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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 

 
Η εργασία αυτή πραγµατεύεται το φαινόµενο του πολιτικού κόµµατος ως 

βασικού θεσµού του δηµοκρατικού πολιτεύµατος  και ως κυρίαρχου τρόπου 
πολιτικής οργάνωσης της κοινωνίας και του εκλογικού σώµατος  µέσα από την 
ελληνική Νοµολογία. 

Ειδικότερα, εξετάζει το πρόβληµα της νοµικής φύσης του δικαιώµατος 
ίδρυσης και συµµετοχής σε πολιτικό κόµµα, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 29 
παρ. 1 του Συντάγµατος, καθώς και το ζήτηµα της νοµιµοποίησης του πολιτικού 
κόµµατος. 

Το δεύτερο κεφάλαιο πραγµατεύεται το ρόλο του πολιτικού κόµµατος στη 
σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία, µελετά τις ρυθµίσεις που ισχύουν για την 
οικονοµική ενίσχυση των πολιτικών κοµµάτων ( άρθρο 29 παρ. 2 Συντάγµατος) και 
ασχολείται επίσης και µε το θέµα των περιορισµών του δικαιώµατος κοµµατικής 
οργάνωσης και δράσης ( άρθρο 29 παρ. 3 Συντάγµατος). 

Στη συνέχεια, η εργασία µελετά τη σχέση του πολιτικού κόµµατος µε τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης και ειδικότερα τα ζητήµατα που προκύπτουν κατά την 
πρόσβαση και προβολή τους από αυτά. 

Το τέταρτο κεφάλαιο πραγµατεύεται ζητήµατα που ανάγονται στην ύπαρξη 
και τη δράση του πολιτικού κόµµατος στα πλαίσια της εκλογικής διαδικασίας. 

Όλα τα παραπάνω ζητήµατα αντιµετωπίζονται µε παράθεση σχετικής 
νοµολογίας.  

 Στο τέλος της εργασίας ακολουθεί ένα γενικό συµπέρασµα της παρούσας 
µελέτης. 
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ΓΕΝΙΚΑ 

 
 

Στο τρίτο µέρος του Συντάγµατος που επιγράφεται «Οργάνωση και 
λειτουργία της Πολιτείας» και ειδικότερα στο τµήµα Α του µέρους αυτού , µε τίτλο 
«Σύνταξη της Πολιτείας», ο συντακτικός νοµοθέτης περιέλαβε, για πρώτη φορά 
στην ελληνική συνταγµατική ιστορία, ειδική διάταξη για τα πολιτικά κόµµατα. 
Πρόκειται  για το άρθρο 29, η παρ. 1 του οποίου ορίζει τα ακόλουθα: «Έλληνες 
πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωµα µπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να 
συµµετέχουν σε πολιτικά κόµµατα, που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να 
εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία  του δηµοκρατικού πολιτεύµατος». Αλλά και σε 
πολλές άλλες διατάξεις του Συντάγµατος ( και σχετικών θεσµικών νόµων) 
αναγνωρίζεται ρητά ο θεσµός του πολιτικού κόµµατος. 

Αντίθετα  µε άλλους θεσµούς, που από την πρώτη  στιγµή αποτέλεσαν το 
περιεχόµενο  συνταγµατικών ρυθµίσεων ( Βουλή, Κυβέρνηση, Πρόεδρος 
∆ηµοκρατίας), το πολιτικό κόµµα υπήρξε δηµιούργηµα και για χρόνια παρέµεινε 
στο χώρο της πολιτικής πράξης. Βέβαια, ούτε η εκλογική νοµοθεσία ούτε και η 
λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος µπορούν να νοηθούν χωρίς το 
θεσµό του πολιτικού κόµµατος. Κι όµως, επί χρόνια η επιστήµη του Συνταγµατικού 
∆ικαίου αρνήθηκε να ασχοληθεί µε το θεσµό αυτό . Το κοµµατικό φαινόµενο 
θεωρήθηκε από την κλασσική αντίληψη της συνταγµατικής µοναρχίας ως 
επικίνδυνο για την ενότητα του κράτους και γι’ αυτό αγνοήθηκε τόσο από τα 
Συντάγµατα όσο και από την παραδοσιακή νοµική θεωρία. Και ως σήµερα ο 
κοµµατικός χώρος θεωρείται από πολλούς χώρος ασυµβίβαστος µε ορισµένες 
λειτουργίες του κράτους, όπως είναι  η υπαλληλία και η δικαιοσύνη. Ακόµα και ο 
συνταγµατικός νοµοθέτης δεν µπόρεσε να απαλλαγεί από αυτά  τη µοναρχική 
κληρονοµιά και θέσπισε στην § 3 του άρθρου 29 για τους δηµοσίους υπαλλήλους 
και τους δικαστικούς λειτουργούς αυστηρούς περιορισµούς στο πολιτικό τους 
δικαίωµα να εκδηλώνονται υπέρ πολιτικού κόµµατος και να έχουν ενεργό 
κοµµατική δράση. 
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Το ίδιο το Σύνταγµα δεν περιέχει ορισµό του πολιτικού κόµµατος. Μολονότι 

