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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμüò ΑποφÜσεωò

|0 ιΖοιτ

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΣυγκροτÞθηκε απü την Ειρηνοδßκη ΓρηγορÜτου ΕλισÜβετ και απü τη

ΓραμματÝα Φαντ1 ΛεμπÝση.

Συνεδρßασε δημüσια στο ακροατÞριü του στιò 1 1-1-20Ι 7 για να

δικÜσει ττlν υπüθεστ1 μεταξý:

Του ανακüπτοντοò: Του εδραηοντοò στο ΧαλÜνδρι ΑττικÞò ,

αθλητικοý σωματÝßου ,με την επωνυμßα «Πρüτυπο Αθλτ,lτικü ΚÝντρο

Χαλανδρßου» («Π.Α.Κ.Χ») ,που εκπροσωπεßται νüμιμα. Στο δικαστÞριο ,

εκπροòÝωπÞθηκε απü τον πληρεξοýσιο Δικιlγüρο του ,ΛαγαριÜ Νικüλαο.

Του καθ'οý η ανακοΖτÞ: Του ΔÞμου Χαλανδρßου ΑττικÞò που

εκπροσωπεßται νüμιμα απü τον ΔÞμαρχο αυτοý. Στο δικασ"Þριο

εκπροσωπÞθηκε απü τον πληρεξοýσιο Δικηγüρο του ΠοΜδωρο

Τσακüπουλο.

Το ανακüπτων, Üσι,σlσε ενþπιον του δικαστι,lρßου τοýτου την απü

28-Ι2-20Ι6 ανακοπÞ του που Ýλαβε ΓΑΚ :7260Ι2016 ,κατÜ του με



αριθμü 115º Ι16-1'2-20 Ι 6 πρωτοκüλλου διοιιοlτικÞò αποβολÞò ) του

ΔημÜρχου Χαλανδρßου .

Ακολοýθησε συζÞτηση ,σýμφωνα με τα πρακτικÜ,

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΙΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Απü τιò διατÜξειò των Üρθρων Ι επ. του Ν.1539Ι|938 «Περß προστασßαò

των δημοσßων κτημÜτων» , του Üρθρου 2 παρ.l και 4 του Α.Ν. 263ΙΙ968

«Τροποποßηση τηò νομοθεσßαò περß προστασßαò των δημοσßων

κτημÜτων)) και του Üρθρου 15 του Ν.7Ι9/1977 , προκýπτει üτι κατÜ του

αυτογνωμüνωò επιλαμβανομÝνου οιουδÞποτε δημοσßου κτÞματοò Þ

οιουδÞποτε κτÞματοò ανÞκοντοò στη δημüσια περιουσßα του ΚρÜτουò (

üπωò πχ. κοινοχρÞστων χþρων, αιγιαλοý, παραλßαò, οδþν κλπ.)-πλην

δασþν και δασικþν εκτÜσεων , üπωò θα εκτεθεß κατωτÝρω- συντÜσσεται

απü τον αρμüδιο Οικονομικü ¸φορο πρωτüκολλο διοιιαlτικÞò αποβολÞò,

το οποßο κοινοποιεßται προò τον καθοý απαηθýνεται, δηλαδÞ τον

αυθαßρετο καταληψßα και τοýτο ανεξÜρτητα απü το χτüνο Ýναρξηò τηò
ßt

κατοχÞò του κτÞματοò. Μ, 
"η 

διÜταξη του Üρθρου 9 παρ. 1 στοιχ. β' του

π.δ. 55Ι/Ι988 η.ανωτÝρω αρμοδιüητα περιÞλθε στιò ΚτηματικÝò

ΥΖεηρεσßεò των Νομαρχιþν. ¼μωò με το ΠΔ Ι 11Ι29-8-20Ι4 (Οργανισμüò

του Υπουργεßου Οικονομικþν) καταργÞθηκε τü π.δ. 55Ι/Ι988 και η

αρμοδιüητα αυτÞ (συνταξη πρωτοκüλλου üιοικητικÞò αποβολÞò)

περιÞλθε στουò Προßσταμιfuουò των κατÜ τüπουò Περιφερειακþν

Διευθýνσεων Δημüσιαò Περιουσßαò (βλ. Üρθρα Ι00-Ι01 του πδ Ι Ι ΙΙ29-8-

20|4). Εντοýτοιò, δημιουργεßται ζÞτημα για την αρμοδιüτητα μετÜ το
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L.," φυ,ι,ιο τηò υπ'αριθμü LΟΚ"rοφασηò
του Ειρη νοδικεΙου Χαλανδρßου

(Διαδικασßα:

Ν.4389/27-5-20Ι 6 ( Εφαρμοστικüò Μνημονßου κλπ) καθüσον κατ'Üρθρο

Ι96 παρ.4 και Ι3 αυτοý, η κιτριüτητα και η νομÞ των ακινÞτων του

Ελληνικοý Δημοσßου (πλην των αιγιαλþν, παραλιþν, παρüχθιων

εκτÜσεων, υγροτüπων, περιοχþν Ramsar, Natura, αρχαιολογικþν χþρων

, αμιγþò δασικþν εκτÜσεων και λοιπþν πραγμÜτων εκτüò συναλλαγÞò)

