΡΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΕ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ
ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ]
Περίληψη
- Ο καθορισμός χερσαίας ζώνης λιμένος, η οποία περιλαμβάνει ακίνητα ιδιωτών,
επιφέρει ουσιώδη περιορισμό των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών, αφού συνεπάγεται
απαγόρευση διαθέσεως των ακινήτων για άλλο σκοπό. Και ναι μεν αποτελεί επιτρεπτή
κατά το Σύνταγμα (άρθρο 17) δέσμευση της ιδιοκτησίας, εφόσον δεν υπερβαίνει τα
εύλογα, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, χρονικά όρια, ωστόσο αν η ανωτέρω
δέσμευση διατηρηθεί πέραν των ορίων αυτών, χωρίς να προωθείται η διαδικασία της
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, τότε ο εν λόγω καθορισμός καθίσταται πλέον
οικονομικό και νοµικό βάρος της ιδιοκτησίας, που έρχεται σε αντίθεση προς τη
συνταγματική της προστασία, ανακύπτει δε εκ του λόγου τούτου υποχρέωση της
Διοικήσεως να άρει, κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη, τη δέσμευση αυτήν, µε τον
αποχαρακτηρισμό του ακινήτου ως χώρου περιλαμβανόμενου στη χερσαία ζώνη
λιμένος.
Από τη χρονολογία (1981), κατά την οποία µε νομαρχιακή απόφαση επεκτάθηκε η
χερσαία ζώνη του Λιμένος Ραφήνας και επιβλήθηκε η επίμαχη δέσμευση στο επίδικο
ακίνητο και έως την υποβολή από την αιτούσα του από 18.5.2005 αιτήματός της στη
Διοίκηση για την άρση της επίμαχης δέσμευσης, παρήλθε χρονικό διάστημα 34 ετών.
Το εν λόγω διάστημα υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο εντός του οποίου και µόνον είναι
ανεκτή, κατά την έννοια των προστατευτικών της ιδιοκτησίας συνταγματικών
διατάξεων, η διατήρηση δέσμευσης ακινήτου, χωρίς να συντελεσθεί η απαλλοτρίωσή
του. Συνεπώς, η σιωπηρή άρνηση από τη Διοίκηση να ικανοποιήσει το αίτημα που
υποβλήθηκε από την αιτούσα για άρση της δέσμευσης στο επίμαχο τμήμα του
ακινήτου, το οποίο φέρεται να ανήκει στην κυριότητά της, παρίσταται µη νόμιμη
κατά τον βασίμως προβαλλόµενο, µε την κρινόμενη αίτηση, λόγο ακυρώσεως.
Κατόπιν τούτου, η αίτηση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η
προσβαλλόμενη σιωπηρή άρνηση, η δε υπόθεση να αναπεμφθεί στη
Διοίκηση προκειμένου αυτή να προβεί στην άρση της επίμαχης δέσμευσης, ή στην
απαλλοτρίωση της έκτασης με καταβολή της κατά νόμο αποζημίωσης.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Αγγ. Μίντζια
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του
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από το Δικαστήριο.
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