όµως ούτε το Σύνταγµα ούτε  η κοινή νοµοθεσία περιέχουν στοιχεία που θα 
διευκόλυναν τη διαπίστωση της  έννοιας του πολιτικού κόµµατος, από την οποία 
εκκινεί  η έννοµη τάξη κατά τις σχετικές της ρυθµίσεις, µπορούν να καταγραφούν 
τα βασικά εννοιολογικά στοιχεία του κοµµατικού θεσµού. Είναι αυτά που  ανέδειξε 
η πολιτική πρακτική και η σύγχρονη ιστορική εξέλιξη. Ο συνταγµατικός νοµοθέτης 
δεν µπορεί παρά να είχε αυτές τις παραστάσεις, όταν θέσπιζε το άρθρο 29. Τέτοια 
εννοιολογικά  στοιχεία είναι τα εξής: α) Το  πολιτικό κόµµα είναι ιδιαίτερη µορφή 
ένωσης πολιτών, β) Η ένωση αυτή έχει σκοπό την απόκτηση της πλειοψηφίας στο 
Εκλογικό Σώµα και στα αντιπροσωπευτικά όργανα που προβλέπει η έννοµη  τάξη, 
ή τουλάχιστον την πολιτική έκφραση µέρους της κοινής γνώµης και τη συµµετοχή 
στη διαµόρφωση της πολιτικής βούλησης, διαµέσου των θεσµικών  µέσων που 
διασφαλίζει το Σύνταγµα, γ) Η ένωση αυτή των πολιτών έχει χαρακτήρα διαρκή ή 
πάντως µεγάλης διάρκειας. Η συνδροµή αυτών των εννοιολογικών στοιχείων 
επιβεβαιώνεται από τις λειτουργίες που η έννοµη τάξη αναθέτει στο πολιτικά 
κόµµατα. 

Ωστόσο, από τις συνταγµατικές διατάξεις, τις διατάξεις του Κανονισµού της 
Βουλής, της εκλογικής νοµοθεσίας και των άλλων κοινών νόµων που αναφέρονται 
στα κόµµατα, καθώς επίσης και από τη µέχρι σήµερα λειτουργία τους στο πεδίο 
διαµόρφωσης και έκφρασης της λαϊκής  βούλησης, µπορεί να συναχθεί ότι 
πολιτικό κόµµα είναι «η διαρκής ένωση Ελλήνων πολιτών µε δικαίωµα ψήφου, η 
οργάνωση και η δράση της οποίας αποσκοπεί αφενός στη διαµεσολάβηση και 
έκφραση της θέλησης του λαού και αφετέρου στη συµµετοχή της  για την άσκηση 
της κρατικής εξουσίας». 1 

Η προσέγγιση όµως στο θέµα του κοµµατικού φαινοµένου που τίθεται σε 
αυτή την εργασία συστηµατοποιείται µε ορισµένα ειδικότερα ζητήµατα, τα οποία θα 
εκτεθούν παρακάτω και µε τα οποία έχει ασχοληθεί και η ελληνική Νοµολογία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ∆ίκαιο των Πολιτικών κοµµάτων, 1994, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σελ. 29. 



 8

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
 

1.1 Νοµική φύση του δικαιώµατος ίδρυσης και συµµετοχής σε πολιτικά 
κόµµατα- αρ. 29§1 Σ- Νοµολογία. 
 

Η ελευθερία ίδρυσης πολιτικού κόµµατος κινείται ταυτόχρονα σε ένα διπλό 
νοµικοπολιτικό επίπεδο: αφενός στο επίπεδο της διασφάλισης των ατοµικών 
δικαιωµάτων και του πολιτικού φιλελευθερισµού  και αφετέρου στο επίπεδο της 
κατοχύρωσης του πολιτεύµατος, της λειτουργίας της δηµοκρατικής αρχής και της 
ουσιαστικής πραγµάτωσης της λαϊκής κυριαρχίας. Αυτό σηµαίνει ότι το δικαίωµα 
ίδρυσης πολιτικού κόµµατος αποτελεί κοινή συνισταµένη στη λειτουργία τόσο της 
αρχής του κράτους δικαίου  όσο και της ίδιας της αρχής του κράτους δικαίου όσο 
και της ίδιας τη δηµοκρατικής  αρχής. 

Πραγµατικά, το άρθρο 29§1 του Συντάγµατος κατοχυρώνει ένα πολιτικό 
δικαίωµα το οποίο  αποτελεί συγχρόνως και εξειδίκευση των ατοµικών 
δικαιωµάτων της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συµµετοχής στην 
κοινωνική και πολιτική ζωή της Χώρας (άρθρο 5§1 Συντάγµατος) και της 
ελεύθερης έκφρασης και διάδοσης των ιδεών (άρθρο 14§1 Συντάγµατος)1. 
Ταυτόχρονα, ως πολιτικό δικαίωµα, εξειδικεύει και υλοποιεί  την αρχή της λαϊκής 
κυριαρχίας (άρθρο 1§1,2,3 Συντάγµατος). 

Είναι, λοιπόν , αντιληπτό, ότι το δικαίωµα ίδρυσης και συµµετοχής στο 
πολιτικά κόµµατα δεν έχει µονοσήµαντο περιεχόµενο, αλλά αντίθετα αγγίζει 
ευρύτατα πεδία της συνταγµατικής ύλης. Η λειτουργία του εν λόγω δικαιώµατος 
από συνταγµατική άποψη είναι, έτσι, σύνθετη. Αποτελεί ταυτόχρονα πολιτικό και 
ατοµικό δικαίωµα. Εξάλλου, η ίδια η φύση του περιεχοµένου του ως δικαιώµατος 
που ασκείται κατά βάση συλλογικά, του προσδίδει το χαρακτήρα του συλλογικού 
δικαιώµατος ή δικαιώµατος οµαδικής δράσης. Από τη διατύπωση του άρθρου 
25§1 Συντάγµατος, κατά το οποίο «τα δικαιώµατα του ανθρώπου, ως ατόµου και 
ως µέλους του κοινωνικού συνόλου, τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους», 
συνάγεται πως τα θεµελιώδη δικαιώµατα ισχύουν για  τον άνθρωπο και ως µέλος 
των κοινωνικών οµάδων που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης, 
οµαδικά δοµηµένης κοινωνίας.2 Η άσκηση ακριβώς των δικαιωµάτων αυτών 
προϋποθέτει την ύπαρξη, ή καταλήγει στην δηµιουργία κοινωνικών ενώσεων, η 
δραστηριότητα των οποίων  απαιτεί συνταγµατική προστασία, ακόµη και αν δεν 
έχουν αποκτήσει νοµική προσωπικότητα. 