περιÝρχονται σ,πιν ΕΤΑΔ (Εταιρßα ΑκινÞτων Δημοσßου) , η οποßα

καθßσταται απü κοινοý αρμüδια με τα οριζüμενα στην κεßμενη νομοθεσßα

üργανα για τη διενÝργεια κÜθε αναγκαßαò διοικητυòηò Þ δικαστικÞò

ενÝργειαò για την προστασßα των ωò Üνω ακινÞτων απü καταλÞψ"rò

τρßτων. ΠεραιτÝρω συνÜγεται, üτι απαραßτητεò προýποθÝσειò, που πρÝπει

να σι)ντρÝχουν σωρευτικÜ για το ιþροò του πρωτοκüλλου διοικητικÞò

αποβολÞò, το οποßο εκδßδεται σε βÜροò εκεßνου, που καταλαμβÜνει

αυθαßρετα δημüσιο κτÞμα Þ κτÞμο που ανÞκει στη δημüσια περιουσßα,

αποτελοýν : α) η κυριüτητα του Δημοσßου Þ τηò ΕΤΑΔ επß του κτÞματοò,

β) η αναμφισβÞτητη κατοχÞ του απü το Δημüσιο Þ την ΕΤΑΔ και γ) η

αυθαßρετη κατÜληψη του κπlματοò απü τον καθοý το πρωτüκολλο, με

σκοπü πlν απüκτηση δικαιωμÜτωνl. ΕξÜλλου, κατÜ το Üρθρο Ι παρ. l

του Ν.Δ. 3ΙΙΙ968, η νομοθεσßα, που ισχýει για την προστασßα των

κτημÜτων του Δηßτοσßου, με εξαßρεστι τιò διατÜξειò των Üρθρων 8 Ýωò20

του Α.Ν. 1539/38, εφαρμüζεται και για τα κπ,lματα των ΔÞμων. Σε

περßπτωση αυθαßρετηò κατÜλτ,lψÞò τουò, το αντßστοιχο πρωτüκολλο

διοικητικÞò αποβολτlò σε βÜροò του προσþπου, που προÝβη στην

κατÜληψη, συντÜσσεται απü το ΔÞμαρχο, ýστερα απü σχετικÞ απüφαση

του οικεßου δημοτικοý σιιμβουλßου. Σýμφωνα με"τη προαναφερθεßσα

διÜταξη του Üρθρου 2 παρ. 3 εδ. α' του Α.Ν 263Ι68, κατÜ του

πρωτοκüλλου διοικτlτικÞò αποβολÞò επιτρÝπεται η Üσκηση ανακοτòÞò

ενþπιον του Ειρηνοδικεßου, εντüò ανατρεπτικÞò προθεσμßαò τριÜντα (30)

ημερþν απü ην κοινοποßηση. Η εν λüγω προθεσμßα δεν μπορεß να



παραταθεß, οýτε αναστÝλλεται κατÜ τη διÜρκεια των δικαστικοιν

διακοπþν2 Ανακüπτων εßναι ο καθοý το πρωτüκολλο και καθοý η

ανακοτεÞ το Ελληνικü Δημüσιο (και μÜλλον και η ΕΤΑΔ μετÜ το

Ν.4389/20Ι6). ΠρÝπει δε να επιδßδεταß, βθ κßrÞση προò συζÞτηση, στον

προßστÜμενο τηò αντßστοιχηò υ7πιρεσßαò που εξÝδωσε το πρωτüκολλο

εντüò τηò ßδιαò

(Ι Π.Τζßφρα ΑσφαλιστικÜ ΜÝτρα,4η¸κδοση, σελ. 582, ΜΠρθεσ º6Ι9Ι

2005, ΜΠρΒερ

Ι4Ι2000, ΕιρΑθ 3945Ι2014 , ΕιρΠλωψ5Ι2006 üλεò δημ. στη ΝΟΜΟΣ. 2

ΕιρΧαν7O3Ι2OΙ3 δημ. στη ΝΟΜΟΣ ).

3 Αν εκ παραδρομÞò φÝρεται να στρÝφεται η ανακοΖεÞ μüνο κατÜ του

πρωτοκüλλου διοικητικηò αποβολÞò, ερμηνευτικÜ πρÝπει να θεωρηθεß,

üτι στρÝφεται εναντßον του Δημοσßου.4 ¼ταν το πρωτüκολ.λο διοικητικÞò

αποβολÞò αφορÜ δημοτικü κτÞμα, η ανακοιτÞ στρÝφεται κατÜ του

νομικοý προσþπου (Ο.Τ.Α.) στο üνομα του οποßου εκδüθηκε αυτü και

επιδßδεται στο ΔÞμαρχο που το συνÝταξε (Üρθρο Ι παρ. 2 τοιι Ν.Δ.

