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ΣτΕ 2236/2018 [ΝΟΜΙΜΟΣ Ο ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ]
Περίληψη
- Προκειμένου η υποβολή δήλωσης εγγραπτέου ιδιοκτησιακού δικαιώµατος εκ μέρους
του Δημοσίου σχετικά με εκτάσεις δασικού χαρακτήρα να θωρακίσει το δικαίωμα
αυτό από ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις οποιουδήποτε επιχειρήσει να το αντιποιηθεί,
είναι επιβεβλημένος ο προηγούμενος ακριβής εντοπισμός των δασών και
δασικών εκτάσεων στο σύνολο του εθνικού χώρου και η αξιόπιστη και
συστηματική καταγραφή τους, δηλαδή η κατάρτιση δασικών χαρτών, επί των οποίων
θα στηρίζεται η δήλωση του Δημοσίου, εφόσον αυτή υποβληθεί.
Βάσει, εξάλλου, των ίδιων δασικών χαρτών, οι οποίοι, άλλωστε, αποτελούν το
πρόπλασμα του Δασολογίου θα είναι δυνατή και η διεκδίκηση εκ μέρους του Δημοσίου
τυχόν ιδιοκτησιακού δικαιώµατός του, του οποίου θα έχει επιχειρηθεί η οικειοποίηση
με δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος από οποιονδήποτε τρίτο. Τούτο δε, λόγω του
τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου επί των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, το οποίο
είχε θεσπιστεί για το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού χώρου με το άρθρο 62 του ν.
998/1979 και διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την αντικατάσταση του άρθρου 62 με το
άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4280/2014.
Ενόψει τούτων, η πλήρης και αξιόπιστη χαρτογράφηση των δασικού χαρακτήρα
εκτάσεων, πέραν της ιδιαίτερης σημασίας της ως προϋποθλεσεως για την υλοποίηση
της αυτοτελούς συνταγματικής επιταγής για την κατάρτιση του Δασολογίου,
αποτελεί αναγκαία νομική προϋπόθεση και για την εκπλήρωση της δέσμης σκοπών
δημοσίου συμφέροντος, στην οποία αποβλέπει, ομοίως ως συνταγματική επιταγή,
η θέσπιση της υποχρέωσης για την κατάρτιση Κτηματολογίου. Είναι,
επομένως, συνταγματικώς επιβεβλημένη η χρονική προτεραιότητα της κατάρτισης
των δασικών χαρτών έναντι του Κτηματολογίου. Ο συνταγματικός αυτός
κανόνας, όμως, δεν έχει την εννοια της υποχρεωτικής ολοκλήρωσης του Δασολογίου
προ πάσης ενάρξεως της διαδικασίας που οδηγεί στην κατάρτιση του Κτηματολογίου,
αφού η προοτασία του δασικού πλούτου διασφαλίζεται επαρκώς αν ο δασικός χάρτης
κάθε περιοχής, δηλαδή η βάση του Δασολογίου, είναι στη διάθεση του Δημοσίου κατά
το χρόνο υποβολής της εκ μέρους του δηλώσεως εγγραπτέου ιδιοκτησιακού
δικαιώματος ή, το αργότερο, πριν οριστικοποιηθούν οι πρώτες εγγραφές, οι οποίες
είναι ενδεχόμενο να έχουν πραγματοποιηθεί υπέρ τρίτων και παράγουν, από της
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οριστικοποιήσεώς τους, αμάχητο τεκμήριο υπέρ άλλου, πλην του Δημοσίου,
φερομένου δικαιούχου. Η αντίθετη εκδοχή, κατά την οποία η χρονική προτεραιότητα
του Δασολογίου έναντι του Κτηματολογίου έχει την έννοια του παντελούς
αποκλεισμού της παράλληλης εξέλιξης των δύο διαδικασιών, θα καθυστερούσε
υπερμέτρως την κτηματογράφηση της χώρας και, μάλιστα, χωρίς αποχρώντα λόγο,
αφού για την προστασία των δασών, υπό την προεκτεθείσα έννοια, αρκεί η κατάρτιση
δασικών χαρτών σε χρόνο πρόσφορο, ώστε αυτοί να αποτελέσουν βάση εγγραφής
ιδιοκτησιακού δικαιώματος του Δημοσίου ή μέσο ώστε να αποκρουσθεί
αποτελεσματικά η εγγραφή ανύπαρκτου δικαιώματος τρίτου επ’αυτών.
Προβάλλεται σειρά λόγων ακυρώσεως, που εκκινούν από την εκδοχή ότι η ανάθεση
των επιμάχων συµβάσεων µελετών κτηματογράφησης βάσει της ως άνω
προκηρύξεως, χωρίς να έχει εκκινήσει η διαδικασία κατάρτισης δασικών χαρτών και,
πολύ περισσότερο, χωρίς οι χάρτες αυτοί να εχουν θεωρηθεί, αναρτηθεί και κυρωθεί,
παραβιάζει τις προαναφερόμενες συνταγματικές διαταξεις, τούτο δε, μεταξύ άλλων,
για το λόγο ότι ο κυρώμενος δασικός χάρτης, και μόνον αυτός, θα εξασφάλιζε,
προδήλως υπέρ του Δημοσίου, νόμιμο τίτλο εγγραφής ιδιοκτησιακού δικαιώματος. Η
ανάθεση, όµως, των επιμάχων συμβάσεων μελετών ανάγεται σε όλως πρώιμο στάδιο
της κτηματογράφησης και, περαιτέρω, της κατάρτισης και, πολύ περισσότερο, της
λειτουργίας του Κτηματολογίου. Τούτο ισχύει, κατά μείζονα λόγο, ως προς την
προσβαλλόμενη κανονιστική απόφαση καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών και
προεκτιμωμένων αμοιβών, η οποία, επομένως, δεν αντιβαίνει στις ως άνω
συνταγματικές διαταξεις.
Με την υπό κρίση αίτηση προσβάλλεται και η παράλειψη της Διοίκησης να κινήσει και
ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης δασικών χαρτών, όπως αυτή εκδηλώθηκε με
την έκδοση της ως άνω συμπροσβαλλόμενης κανονιστικής απόφασης. Η παράλειψη
αυτή συνεπάγεται, κατά την έννοια του σχετικώς προβαλλομένου λόγου ακυρώσεως,
έλλειψη νόμιμης προϋπόθεσης για την κίνηση και την πρόοδο της διαδικασίας
κατάρτισης του Κτηματολογίου και πλήσσεται από το αιτούν Επιμελητήριο υπό την
έννοια αυτή, δηλαδή, εν αναφορά προς την ανωτέρω προσβαλλόμενη κανονιστική
απόφαση, που σχετίζεται με την κτηματογράφηση, και όχι ως αυτοτελής παράλειψη,
σχετιζόμενη με τη συνταγματική επιταγή κατάρτισης Δασολογίου. Όμως, η
νομιμότητα της προσβαλλόμενης απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών αλλά
και της προκήρυξης που επακολούθησε, δεν επηρεάζεται από την έλλειψη δασικών
χαρτών, τούτο δε ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η πραγματική βάση του ισχυρισμού
του αιτούντος δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του φακέλου.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Χρ. Ντουχάνης
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την πλήρη καθαρογραφή
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του από το Δικαστήριο.
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