 
 
 
1.Υποστηρίζεται, πάντως, µε σηµαντική επιχειρηµατολογία, ότι το δικαίωµα ίδρυσης και 
συµµετοχής σε κόµµατα δεν ανήκει στην κατηγορία των ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών 
αλλά είναι καθαρά πολιτικό δικαίωµα: Βλ. Κασιµάτη, Μελέτες Ι , σελ. 202-203. υποστηρίζεται όµως 
και η άποψη ότι αποτελεί συνάµα ατοµικό και πολιτικό δικαίωµα. 
 
2. Βλ. ∆. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Το υποκείµενο των συνταγµατικών δικαιωµάτων 1981,  
    ∆. ΤΣΑΤΣΟΥ, Συνταγµατικό ∆ίκαιο τ. Γ΄ θεµελιώδη ∆ικαιώµατα 1988. 
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Αντικείµενο του δικαιώµατος ίδρυσης και συµµετοχής σε πολιτικό κόµµα, δεν 

είναι απλώς η αποχή του κράτους από επεµβάσεις σε µια  συνταγµατικά 
κατοχυρωµένη σφαίρα, όπως συµβαίνει καταρχήν µε τα ατοµικά- αµυντικά 
δικαιώµατα, αλλά η ενεργός συµµετοχή του πολίτη στο σχηµατισµό της 
πολιτειακής βούλησης. Με άλλες λέξεις, το δικαίωµα ίδρυσης ή συµµετοχής  σε 
πολιτικό κόµµα επεκτείνεται σε δικαίωµα συµµετοχής µέσω  του κόµµατος αυτού 
σε πολιτικά και πολιτειακά κρίσιµες διαδικασίες ανάδειξης άµεσων κρατικών 
οργάνων (Βουλή- Κυβέρνηση), χάραξης της πολιτικής του κράτους και άσκησης 
εξουσίας (νοµοθετικής – εκτελεστικής ). Συνέχεια και προέκταση του δικαιώµατος 
αυτού των πολιτών αποτελεί το δικαίωµα των ίδιων των κοµµάτων να συµµετέχουν 
ελεύθερα στις συνταγµατικά προβλεπόµενες διαδικασίες σχηµατισµού της 
πολιτειακής βούλησης, διαµορφώνοντας και αναδιαµορφώνοντας παράλληλα µέσα 
στο πλαίσιο αυτό τη δική τους το καθένα  πολιτική και ιδεολογική φυσιογνωµία. 
Ειδικότερα το Σύνταγµα αναθέτει ρητά στα κόµµατα καθοριστικό ρόλο για το 
σχηµατισµό της κυβέρνησης και επιπλέον κατοχυρώνει το ρόλο των κοµµάτων σε 
ποικίλες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Εξάλλου σήµερα πια, όπως 
επισηµάνθηκε προηγουµένως, δεν νοούνται καν βουλευτικές εκλογές χωρίς 
κόµµατα. 

Όσον αφορά τη ρήτρα της εξυπηρέτησης της ελεύθερης λειτουργίας του 
δηµοκρατικού πολιτεύµατος, στην παρ. 1 του άρθρου 29, δεν εµπεριέχει 
περιορισµό ούτε παρέχει κριτήριο, µε βάση το οποίο κρατικά όργανα ( έστω και 
δικαστήρια) να µπορούν να απαγορεύσουν την ίδρυση κόµµατος  ή να διατάξουν 
τη διάλυση υφιστάµενου. Τούτο θα ήταν ασύµβατο µε την πολιτική ελευθερία που 
είναι συστατικό στοιχείο της δηµοκρατικής αρχής. Συνέπεια της πολιτικής 
ελευθερίας ως στοιχείου της δηµοκρατίας είναι ότι όλες οι πολιτικές απόψεις, 
τάσεις, ιδεολογίες κ.λ.π. είναι καταρχήν ελεύθερες3 . Περιορισµοί  στην έκφρασή 
τους και κυρίως στην επιδίωξη των πολιτικών κοµµάτων ή άλλων ενώσεων που τις 
εκφράζουν να συµµετάσχουν στις συνταγµατικές διαδικασίες σχηµατισµού της 
πολιτειακής βούλησης, δεν µπορούν να επιβληθούν µε νόµο, αφού αυτός θα ήταν 
αντίθετος στη δηµοκρατική αρχή. Η επιβολή περιορισµών είναι θεµιτή µόνο αν 
ερείδεται σε άλλη ειδικότερη συνταγµατική διάταξη, η οποία καθιερώνει 
παρέκκλιση από την παραπάνω αρχή κατά τρόπο ρητό και ανεπίδεκτο 
αµφισβήτησης. Τούτο δεν συµβαίνει στην περίπτωση της διάταξης της παρ. 1 του 
άρθρου 29 Συντάγµατος, αφού αυτή δεν προβλέπει διαδικασίες απαγόρευσης 
«αντιδηµοκρατικών» κοµµάτων. Την άποψη αυτή δέχεται απολύτως η κρατούσα 
γνώµη στην ελληνική θεωρία του συνταγµατικού δικαίου4. Περαιτέρω εξάλλου , η 
νοµοθετική πρόβλεψη παρόµοιων διαδικασιών θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση και 
µε την πρόθεση του συντακτικού νοµοθέτη να αποφύγει διαδικασίες κηδεµόνευσης 
της πολιτικής ζωής , κατά το (αρνητικό) πρότυπο του διδακτορικού συνταγµατικού 
κειµένου του 1968. 

 
 
 

3. Πρβλ. Κ. ΜΑΥΡΙΑ, Συνταγµατικό ∆ίκαιο , 2003 σελ. 405 
4. Βλ. Μεταξύ άλλων ∆.ΤΣΑΤΣΟΥ, Συνταγµατικό ∆ίκαιο , 1993 σελ. 80,      

Γ. ∆ΡΟΣΟΥ, Η νοµική θέση των πολιτικών κοµµάτων 1982 σε                                                                    
Κ. ΜΑΥΡΙΑ, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 2003 σελ. 394 
ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου, Ι, σελ. 342,  
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Το δικαίωµα ίδρυσης πολιτικού κόµµατος ρυθµιζόταν επί τρεις σχεδόν 
δεκαετίες από τις διατάξεις ενός ν. δ/τος, το οποίο, µάλιστα ήταν προγενέστερο του 
Συντάγµατος του 1975. Ειδικότερα µε τις σχετικές ρυθµίσεις του υπ΄αριθµ. 59/1974 
ν. δ/τος επιτράπηκε η ελεύθερη σύσταση πολιτικών κοµµάτων, καθώς και η 
επαναλειτουργία όσων είχαν διαλυθεί κατά το παρελθόν ή των οποίων η 
λειτουργία είχε διακοπεί ή ανασταλεί. Επιδιώχθηκε έτσι η επαναφορά σε νοµικό 
επίπεδο της κοµµατικής ελευθερίας η οποία  είχε καταλυθεί την περίοδο της 
δικτατορίας. 

