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Θέµα: Μη συµµόρφωση της διοίκησης προς την υπ’ αριθµ. 3337/2011 απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της διαµεσολαβητικής του αποστολής,
παρεµβαίνει σε υποθέσεις πολιτών, οι οποίες αφορούν την µη συµµόρφωση της διοίκησης
προς αµετάκλητες και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή ανέλαβε
τη διερεύνηση αναφοράς η οποία εµπεριείχε αίτηµα διαµεσολάβησης, προκειµένου η
διοίκηση να συµµορφωθεί προς την υπ’ αριθµ. 3337/2011 απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Ν. 4014/2011 εκδόθηκε µε σκοπό την τακτοποίηση των
αυθαιρέτων κατασκευών, εµπεριέχοντας στις διατάξεις του περιορισµένες εξαιρέσεις. Η υπ’
αριθµ. 3337/2011 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας έρχεται σε αντίθεση προς τον
πιο πάνω νόµο και τίθεται περαιτέρω το ζήτηµα αφ’ ενός της εφαρµογής και εκτέλεσης της
αµετάκλητης δικαστικής απόφασης και αφ’ ετέρου της εφαρµογής της ισχύουσας
νοµοθεσίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως προκύπτει από το νοµικό καθεστώς που διέπει τη
λειτουργία του, διαµεσολαβεί, διενεργώντας έλεγχο νοµιµότητας. Ως εκ τούτου, οφείλει να
συντάσσεται και να εφαρµόζει την ισχύουσα νοµοθεσία. Εν τούτοις, η Αρχή µπορεί να
διατηρήσει µία επιφύλαξη, όταν οι διατάξεις ενός νοµοθετήµατος αντιβαίνουν στις διατάξεις
του Συντάγµατος ή τις διατάξεις άλλου νοµοθετήµατος. Ειδικά στην εν λόγω αναφορά, η µη
συµµόρφωση της διοίκησης προς την υπ’ αριθµ. 3337/2011 απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας είναι αντίθετη προς το άρθρο 20 παρ.1 το οποίο ενισχύει συνταγµατικά και
κατοχυρώνει την πλήρη δικαστική προστασία των πολιτών, καθώς και προς το άρθρο 6 παρ.
1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), το οποίο
διασφαλίζει την διεξαγωγή «δίκαιης και ορθής δίκης», συµπεριλαµβάνοντας, βάσει της
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πάγιας νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α) τις
περιπτώσεις της µη εκτέλεσης τελεσίδικης ή αµετάκλητης δικαστικής απόφασης των εθνικών
δικαστηρίων.
Όπως προκύπτει από τη νοµολογία του Ε∆∆Α, η απόφαση Ηorsnby κατά Ελλάδας (η
οποία εκδόθηκε στις 19-05-1997), αποδοκίµασε την πρακτική της διοίκησης να µην εκτελεί
και να µην εφαρµόζει τις δικαστικές αποφάσεις, καθώς η µη εφαρµογή της αµετάκλητης
απόφασης διακυβεύει την τήρηση των αρχών της δίκαιης και ορθής δίκης. Εξάλλου, η
εκτέλεση µίας απόφασης οποιουδήποτε δικαστηρίου, πρέπει να θεωρείται ως αναπόσπαστο
τµήµα της «δίκης» µε την έννοια του άρθρου 6 της ΕΣ∆Α.
Επιπρόσθετα, η µη συµµόρφωση προς ακυρωτική απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας έρχεται σε αντίθεση προς την τη συνταγµατική επιταγή του άρθρου 95 παρ. 5
του Συντάγµατος, τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 3068/2002, καθώς και το άρθρο 50 παρ. 4
του Π.∆. 18/1989.
Εν όψει των ανωτέρω, και επειδή, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ο Συνήγορος του
Πολίτη εξαντλεί το διαµεσολαβητικό του έργο ασκώντας έλεγχο νοµιµότητας, παρακαλούµε
να µεριµνήσετε ώστε: α) να ερµηνεύουν οι Υπηρεσίες τις διατάξεις του νόµων σύµφωνα µε
το Σύνταγµα, δηλαδή να εφαρµόζουν τις δικαστικές αποφάσεις άλλως, β) να µεριµνήσετε
ώστε να προβλεφθεί συγκεκριµένη διάταξη, σύµφωνη προς το άρθρο 95 παρ. 5 και προς τις
διατάξεις του Ν.3068/2002 ως προς το σκέλος της εφαρµογής τελεσίδικων ή αµετάκλητων
δικαστικών αποφάσεων.
Αναµένουµε την ανταπόκρισή σας, αξιότιµε κύριε Υπουργέ, και σας ευχαριστούµε εκ
των προτέρων για τη συνεργασία σας.
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