3ΙlΙ968). Απü την Üσ«r]οη τηò σι)γκεκριμιhηlò ανακο:τÞò, παρüτι το

προσβαλλüμενο πρωτüκολλο αποτελεß εκτελεστÞ διοικι,lτικÞ πρÜξη,

γεwιÝται ιδιωτ.ικÞ διαφορÜ, που υπÜγεται σπι δικαιοδοσßα των

Πολιτικþν Δικαστηρßων5. ΤοπικÜ αρμüδιο για την εκδßκασι1 τηò

ανακ9ττÞò εßναι το Ειρηνοδικεßο τηò τοποθεσßαò του ακινÞτου6 και

εφαρμüζεται η διαδικασßα των ασφαλιστικþν 1Ýτρων7, με προφανÞ

σκοπü τη σýντομη επßλ;υστ1 τηò σχετικÞò διαφορÜò. Δεν απαιτεßται

εγγραφÞ πιò ανακοΖεÞò στα βιβλßα διεκδικÞσεων κατ'Üρθρο 220 τοιι

ΚΠολΔ. Αντικεßμενο τηò δß,.ηò, που ανοßγεται με την Üσι,τlση πιò

ανακοπÞò, εßναι το κýροò του προσβαλλομενοrr rßrrοκüλλου, ερευνÜται,

δηλαδÞ, αν σιινÝτρεχαν οι νüμιμεò, κατÜ τα ανωτÝρω προýποθÝσειò

Ýκδοσηò αυτοý, μεταξý των οποßων και το ορισμÝνο, αναφορικÜ με την

περιγραφÞ των καταληφθÝντων ακινÞτων 8. Δεν αποτελεß αντικεßμενο

,}.

---7

ß/



-ι
?.,ο φýλλο τηò υπ'αριθμü 1φ||-γαποφασηò.--ΓΤ

του Ειρηνοδικεßου Χαλανδρßου

(Διαδικασßα:

τηò δfiòηò η αναγνþριστι τηò κυριüτηταò Þ η προσωρινÞ ρýθμιση τηò

νομÞò του επßδικου ακινÞτου.9 Τα ζητÞματα αυτÜ εξετÜζονται

παρεμπιπτüντωò, αλλÜ μüνο ωò προδικαστικÜ θÝματα, χωρßò να

καλýπτονται απü το δεδικασμÝνοΙ0, η δε απüφαση, που εκδßδεται επß τηò

ανακοιτÞò, δεν εμποδßζει τη δικαστικÞ επιδßωξη των εκατÝρωθεν

δικαιωμÜτων κατÜ την τακτικÞ διαδικασßα (Üρθρο 2 παρ.3 εδ. ιβ' του

Α.Ν. 263ιΙ968).

( 3 ΑΠ Ι3Ι2Ι20Ι 1, ΑΠ Ι650Ι20Ι0, ΑΠ 5ºΙ2007, ΕιρΡοδ |56Ι20Ι4, üΜò

δημ. στη ΝΟΜΟΣ. 4 Β. Βαθρακοκοßλη ΕρμΚΠολΔ στο Üρθρο 734 παρ,

84, ΠολΙΙρΛαρ Ι63Ι2003 δημ. στη ΝΟΜΟΣ). 5 ΟλΑIΙ 34Ι|996, πρβλ Α
ΕΔ 85/Ι99Ι για Π.Δ.Α. απü δασικÞ Ýκταστ1 δημ. σ"η ΝΟΜΟΣ.

6 Π. Τζßφρα ο.π. σελ. 583 7 ΠολΙΙρΚερκºΙΙ2005 δημ. σπ,1 ΝΟΜΟΣ)

8 ΜονΠρθεσπ 533Ι201Ι, ΕιρΡοδ 283Ι20|4 δημ. σττ,1 ΝΟΜΟΣ

9 ΜονΠρθεσ 7619Ι2005, ΜονΠρΡοδ Ι883/ 200Ι, ΕιρΙλßου 4|Ι2002 üλεò

δημ. στη ΝΟΜΟΣ. 10 Β. Βαθρακοκοßλη ο.π.).

Η Üσκιlση τηò ανακοπÞò κατÜ του πρωτοκüλλου διοικιlτικÞò αποβολÞò

δεν αναστÝλλει την εκτÝλεση αυτοý, πλην üμωò, ο ανακüπτων μπορεß να

υποβÜλει-μετÜ την Üσκιlση τηò ανακοιτÞò - αßτηση αναστολÞò ενþπιον

του αρμοδßου Μονομελοýò Πρωτοδικεßου δικÜζοντοò κατÜ τη διαδικασßα

των ασφαλιστικþν μÝτρων . Η τιιχüν αναστολÞ τηò εκτÝλεσηò του

πρωτοκüλλου μπορεß να δοθεß μÝχοι την Ýκδοση απüφασηò επß ηò
ανακοΖυÞò(Üρθρο 2 παρ. 3 εδ. β' του Α.Ν. 263ΙΙ968). 1Ι Σε περßπτωστ1

που η προρρηθεßσα ανακοπÞ κριθεß ωò νüμω και ουσßα βÜσιμη, γßνεται

δεκτÞ και ακιτρþνεται το προσβαλλüμενο με' αυτÞν πρωτüκολλο

διοιι,αlτικÞò αποβολÞò, διαφορετικÜ η ανακοΖεÞ απορρßπτεται. Η απüφαση

απü ττ1 φýση τηò δεν εßναι δεκτικÞ ανÜκλησηò Þ μεταρρýθμισηò12. ΚατÜ

π1ò απüφαστιò του Ειρηνοδικεßου ε;ιταρÝπεται Ýφεση εντüò ανατρεπτικÞò

προθεσμßαò τριÜντα (30) ημερþν (Üρθρο 2 παρ.3 εδ. ζ' και η' του Α.Ν.