 Οι αρνητικές εµπειρίες και τα σύνδροµα του παρελθόντος, ωστόσο, 
αποτυπώθηκαν έντονα στις διατάξεις του ανωτέρου ν.  δ/τος. Συγκεκριµένα, το 
άρθρο 1 του ν.δ 59/1974 απαιτούσε κατά την ίδρυση ενός κόµµατος, την κατάθεση 
δηλώσεως στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι οι αρχές του κόµµατος δεν 
αποσκοπούν στην βίαιη κατάληψη της εξουσίας και στην ανατροπή του ελεύθερου 
δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η ανωτέρω διάταξη, που θέσπιζε την εν λόγω 
«δήλωση νοµιµοφροσύνης» επικρίθηκε από σηµαντική µερίδα της θεωρίας, η 
οποία εξέφρασε, µάλιστα, σηµαντικές επιφυλάξεις για τη συνταγµατικότητά της. 
∆ηµιουργήθηκαν εξάλλου και προβλήµατα κατά την εφαρµογή της από τη 
νοµολογία5 . Η λύση που επελέγη, κατ’ οικονοµίαν, ήταν τελικά η «σύµφωνη µε το 
άρθρο 29 παρ. 1 Συντάγµατος ερµηνεία» της ανωτέρω διάταξης της κοινής 
νοµοθεσίας. Όπως έγινε εύστοχα δεκτό, δεν χρειάζεται καν η δήλωση να είναι ρητή 
και πανηγυρική αλλά µπορεί να συνάγεται από εκτίµηση του περιεχοµένου της 
αίτησης του κόµµατος για συµµετοχή στις εκλογές ή συναφή πραγµατικά 
περιστατικά( π.χ. ότι ο αρχηγός του κόµµατος ήταν βουλευτής στο παρελθόν). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5. Πρβλ. ΑΠ. 869/1994, ΤοΣ 1996, σελ. 481               

ΑΠ. 903/1994, ΤοΣ 1996, σελ.484 
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Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµό 869/1994 απόφαση του Αρείου 
Πάγου, οι υποψήφιοι τριών κοµµάτων ( «Αριστερή Κίνηση κατά της Ε.Ο.Κ», 
«Ουράνιο Τόξο» και «Κίνηση Πολιτών» ) δεν ανακηρύχθηκαν στις 
ευρωβουλευτικές εκλογές επειδή οι δηλώσεις δεν περιείχαν «ούτε λέξη για τις 
αρχές τους». Λίγες µέρες αργότερα η απόφαση 903/1994 του Α΄ Τµήµατος του 
Αρείου Πάγου, η οποία εκδόθηκε ύστερα από αιτήσεις ανάκλησης της 
προηγούµενης απόφασης του ίδιου (869/1994) από τα τρία κόµµατα, έκρινε ότι 
από την εκτίµηση του περιεχοµένου των αιτήσεων προέκυψε ότι «τα κόµµατα αυτά 
παρέλειψαν τη δήλωση από συγγνωστή πλάνη» και ότι από την επίκληση εκ 
µέρους των τριών κοµµάτων των συνταγµατικών διατάξεων για την ελεύθερη 
λειτουργία των κοµµάτων «συνάγεται δήλωση σεβασµού του δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος». Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αποκλεισµός των τριών κοµµάτων από 
τις ευρωεκλογές είχε προκαλέσει πολιτική κατακραυγή και ίσως το γεγονός  αυτό 
συνέβαλε ώστε ο Άρειος Πάγος να ανακρούσει πρύµνα.   

Ήδη όµως σήµερα µε το άρθρο 31 παρ. 4 του ν. 3023/2002 καταργήθηκε το 
ν.δ. 59/1974, ενώ µε το άρθρο 29 παρ. 1 του ίδιου νόµου, το περιεχόµενο της 
ιδρυτικής δήλωσης κόµµατος προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
περιορίσθηκε σε απλή επανάληψη της φρασεολογίας του άρθρου 29 παρ. 1 Συντ. 
(ότι δηλαδή η οργάνωση και η δράση του κόµµατος εξυπηρετεί την ελεύθερη 
λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος). Περαιτέρω τυπικές προϋποθέσεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 29 ν. 3023/2002 είναι η κατάθεση της δήλωσης από τον 
Πρόεδρο ή τη διοικούσα επιτροπή του κόµµατος, η γνωστοποίηση του ονόµατος, 
του εµβλήµατος και της έδρας του και η υποβολή του καταστατικού ή της ιδρυτικής 
του διακήρυξης µε τις υπογραφές τουλάχιστον 200 πολιτών µε δικαίωµα ψήφου. 
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1.2. Νοµική προσωπικότητα-έννοµο συµφέρον- Ικανότητα διαδίκου- 
Νοµολογιακή αντιµετώπιση. 
 
