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ΣτΕ 3246/2017 [Παράνομη ανάκληση πράξης
χαρακτηρισμού]
Περίληψη
-Η πράξη του δασάρχη περί χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δασικής μετά την έκδοσή
της και την αποστολή της στον ενδιαφερόμενο είναι δεσμευτική για τον δασάρχη, ο
οποίος δεν δικαιούται πλέον να επανέλθει στην υπόθεση και να ανακαλέσει ή να
τροποποιήσει την απόφασή του. Πράξη ανάκλησης της εν λόγοι πράξης
χαρακτηρισμού εκδίδεται μεν αναρμοδίως ή καθ' υπέρβαση εξουσίας πλην το
ελάττωμα αυτό, το οποίο είναι διάφορο από τη νόσφιση εξουσίας ή την κατά κλάδον
αναρμοδιότητα, οι οποίες συνεπάγονται το ανυπόστατο διοικητικής πράξης, δεν
καθιστά την εν λόγω ανακλητική απόφαση ανυπόστατη, αλλά απλώς παράνομη και
προσβλητή με αίτηση ακυρώσεως εντός εξηκονθήμερης προθεσμίας που εκκινεί από
την γνώση της πράξης αυτής. Τούτο δε ισχύει ακόμη και εάν η ανακλητική απόφαση
εκδοθεί ή γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερομένους μετά την τήρηση των διατυπώσεων
δημοσιότητας της ανακαλούμενης πράξης χαρακτηρισμού, διότι το κρίσιμο εν
προκειμένω είναι η εξουσία του δασάρχη να επανελθεί επί πράξεως χαρακτηρισμού, η
οποία ορίζεται και παύει από την αποστολή της πράξης αυτής στον ενδιαφερόμενο,
ανεξάρτητα εάν και πότε έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας, στοιχείο
κρίσιμο για την ανάπτυξη των εννόμων συνεπειών της πράξης ως προς τους
τρίτους. Εφόσον, επομένως, η εν λόγω ανακλητική απόφαση δεν ανακληθεί με τη
σειρά της ή δεν ακυρωθεί κατόπιν ασκήσεως διοικητικής προσφυγής ή αίτησης
ακυρώσεως, παράγει πλήρως τα έννομα αποτελέσματά της.
-Με την έφεση προβάλλονται λόγοι, με τους οποίους αμφισβητείται η νομιμότητα και
η επάρκεια της αιτιολογίας της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής καθ' ό
μέρος προβαίνει σε χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δασικών και οι συναφείς κρίσεις της
εκκαλουμένης. Οι λόγοι, όμως, αυτοί, πέραν του ότι δεν συνοδεύονται από
αντίστοιχους ισχυρισμούς παραδεκτού κατά το άρθρο 12 του ν. 3900/2010. δεν
αναφέρονται σε ζήτημα ερμηνείας διάταξης νόμου ή γενικής αρχής του ουσιαστικού ή
οικονομικού δικαίου, που μπορεί να έχει γενικότερη εφαρμογή, αλλά συνάπτονται
αποκλειστικά με την αιτιολογία της εκκαλούμενης απόφασης και με την ορθή ή μη
υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών που δέχθηκε το Εφετείο στις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας. Συνεπώς, προβάλλονται απαραδέκτως.
Πρόεδρος: Κ. Σακελλαροπούλου
Εισηγητής: Χρ. Παπανικολάου
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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