263Ι1968). Η ωò Üνω Ýφεση ασκεßται ενþπιον του Μονομελοýò

Πρωτοδικεßου και εκδικÜζεται κατÜ τη διαδικασßα των ασφαλιστικþν

μÝτρων.(Κοτνσταντßα Εμμανουηλßδου ΕφÝτηò )

ΤÝλοò, κατÜ την Ýwοια τηò διÜταξηò του Üρθρου 28 Ι ΑΚ, για να

θεωρηθεß η Üσκηση του δικαιþματοò ωò καταχρηστικÞ, θα πρÝπει η

προφανÞò υπÝρβαση των ορßων, που επιβÜλλουν η καλÞ πßστη Þ "α
χρηστÜ Þθη, Þ ο κοινωνικüò Þ οικονομικüò σκοπüò του δικαιþματοò, Þ η

σιιμπεριφορÜ του δικαιοýχου, που προηγÞθηκε, Þ η πραγματικÞ

κατÜσταστ1 που διαμορφþθηκε, Þ οι περιστÜσειò που μεσολÜβησαν, Þ

Üλλα περιστατικÜ - τα οποßα, χωρßò κατÜ νüμο να εμποδßζουν τη γÝwηση

Þ να επÜγονται την απüσβεση του δικαιþματοò - να καθιστοýν μη ανεκτÞ

τη μεταγενÝστερη Üοκηοη του, κατÜ τιò περß δικαßου και ηθικιιò
αντιλÞψειò του μÝσου κοινωνικοý ανθρþπου, αφοý τεßνει στην ανατροττÞ

κατÜστασηò, που δημιουργÞθηκε υπü ορισμÝνεò ειδικÝò συνθÞκεò και

διατηρÞθηκε για μεγÜλο χρονικü διÜστημα, βτ το επακüλουθο να

σιινεπÜγεται επαχθεßò συνÝπειεò για τον υπüχτεο (Ολ ΑΠ 8/01 Δνη 42,

383, ΟλΑΠ |Ι97, ΟλΑΠ |7Ι95 Δτη1 38, 4Ι0, ΟλΑΠ 62Ι90 Δτη 32, 50Ι,

ΑΤΙ291/03 Δνη 45,,424, ΑΠ32Ι/02 Δνη 44, Ι43, ΑΠ |Ι29Ι02 Δνη 45,

424, ΑΠ 68Ι/00 Δνη 42,Ι09, ΑΠ ΙΙ25Ι99 Δνη 4Ι ,3º9, ΑΠ 683/99 Δνη

4|,379, ΑΠ Ι 56Ι97 Δτη,1 38, Ι547, ΑΓΙ Ι252196 Δνη 38. l795, ΑΠ 803/96

Ιη 
]8, 

804,ΕΑ 6270Ι00 ΕΕμττΔ 52. 598,ΕΘ 32º0Ι98 Αρμ. 1999, 1 080).

Ειδικüτερα δε, αντικειμενικÞ καλÞ πßστη, εßναι η αηθýτητα και η

εντιμüτητα, που υπαγορεýεται σε κÜθε Üνθρωπο, απü τιò ανÜγκεò τηò

κοινωνικÞò συμβßωσηò. ΧρηστÜ Þθη αποτελοýν τα κριτÞρια κοινωνικιιò

ηθικÞò, που κρατοýν κατÜ τη γενιτα] αντßληψη των εντßμων και σιινετþν

ανθρþπων. Κοινωνικοοικονομικüò σκοπüò του ßδιωτικοý δικαιþματοò

εßναι το üριο, που ενυπÜρχει στο δικαßΦβ0' απü την ανÜγια1 διαφýλαξηò

του γενιι(üτερου σιιμφÝροντοò του κοινωνικοý συνüλου. Τα αξιολογικÜ

αυτÜ κριτÞρια θÝτουν φραγμü στην ιδιοτελÞ Üσιòηση του δικαιþματοò,

)
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fr: cιýλλο τηò υπ'αριeμΟ β[[? απüφασηò

του Ειρηνοδικεßου Χαλανδρßου

(Διαδικασßα:

εφüσον αυτÞ Ýρχεται σε προφανÞ, δηλαδÞ Ýκδηλτ1 αντßθεση προò αυτÜ

(ΑΙΙ 6|5Ι94 Δτη,1 36, 340. ΕΑ 4019Ι99 Δντ1 40, Ι586). Απαιτεßται μεταξý

Üλλων δηλαδÞ, για να χαρακττ]ρισθεß καταχρηστικÞ η Üσκτlση του

δικαιþματοò, να Ýχει δημιουργηθεß στον υπüχρεο, απü τη συμπεριφορÜ

του δικαιοýχου, σε συνÜρτηση και με εκεßνη του υπüχιεου, και μÜλιστα

εýλογα, η πεποßθηση üτι ο δικαιοýχοò δεν πρüκειται να ασκÞσει το

δικαßωμα του, Ýτσι þστε, Þ, με τη μεταγενÝστερη Üσκηση του

δικαþματοò, επιδßωξη ανατροπÞò μιαò Þδη διαμορφωθεßσαò

κατÜστασηò, να σιτνεπÜγεται ιδιαßτερα επαχθεßò, για τον υπüχρεο,

επιπτþσειò. Απαιτεßται ακüμη οι πρÜξειò του υπüχρεου και η υπÝρ αυτοý

κατÜσταση πραγμÜτων, που Ýχει δημιουργηθεß, να τελοýν σε αιτιþδη

σχÝση προò την προηγοýμενη συμπεριφορÜ του δικαιοýχου, αφοý, κατÜ

τουò κανüνεò τηò καΜιò πßστηò, οι σιτνÝπειεò που απορρÝουν απü πρÜξειò

Üσχετεò, προò αυτÞ τιº συμπεριφορÜ, δεν συγχωρεßται να προβÜλλονται

προò απüκρουση του δικαþματοò (ΑΙΙ 681/00 ο.π, ΑΙΙ 409/00 Δνη

41,13 ι 5).