 

Στη συνταγµατική θεωρία εριζόταν µέχρι σήµερα το κατά πόσον το πολιτικό 
κόµµα διαθέτει ή όχι νοµική προσωπικότητα. Κατά την ορθότερη άποψη το 
πολιτικό κόµµα δεν διέθετε, έως την έναρξη  ισχύος του ν. 3023/2002, νοµική 
προσωπικότητα, παρόλο που υποστηριζόταν και η άποψη ότι τα πολιτικά κόµµατα 
διέθεταν νοµική προσωπικότητα6 . Χαρακτηριστική ως προς αυτό ήταν η απόφαση 
131/1988 του ΜΠρΛαρ7 , µε την οποία κρίθηκε ότι βούληση τόσο του συντακτικού  
όσο και του κοινού νοµοθέτη ήταν να αναχθούν τα πολιτικά κόµµατα σε 
υποκείµενα οικονοµικής  ελευθερίας και ειδικότερα σε υποκείµενα της ελευθερίας 
της ιδιοκτησίας και κατ’ επέκταση να απονεµηθεί σ’ αυτά γενική ικανότητα 
ενέργειας που µόνο µε τη θεώρησή τους ως νοµικών προσώπων µπορεί να 
δικαιολογηθεί. Η αποδοχή οποιασδήποτε άλλης  λύσης για τη νοµική ταυτότητα 
των πολιτικών κοµµάτων δεν φαίνεται να εξυπηρετεί  τη λειτουργία τους και 
προφανώς δεν είναι σύµφωνη µε τη βούληση του νοµοθέτη, αφού η άρνηση 
απονοµής στα πολιτικά κόµµατα νοµικής προσωπικότητας, αποστερεί αυτά από τη 
νοµική τους αυτοτελή ύπαρξη και αποδυναµώνει την ικανότητα ενεργειών τους. Με 
έρεισµα τις σκέψεις αυτές, το εν λόγω ∆ικαστήριο καταλήγει στην κρίση ότι τα 
πολιτικά κόµµατα αποτελούν «ιδιόµορφα νοµικά πρόσωπα», που έχουν τη γενική 
ικανότητα δικαίου των νοµικών προσώπων . µπορούν συνεπώς και να 
κληρονοµούν εκ διαθήκης. 

Ωστόσο, από την πλευρά εκείνων που υποστήριζαν ότι το πολιτικό κόµµα δεν 
διέθετε νοµική προσωπικότητα, ήταν παραδεκτό όµως, ότι αποτελούσε υποκείµενο 
των ειδικών δικαιωµάτων που θεσπίζει το Σύνταγµα και αναγνωριζόταν σε αυτό η 
ικανότητα δηλώσεως βουλήσεως, µέσω των οργάνων του, στις συγκεκριµένες 
περιπτώσεις που προέβλεπαν οι εν λόγω διατάξεις, καθώς και σε εκείνες που 
απέρρεαν από την ιδιαίτερα φύση του ως συνταγµατικού θεσµού. Το πολιτικό 
κόµµα δεν είναι βέβαια «όργανο του κράτους» αποτελεί όµως θεσµό του 
Συντάγµατος , που λειτουργεί ως µηχανισµός υπέρβασης της διάκρισης εξουσίας 
και κοινωνίας 8 . Να σηµειωθεί ότι και κατά την εισηγητική έκθεση του ν. 3023/2002 
«το πολιτικό κόµµα αποτελεί συνταγµατικό θεσµό και επιτελεί σηµαντική αποστολή 
στο πλαίσιο του δηµοκρατικού πολιτεύµατος».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Χ. ΚΕΦΑΛΑΣ, Η νοµική φύση του πολιτικού κόµµατος, Ελ∆ικ., 1981 
7. Βλ. ΝοΒ 1989 , σελ. 608  
8. Βλ. D. TSATSOS/M. MORLOK, Parteinrecht, 1982, σελ. 24 
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Υπό την έννοια αυτή, γινόταν δεκτό ότι το πολιτικό κόµµα έχει την ικανότητα 
να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων εκεί όπου αυτή η ικανότητα 
είναι λειτουργικά αναγκαία για την εκπλήρωση της  συνταγµατικής αποστολής του. 
Η έκταση της ικανότητας δικαίου και της δικαιοπρακτικής ικανότητας του νοµικού 
προσώπου είναι περιορισµένη: προσδιορίζεται από το σκοπό και τα µέσα 
επιδίωξής του όπως αυτά ορίζονται από το καταστατικό ενός σωµατείου ή 
ιδρύµατος. Υπό την έννοια αυτή, τα κόµµατα είχαν ικανότητα προσδιορισµένη, από 
το σκοπό και τα µέσα δράσης τους µέσα στη λειτουργία του δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος. Το πολιτικό κόµµα, ως νοµικά ιδιόµορφη ένωση πολιτών, είχε την 
ικανότητα να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων εκεί όπου αυτή η 
ικανότητα ήταν λειτουργικά αναγκαία για την εκπλήρωση της συνταγµατικής του 
αποστολής. Στην άποψη αυτή  κατέτεινε εξάλλου παγίως και η συναφής νοµολογία 
των δικαστηρίων. Βαρύνουσα σηµασία στο θέµα αυτό είχε η απόφαση του 
Συµβουλίου της Επικρατείας 2145/1979 µε εισηγητή τον Κ. Κακούρη, και κυρίως η 
σχετική εισήγηση του Κ. Κακούρη. Σηµειώνεται, ακόµη, ότι η Ολοµέλεια της 
Βουλής που ψήφισε το Σύνταγµα του 1975 δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε το ζήτηµα 
της νοµικής φύσης των πολιτικών κοµµάτων ούτε υπήρξε πρόθεση αναγνώρισης 
νοµικής προσωπικότητας στα κόµµατα, αντίθετα µάλιστα, σε ορισµένες 
περιπτώσεις αποκρούεται κατά τρόπο ρητό και σαφή µια τέτοια αναγνώριση.  

Με σταθερή νοµολογία, τα δικαστήρια αναγνωρίζουν τη νοµική δυνατότητα 
των κοµµάτων να ασκούν ένδικα βοηθήµατα και να παρίστανται ενώπιον των 
δικαστηρίων. Ήδη το έτος 1979, η Ολοµέλεια το ΣΤΕ µε την απόφαση 4037/799 

έκρινε ότι η νοµοθετική διάταξη που παρέχει το δικαίωµα προς άσκηση αιτήσεως 
ακυρώσεως στα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα, δεν περιορίζεται  µόνο σε αυτά 
που απαριθµούνται στον Αστικό Κώδικα ή σε άλλα νοµοθετήµατα, αλλά 
αναφέρεται, και σε ενώσεις προσώπων, οι οποίες καθίστανται υπό της εννόµου 
τάξεως φορείς δικαιωµάτων και υποχρεώσεων όπως είναι τα πολιτικά κόµµατα, 
στα οποία  αναγνώρισε ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Η ανωτέρω δικαστική 
απόφαση θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί καθοδηγητική για τη µεταγενέστερη 
νοµολογία του ∆ικαστηρίου.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Βλ. ΣΤΕ 4037/79, ΤοΣ 79 ,  σελ. 626  
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Ενώ µε την υπ΄αριθµό 2145/79 του ∆΄ Τµήµατος του ΣΤΕ10  η οποία 
παρέπεµψε την εν λόγω  υπόθεση ( Ε∆ΗΚ κατά ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.) στην 
Ολοµέλεια, έγινε αντίθετα δεκτό ότι στον κύκλο των προσώπων που δικαιούνται να 
ασκήσουν αίτηση ακυρώσεως δεν περιλαµβάνονται τα πολιτικά κόµµατα  αλλά 
µόνο τα νοµικά πρόσωπα τα αναγνωριζόµενα από το νόµο ως τέτοια. Θα πρέπει, 
ακόµη, να σηµειωθεί πως υπήρχε και η άποψη που υποστήριζε ότι τα πολιτικά 
κόµµατα αποκτούν νοµική προσωπικότητα από την κατάθεση της δήλωσης στον 
Άρειο Πάγο. Χαρακτηριστική ήταν η απόφαση µε αριθµό 243/77 του Εφ. Λαρ.11 , 
κατά την οποία στα πλαίσια τέλεσης αξιόποινης πράξης (βιαιοπραγίας) σε βάρος 
του ΚΚΕ στα Φάρσαλα, τέθηκε βασικά το ζήτηµα της νοµιµοποίησης του κόµµατος 
αυτού ως πολιτικού ενάγοντος στην ποινική διαδικασία. Το παραπάνω δικαστήριο 
αντιµετώπισε και το ζήτηµα της νοµικής προσωπικότητας των κοµµάτων και έκρινε 
ότι τα πολιτικά κόµµατα αποκτούν  νοµική προσωπικότητα µε την υποβολή της 
δηλώσεως σύµφωνα µε το νόµο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή µε την 
επίδοση σ΄αυτόν δήλωση για τον καταρτισµό εκλογικών συνδυασµών. Εποµένως, 
σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση το πολιτικό κόµµα ως νοµικό πρόσωπο 
νοµιµοποιείται να παραστεί στην ποινική διαδικασία ως πολιτικός ενάγων και να 
ζητήσει χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αντίθετα, η υπ΄αριθµό 
531/1980 απόφαση του Αρείου Πάγου, αρνείται τη νοµική προσωπικότητα του 
κόµµατος, πλην όµως δέχεται ότι νοµιµοποιείται ως πολιτικός ενάγων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
10. ΣΤΕ 2145/79 ΤοΣ  79, σελ. 600 
11. ΤοΣ  σελ.217 
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Έπειτα, ωστόσο, από την ανωτέρω υπ΄αριθµό 4037/79 απόφαση της 
Ολοµέλειας του ΣΤΕ η σχετική νοµολογία αναγνωρίζει πάγια την νοµική ικανότητα 
των πολιτικών κοµµάτων να ασκούν αίτηση ακύρωσης και να παρίστανται ως 
διάδικοι ενώπιον του ∆ικαστηρίου. Ως τέτοιες αποφάσεις µπορούν να αναφερθούν 
οι εξής: α) η υπ’ αριθµό 12625/1982 του Μ. Πρωτ. Αθ. 12 σύµφωνα µε την οποία 
ενώσεις προσώπων που δεν έχουν  αποκτήσει νοµική προσωπικότητα δύνανται 
να είναι διάδικοι, εξοµοιώνοντας δικονοµικά τις ενώσεις προσώπων που έχουν 
νοµική προσωπικότητα µε αυτές που δεν έχουν αποκτήσει, β) η υπ΄ αριθµό 
22/1994 απόφαση του Ανώτατου ειδικού ∆ικαστηρίου13 , το οποίο έκρινε ότι τα 
πολιτικά κόµµατα έχουν την ιδιότητα να είναι διάδικοι σε δίκη ενώπιον του 
Ανωτάτου  Ειδικού ∆ικαστηρίου που αφορά το κύρος των βουλευτικών εκλογών, 
έπειτα από την άσκηση πρόσθετης παρέµβασης από το κόµµα «Νέα ∆ηµοκρατία» 
υπέρ του κύρους της πληττόµενης εκλογής τους που είχε ως αποτέλεσµα τη 
µείωση της κοινοβουλευτικής δύναµης του κόµµατος αυτού κατά δύο έδρες, γ) η 
υπ΄αριθµό  944/1999 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας 14 , το οποίο 
έκρινε, µετά από αίτηση του κόµµατος «∆ηµοκρατικό Κοινωνικό Κίνηµα (∆ΗΚΚΙ)» , 
ότι το αιτούν πολιτικό κόµµα έχει την ικανότητα να είναι διάδικος  και νοµιµοποιείται 
στην άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως ακυρώσεως της απόφασης του Υπουργού 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, µε την οποία συγκροτήθηκε το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως χωρίς να µετάσχει το ∆ΗΚΚΙ στη διαδικασία αυτή 
παρόλο που κατείχε στη Βουλή 9 έδρες σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12. ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1982 ,  σελ. 591  
13. ΑΕ∆ 22/94 ∆Ι∆ΙΚ 1995 ,  σελ. 345 
14. Ε∆∆∆∆ 1999 ,  σελ. 837 
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Το παραπάνω δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη η οποία παρέχει το δικαίωµα 
προς άσκηση αίτησης ακυρώσεως στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα δεν 
περιορίζεται µόνο σ΄ αυτά, όπως απαριθµούνται στον Αστικό Κώδικα ή 
κατονοµάζονται ως τέτοια σε άλλα νοµοθετήµατα, αλλά κατά την αληθή της έννοια, 
αναφέρεται και στις ενώσεις προσώπων, που καθίστανται από την έννοµη τάξη 
φορείς  δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, σε ορισµένου κύκλου σχέσεις ή τοµείς 
δραστηριότητας, όπως είναι τα πολιτικά κόµµατα, τα οποία προβλέπονται και 
κατοχυρώνονται από το ίδιο το Σύνταγµα. Το Σύνταγµα δηλαδή απέβλεψε στην 
ύπαρξη και δράση των κοµµάτων και αναγνώρισε σ’ αυτά τα ίδια δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις , δ) η υπ΄ αριθµό 240/1990 του Αρείου Πάγου 15 κατά την οποία το 
δικαστήριο έκρινε ότι το πολιτικό κόµµα στερείται µεν νοµικής προσωπικότητας, 
αλλά έχει την ικανότητα να είναι διάδικός κατά το αρ. 62 Κπολ∆ και να 
εκπροσωπείται στο δικαστήριο από τον αρχηγό του. Η δε σύµβαση µεταξύ του 
κόµµατος και του λαού, δυνάµει της οποίας αυτό αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
εκτελέσει, όταν ανέλθει στην εξουσία, τις προγραµµατικές του διακηρύξεις, έχει 
ιδιότυπο χαρακτήρα και δεν µοιάζει µε τις συµβάσεις του κοινού δικαίου. ∆ηλαδή, 
αν το κόµµα δεν πραγµατοποιήσει τελικά αυτά που υποσχέθηκε δια του αρχηγού 
του, δεν ευθύνεται σε αποζηµίωση, ούτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΚ περί µη 
εκτελέσεως της συµβάσεως ούτε σύµφωνα µε αυτές περί αδικοπραξιών. ε) Η υπ’ 
αριθµό 1072/2000 16 απόφαση του ΣΤΕ η οποία αναγνωρίζει το δικαίωµα άσκησης 
αίτησης ακύρωσης εκ µέρους του πολιτικού κόµµατος «Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό 
Κίνηµα (ΠΑΣΟΚ)» κατά της πράξης µε την οποία γίνεται η κατανοµή κοινόχρηστων 
χώρων.   