ΠεραιτÝρω με το Üρθρο 25 παρ. 1 του ΣυντÜγματοò, üπωò αυτü ισχýει

μετÜ την αναθεþρησÞ του με το απü 6ΙΙº-4-200Ι ΨÞφισμα τηò Ζ^

Αναθεωρητικιºò ΒουλÞò, ορßζεται üτι " οι κÜθε εßδουò περιορισμοß που

μποροýν κατÜ το Σýνταγμα να επιβληθοýν στα δικαιþματα του

ανθρþπου ωò ατüμου και ωò μÝλουò του κοινωνικοý συνüλου πρÝπει να

προβλÝπονται εßτε απευθεßαò απü το Σýνταγμα εßτε απü το νüμο, εφüσον

υπÜρχει επιφýλαξη ,υπÝρ αυτοý και να σÝβονται πºν αρχÞ τηò

αναλογικüτηταò. Με τη νÝα αυτÞ διÜταξη ο αναθε"ωρητικüò νομοθÝτηò

επÝλεξε να κατομ)ρþσει ρητÜ, απü το üλο σýστημα των εγγιιÞσεων για

τα επιτρεπτÜ üρια των επιβαλλüμενων στα ατομικÜ δικαþματα

νομοθετικþν περιορισμþν, την εγγιßηση εκεßνη που εßναι γνωστÞ ωò αρχÞ

ττlò αναλογικüτηταò. ΑπÝκτιlσε Ýτσι ρητÞ σι)νταγματιιòÞ υφÞ η αρχÞ



αυτÞ, η οποßα. ωστüσο, και προηγουμÝνωò αναγνωριζüταν ωò αρχÞ

συνταγματιιòÞò ισχÞοò, που απορρÝει απü την ßδια την Ýννοια του

, κρÜτουò δικαßου, αλλÜ και απü την ουσßα των θεμελιωδþν ατομικþν

δικαιωμÜτων, τα οποßα, ωò Ýκφραση πιò γενικüτερηò ελευθερßαò του

ατüμου, δεν πρÝπει να περιορßζονται απü την κρατικÞ εξουσßα

περισσüτερο απü üσο εßναι αναγκαßο για την προστασßα των δημüσιων

σιιμφερüντων. Η αρχÞ αυτÞ, υπü την Ýwοια του τηρητÝου μÝτρου τηò

εýλογηò αντιστÜθμισηò προσφορÜò και οφÝλουò, που αποτελεß, üπωò

προαναφÝρθηκε, κανüνα συνταγματιιòÞò βαθμßδαò, επενεργεß σε κÜθε

εßδουò κρατικÞ δρασπlριüτητα, καθþò και üταν πρüκειται για

αντικρουüμενα σιιμφÝροντα στο πεδßο του ιδιωτικοý δικαßου, αλλÜ και

πριν απü την ρητÞ σι)νταγματυòÞ τηò κατοχÞρωση, διÝτρεχε το σýνολο

τηò Ýwομηò τÜξηò και σι)νεπþò πρÝπει να λαμβÜνεται υπüψη κατÜ την

ερμηνεßα και εφαρμογÞ οποιουδÞποτε κανüνα δικαßου. ¶λλωστε, με ρητÞ

διατýπωσι1 στο Üρθρο 25 παρ. lεδ. γ' του ΣυντÜγματοò η θεσπιζüμενη

απü αυτÞ προστασßα των δικαιωμÜτων του ανθρþπου ωò ατüμου ισχβει

και "στιò σχÝσειò των ιδιωτþν στιò οποßεò προσιδιÜζει'' και οριοθετεßται

Ýτσι η υποχρÝωση και των αρμüδιων δικαιοδοτικþν οργÜνων, üταν

επιλαμβÜνονται.τηò επßλυσηò ιδιωτικþν διαφορþν, να τιò επιλýουν κατÜ

τÝτοιο τρüπο, þστε να υπÜρχει μια δßκαιη ισορροπßα ανÜμεσα στα

αντιτιθÝμενα συμφÝροντα, με παρÜλληλη προστασßα των θεμελιωδþν

δικαιωμÜτων. ΣυγκεκριμÝνα πρÝπει τα λαμβανüμενα μÝτρα και οι

Ýννομεò συνÝπειεò να εßναι πρüσφορα (κατÜλληλα) για την πραγμÜτωση

του επιδιωκüμενου σκοποý, αναγκαßα, υπü την Ýwοια να σιτνιστοýν

μÝτρο, το οποßο σε σχÝση με Üλλα δυνÜμενα'να ληφθοýν μÝτρα να

επÜγεται τον ελÜχιστο δυνατü περιορισμü για τü διÜδικο σε βÜροò του

οποßου απαγγÝλλονται, και αναλογικÜ υπü στενÞ Ýwοια, δηλαδÞ να

τελοýν σε ανεκτÞ σμση με τον επιδιωκüμενο σκοπü,, προκειμÝνου η
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h..." φýλλο τηò υπ'αριθμü ΙφΙ,LÞ-αποφασηò

του Ειρηνοδικεßου Χαλανδρßου

(Διαδικασßα.

αναμενüμενη ωφÝλεια να μην υπολεßπεται τηò βλÜβηò που προκαλοýν.

Ενüψει τοýτων, δεν καταλεßπεται αμφιβολßα üτι η ωò Üνω συνταγματικÞ

διÜταξη, Ýστω και αν ρητÜ δεν αναφÝρεται σ' αυτÞ, απευθýνεται και στο

δικαστÞ, üσον αφορÜ τιò σχÝσειò των διαδßκων, καθιερþνονταò αυτÞ

ωò δεσμευτικÞ δικαι'ßκÞ αρχÞ, üπωò και Üλλεò τÝτοιεò αρχÝò που

διατρÝχουν το δßκαιο και εßναι δεσμευτικÝò (αρχÞ του σεβασμοý τηò

αξßαò του ανθρþπου, αρχÞ τηò δßκαιηò δßιòηò k}fi). ΕξÜλλου, η αρχÞ

αυτÞ, ωò διÜχυτη στην Ýwομη τÜξη, υπερβαßνει τα üρια τηò ρητÞò

συνταγματικÞò κατοχρρωσÞò πº§, βε την οποßα πÜντωò αναδεßχθηκε η

σημασßα τηò ωò βαοιιòÞò εγγ¼ησºιò για πιν προστασßα των θεμελιωδþν

δικαιωμÜτων, οφεßλει δε ο δικαστÞò κατÜ πºν ερμηνεßα και την εφαρμογÞ

των διατÜξεων τηò κοινÞò νομοθεσßαò, που Üπτονται των δικαιωμÜτων

αυτþν, να προστρÝχει στο κρßσιμο για την üλr,ι Ýwομη τÜξη περιεχüμενο

τηò σι)νταγματικÞò αρχÞò τηò αναλογικüτηταò που, üπωò αναφÝρθηκε,

απορρÝει απü π1ν αρχÞ τηò ισüτηταò και την αρχÞ του κρÜτουò δικαßου.

Αποτελεß την αντßστροφη μορφÞ τηò απαγüραησηò πιò κατÜχòησηò

δικαιþματοò, üταν το ασκοýμενο δικαßωμα υπερβαßνει τα ακραßα üρια

που θÝτουν η καλÞ πßστη Þ τα χτηστÜ Þθη, καθþò και ο οικονομικüò και

κοινωνικüò σκοπüò του δικαþματοò. Στην περßπτωση δε υπÝρβασηò τηò

αρχÞò π1ò αναλογικüτηταò πρüκειται για δυσαναλογßα μÝσου προò το

σκοπü,, δηλαδÞ το ασκοýμενο δικαßωμα Ýχει απολÝσει την αναλογßα του

προò τον επιδιωκüμενο σκοπü και σι)νακüλουθα η ÜσκησÞ του εßναι

απαγορευμÝνη. ΕπομÝνωò, üπωò και η κατÜχρηση δικαιþματοò, που

αποτελεß απαγορευτικü κανüνα και οριοθετεß αρνητικÜ ην Üσκηστι των

δικαιωμÜτων, Ýτσι και η αρχÞ τηò αναλσγικüηταò αποτελεß κανüνα

δικαßου (γενιιòÞ νομικÞ αρχÞ), η οποßα προσδιορßζει την τελολογικÞ

λειτουργßα των πÜσηò φýσεωò δικαιωμÜτων και του ιδιωτικοý δικαßου.