Όσον αφορά το θέµα του έννοµου συµφέροντος του πολιτικού κόµµατος 
σχετικές είναι οι παρακάτω αποφάσεις : α) δυνάµει της υπ’ αριθµό 2285/94 
απόφασης του ΣΤΕ 17  , η οποία εκδόθηκε µετά από αίτηση του πολιτικού 
κόµµατος «Πολιτική Άνοιξη», το παραπάνω απέρριψε την αίτηση το κόµµατος διότι 
το αιτούν κόµµα δεν δύναται να θεµελιώσει άµεσο και ιδίον έννοµο συµφέρον για 
την άσκηση της αίτησης. Σύµφωνα µε την αιτιολογία ορίστηκε το εξής: Αίτηση 
ακυρώσεως δικαιούται να ασκήσει ο ιδιώτης ή το νοµικό πρόσωπο, τους οποίους 
αφορά η διοικητική πράξη ή των οποίων έννοµα συµφέροντα, έστω και µη 
χρηµατικά, προσβάλλονται από αυτήν. Κατά την έννοια της διάταξης, για την 
ύπαρξη εννόµου συµφέροντος δεν αρκεί το κοινό ενδιαφέρον κάθε πολίτη για τα 
γενικότερα θέµατα της χώρας και την τήρηση υπό της ∆ιοικήσεως της αρχής της 
νοµιµότητας, αλλά απαιτείται η ύπαρξη ιδιαιτέρου δεσµού του αιτούντος 
προσώπου ή φορέως συλλογικής δραστηριότητας προς την προσβαλλόµενη 
πράξη, και µάλιστα δεσµού έχοντος προσωπικό χαρακτήρα, και γίνεται µεν δεκτόν 
ότι τα νοµικά πρόσωπα έχουν έννοµο συµφέρον προς προσβολή, µεταξύ άλλων, 
πράξεων που σχετίζονται µε τους επιδιωκόµενους υπ’ αυτών συγκεκριµένους 
σκοπούς, πλην τούτο δεν µπορεί να ισχύσει για τα κόµµατα ως προς ευρύτατους 
πολιτικούς σκοπούς. 
 
 
 
 
 
 
15. Βλ. ΝοΒ 1990 , σελ.1465 
16. Βλ. ΤοΣ  2000 ,  σελ.192 
17. Βλ. ΝοΒ 1995 
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Εποµένως, όταν η προσβαλλόµενη πράξη δεν αφορά το ίδιο το κόµµα, ούτε 
εµποδίζει άµεσα την πραγµάτωση του σκοπού του, δεν έχει αυτό άµεσο και ίδιον 
έννοµο συµφέρον προς άσκηση κατά της πράξεως αυτής αιτήσεως ακυρώσεως. 

β) Οµοίως και η απόφαση µε αριθµό 2286/2001 του ΣΤΕ 18 το οποίο έκρινε 
ότι το αιτούν πολιτικό κόµµα δεν θεµελιώνει άµεσο ίδιο έννοµο συµφέρον για την 
άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της προσβαλλόµενης πράξης της Αρχής 
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που δεν το αφορά το ίδιο, ούτε 
εµποδίζει ευθέως την πραγµάτωση των σκοπών του.  