Απü τα ωò Üνω συνÜγεταß, Φζ γενιιο] νομιιαι αρχÞ, üτι η Ýwομη συνÝπεια



που εßτε προβλεπεται απü κανüνα δικαßου κατþτερηò τυπικτlò ισχýοò απü

εκεßνεò του ΣυντÜγματοò, εßτε απαγγÝλλεται απü δικαστικü Þ διοικητικü

üργανο, πρÝπει να τελεß σε σχÝση ανεκτÞò αναλογßαò προò το αντßστοιχο

πραγματικü, δηλαδÞ να μην υπερβαßνει τα üρια üπωò διαγρÜφονται απü

τα δεδομÝνα τηò κοινÞò πεßραò και τηò κοινÞò περß δικαßου συνεßδησηò σε

ορισμÝνο τüπο και χτüνο, üπωò αποτττπþνονται με την συνÞθη πρακτικÞ

των δικαστηρßων. Η κρßση, δηλαδÞ, του ουσιαστικοý δικασπ,lρßου πρÝπει

να μην παραβιÜζει την αρχÞ τηò αναλογικüτηταò, οýτε να υπερβαßνει τα

ακραßα üρια π,lò διακριτικÞò του αηχÝρειαò, που αποτελεß γενιιαι αρχÞ του

δικαßου και μÝσο ελÝγχου τηò κρßσηò του δικαστηρßου, χωρßò να υπÜγεται

στην Ýwοια τηò αναλογικüτηταò. Ενüψει αυτþν, αν διαπιστþνεται

παραβßαση τηò προβλεπüμειπlò απü το Üρθρο 25 παρ.1 του ΣυντÜγματοò

αρχÞò τηò αναλογικüτηταò, αλλÜ και üταν διαπιστþνεται υπÝρβαση απü

το δικαστÞριο τηò ουσßαò των ακραßων ορßων τηò διακριτικÞò του

ευχÝρειαò, ελÝγχονται ωò πλημμÝλεΕò του Üρθρου 559 αρ. l και Ι9
ΚΠολΔ (Ολ ΝΙ 9Ι20|5).

Με την κρινüμειη ανακοτεÞ του, το ανακüπτων στρÝφεται κατÜ του με

αριθμü Ι|5ºΙΙ6-Ι2-20Ι6 πρωτοκüλλου διοικητικÞò αποβολÞ§ ,το οποßο

του κοινοποιÞθηκε στιò 20-|2-20Ι 6 , και το οποßο εκδüθηκε απü τον

ΔÞμαρχο Χαλανδρßου. Η εν λüγω κρινüμενη ανακοΖòÞ ασκÞθηκε νüμιμα

και παραδεκτÜ εντüò τηò προβλεπüμειπlò απü το νüμο προθεσμßαò των

τριÜντα ημερþν απü την κοινοποßηση στον ανακüπτοντα.(Üρθρο

2παρÜγ.3 εδÜφιο .α' του Α.Ν 263Ι68) και αρμοδßωò φÝρεται προò

συζÞτηση ενþπιον του ανωτÝρω δικαστηρßου το οποßο εßναι καθ ýλην και

κατÜ τüπο αρμüδιο σýμφωνα με τα προαναφερüμενα στη νομικÞ σκÝψη,

απορριπτομÝνηò τºιò ενστÜσεωò του καθ'οΟ πεßt αναρμοδιüτητοò του

παρüντοò δικαστηρßου. Το ανακüπτων σωματεßο ζητεß την αιαιρωση του

προαναφερüμενου πρωτοκüλλοý ,καθüσον üπωò ισχυρßζεται δεν

συντρÝχουν σωρευτικÜ οι απαραßτητεò για το ιαιροò του προýποθÝσειò.

Λ
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IΙß,,. φýλλο τηò υπ'αριθμü ΙοΙΙΤ απüφασηò

του Ειρηνοδικεßου Χαλανδρßου

(Διαδικασßα:

ΣυγκεκριμÝνα αναφÝρει üτι δεν κατÝχει τον επßδικο χþρο αυθαßρετα,

αλλÜ με βÜση νüμιμο δικαßωμα που θεμελιþνεται στην υπ αριθμü

|8ΙΙ994 απüφαση παραχþρησηò χρÞσηò του διοικητικοý συμβουλßου

του κÝντρου νεüτηταò του ΔÞμου Χαλανδρßου .Και üτι εφüσον ο καθ'οý

ισχυρßζεται ,üτι η μεταξý τουò Ýwομη σχÝση εßναι αυτÞ του χρησιδανεßου

,αν υποτεθεß üτι η σχÝση αυτÞ καταγγÝλθηκε Þ Ýληξε ,η αναζÞτηση του

κτÞματοò θα πρÝπει να στηριχθεß στην Ýννομη σχÝση (του χτησιδανεßου)

και üχι στη νομοθεσßα περß αυθαßρετηò χρÞσηò .¼τι επß καταγγελßαò Þ

}rÞξηò τηò σιιμβαστιò χρησιδανεßου ,πρÝπει να ασκηθεß αγωγÞ απüδοσηò

χρησιδανεισθÝντοò. ΠεραιτÝρω üτι η Ýκδοστ1 του προσβαλλüμενου

πρωτοκüλλου καθþò και η εκτÝλεση αυτοý ,ειò βÜροò του ανακüπτοντοò

σωματεßου, πλÞττουν την αρχÞ τηò αναλογικüτητοò και εμπßπτουν στη

σφαßρα τηò καταχρηστιιαιò Üσκησηò δικαιþματοò λαμβανομÝνηò υπüψη

ηò σοβαρÞò βλÜβηò που θα επÝλθει σε φ6Ýση με το επιδιωκüμενο σκοπü.

Οι λüγοι αυτοß εßναι νüμιμοι ,σýμφωνα με τα αναφερüμενα στη μεßζονα

σκÝψη, και θα πρÝπει να εξετασθεß και η ουσιαστικÞ τουò βασιμüτητα.

Απü τη συζÞτηση τηò υπüθεqò στο δικαστÞριο ,τα Ýγγραφα που τα

διÜδικα μÝρη προσÜγουν και επικαλοýνται, καθþò και την Ýνορκι1

ενþπιον του ακροαηρßου εξÝτασι,1 των μαρηιρων αποδεßχθηκαν τα

ακüλουθα: με βÜση το με αριθμü ΙΙ5º/|6-|2-20|6 πρωτüκολλο

διοικι1ρικÞò αποβολÞò του ΔημÜρχου Χαλανδρßου ,Αποφασßζεται «η

Αποβολ;τ1 του Αθλητικοý σωματεßου με την επωνυμßα ΠΑΚ (Πρüτυπο

Αθλητικü ΚÝντρο) Χαλανδρßου ,οδüò Μυκüνου αρ'θμ.l9 ΧαλÜνδρι, απü

τουò χþρουò που χρησιμοποιεß ωò σωματεßο στο Αθλητικü κÝντρο

«Παπαγιαwüπουλου» και πιο συγκεκριμÝνα απü τουò χþρουò που

βρßσκονται κÜτω απü τιò κερκßδεò κι φιλοξενοýν τιò δραστηριüττlτεò π,lò

Üρσηò Βαρþν ,των αποδυτηρßων και τηò ΓραμματειακÞò



.υποστÞριξηò,..... προκειμÝνου να προχωρÞσουν οι εργασßεò

αδειοδüτησηò του Αθλητικοý κÝντρου Παπαγιαwüπουλου... .....)).

ΠεραιτÝρω με βÜση την με αριθμü 18Ι1994 απüφαση του Διοικητικοý

Συμβουλßου του ΚÝντρου Νεüτηταò του ΔÞμου Χαλανδρßου

,παραχωρÞθηκε ο χþροò των αθλητικþν εγκαταστÜσεων τηò οδοý

Αποστολοποýλου ,αποκλειστικÜ ωò προπονητÞριο τηò Üρστιò Βαρþν

απü το γυμναστικü σιιλλογο «Γυμναστικü Σýλλογο Χαλανδρßου» και απü

το «Πρüτι,ιπο Αθλητικü ΚÝντρο Χαλανδρßου». Απü τον συνδυασμü των

ανωτÝρω εγγρÜφων προητπτει üτι δεν σιτντρÝχει η προýπüθεση τηò

αυθαßρετηò κατÜληψηò του Δημüσιου ιòτÞματοò ,απαραßτητη για το

ιαιροò του προσβαλλüμενου πρωτοκüλλου. ΕπιπλÝον δεν περιγρÜφεται

επακριβþò η επßδικη Ýκταση γεγονüò που καθιστÜ αυτü αüριστο .ΑλλÜ

πÝραν αυτþν και σιßμφωνα με τα αναφερüμενα ση μεßζονα σκÝψη , η

επιδιωκüμαιη εκτÝλεση του πρωτοκüλλου πλÞττει την σιινταγματικÞ

αρχÞ τηò αναλογικüτητοò, λαμβανομÝνηò υπ üψη τηò τερÜστιαò ζημιÜò

που θα προκαλÝσει η βßαιη αποβολÞ του ανακüπτοντοò απü το

σι)γκεκριμÝνο χþρο στον οποßο δραστηριοποιεßται επιτυχþò επß σειρÜ

ετþν ,με σκοπü την διÜδοση και καλλιÝργεια του αθλτlτισμοý.

Σýμφωνα με üλα üσα αναπτýχθηκαν ανωτÝρω το προβαλλüμενο

πρωτüκολλο κρßνεται ακιιρωτÝο. Η δικαστικÞ δαπÜνη πρÝπει να

συμψηφισθεß λüγω του üτι η ερμηνεßα του κανüνα δικαßου που
ß

εφαρ μüσθηκε Þ ταν ιδιαßτερα δυσχερÞ ò ( Üρ θρο 1 79Κ.ΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔικÜζει αντιμωλßα των διαδßκων.

ΔÝχεται την ανακοιτÞ.

Ακυρþνει το με αριθμü ||57/|6-12-2016 πρωτüκολλο διοιι,αlτικÞò ι

αποβολÞò του ΔημÜρχου Χαλανδρßου

Συμψηφßζει τη δικαστικÞ δαπÜνη.
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'I..." φυυο τηò υπ'αριθμü ΙOΙΙfrαπφασηò
--τ-του Ειρηνοδικεßου Χαλανδρßο υ

(Διαδικασßα:

Κρßθηκε ,Αποφασßσθηκε και δημοσιετßθηκε σε Ýκταιòττι δημüσια

σιινεδρßαστι στο ακροατÞριο στιò ΙΤ ΙΙΙΙΤ χωρßò την

παρουσßα των διαδßκων και των πλ;ηρεξουσßων δικτlγüρων τουò.

ΗΓΡΑΜΙ\dΑΤΕΑΣ