Τη λύση στο ζήτηµα της νοµικής προσωπικότητας των πολιτικών κοµµάτων 
έδωσε, εν µέρει τουλάχιστον, ο νόµος 3023/2002, στο άρθρο 29 παρ. 6 του οποίου 
ορίζεται ότι « Το πολιτικό κόµµα αποκτά µε την ίδρυσή του νοµική προσωπικότητα 
για την εκπλήρωση της συνταγµατικής αποστολής του». Σύµφωνα εξάλλου µε την 
εισηγητική έκθεση του νόµου αυτού η θέσπιση νοµικής προσωπικότητας για τα 
πολιτικά κόµµατα προβλέφθηκε «προκειµένου να αντιµετωπιστούν  δυσχέρειες 
που ανακύπτουν στην πράξη, ιδίως στις σχέσεις των πολιτικών κοµµάτων µε 
τρίτους, και να διευκολυνθούν στη δράση τους». Παρά το γεγονός, ωστόσο, ότι ο 
ανωτέρω νόµος επιλύει το ζήτηµα της νοµικής προσωπικότητας των πολιτικών 
κοµµάτων, εντούτοις δεν διασαφηνίζεται « τι είδους νοµικό πρόσωπο θα είναι 
πλέον ένα πολιτικό κόµµα: θα είναι δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου;» 19 
Όπως ήδη σηµειώθηκε τα πολιτικά κόµµατα δεν εντάσσονται ούτε στη δηµόσια 
(κρατική) σφαίρα, ούτε στην αµιγώς ιδιωτική σφαίρα. Κινούνται κάπου ενδιάµεσα. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει, κατ’ αρχήν, δεκτό ότι τα πολιτικά κόµµατα δεν 
µπορούν να αποτελέσουν ν.π.δ.δ. 20  Πράγµατι, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα 
ιδρύονται κατά κανόνα µε πράξη νοµοθετικού οργάνου ή µε πράξη που εκδίδεται 
κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση, ενώ το κράτος παράλληλα ασκεί εποπτεία και 
έλεγχο επ’ αυτών, διέπονται δε κατά βάση από κανόνες του διοικητικού δικαίου. 
Αλλά και στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν µπορούν να ενταχθούν τα 
πολιτικά κόµµατα. Τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα διακρίνονται ως γνωστόν σε 
εκείνα του αστικού δικαίου (σωµατείο, ίδρυµα, επιτροπή εράνου και αστική εταιρία 
µε νοµική προσωπικότητα) και του εµπορικού δικαίου, ισχύει δε η αρχή του 
numerus clausus , δηλαδή δεν είναι δυνατή η δηµιουργία νέων µορφών νοµικών  
προσώπων µε ιδιωτική βούληση. Ο νοµοθέτης, βέβαια, µπορεί να προσδιορίσει 
νέες µορφές νπιδ.  

Ωστόσο, ενόψει της ιδιαίτερης φύσης και λειτουργίας των πολιτικών 
κοµµάτων, καθώς και της κατοχύρωσής τους ως θεσµών στο Σύνταγµα, πρέπει να 
γίνει δεκτό ότι σε καµία από τις ανωτέρω µορφές νοµικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου δεν µπορούν αυτά να ενταχθούν. Ορθότερο, συνεπώς, είναι να δεχτούµε 
ότι τα πολιτικά κόµµατα αποτελούν ιδιαίτερη µορφή νοµικών προσώπων, όπου 
εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις του Συντάγµατος και της σύµφωνης µε αυτό 
κοινής νοµοθεσίας. ∆εν πρέπει, πάντως, να αποκλειστεί η αναλογική εφαρµογή 
διατάξεων που αφορούν άλλα ν.π.ι.δ., εφόσον βέβαια συνάδουν µε τις ειδικές για 
τα πολιτικά κόµµατα συνταγµατικές και νοµοθετικές διατάξεις. 
 
 
18. Βλ. ΝοΒ 2002 ,  σελ. 1199 
19. Το ερώτηµα θέτει η έκθεση Νοµικής Υπηρεσίας της Βουλής  
20. Βλ. Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ. Σχέσεις κόµµατος και Κυβέρνησης µέσα απ’ τις διατάξεις του 

Συντάγµατος στον τόµο ΙΝ.ΕΡ.ΠΟ.ΣΤ, Τα κόµµατα µπροστά στη νέα εποχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 
ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
2.1. Η εξέλιξη του κοµµατικού φαινοµένου. 
 

Η συζήτηση για τη φύση, το ρόλο και την οργάνωση των πολιτικών κοµµάτων 
είναι συνεχής και κλασσική. Ταυτίζεται, άλλωστε, επί της ουσίας µε τον 
προβληµατισµό για το κράτος, την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, και την 
πολιτική. Είναι, εποµένως, µια συζήτηση διεθνής και πάντοτε εκκρεµής εφόσον 
αφορά την κοινωνία και τις µορφές πολιτικής οργάνωσης, εφόσον, κατά βάθος, 
αφορά τα πάντα. 

Η πραγµάτωση της πολιτικής ελευθερίας - συµµετοχής υπό τα κοινωνικά 
δεδοµένα του σύγχρονου συνταγµατικού κράτους, δηλαδή της αντιπροσωπευτικής 
δηµοκρατίας1  , προϋποθέτει κατά κανόνα τη συνένωση των υποκειµένων της σε 
οµάδες, οι οποίες διαθέτουν χρονική διάρκεια, οργανωτική υποδοµή και 
συγκεκριµένο ιδεολογικό στίγµα. Οι ενώσεις αυτές, κυρίως τα πολιτικά κόµµατα, 
εκφράζουν στο πολιτικό επίπεδο τον πλουραλισµό, δηλαδή την πολλαπλότητα 
ιδεών και συµφερόντων, συχνά αντιτιθέµενων µεταξύ τους που χαρακτηρίζει τους 
κοινωνικούς σχηµατισµούς. Ταυτόχρονα καλούνται να συναιρέσουν και να 
συνθέσουν την πολλαπλότητα αυτή, έτσι ώστε το καθένα από αυτά να 
διαµορφώσει ένα πολιτικό πρόγραµµα ή µια συνολική πρόταση για τον τρόπο 
άσκησης της πολιτικής εξουσίας και να την υποβάλει στο εκλογικό σώµα, 
προκειµένου το τελευταίο να επιλέξει. Τα πολιτικά κόµµατα αποτελούν εποµένως 
τον αναγκαίο διαµεσολαβητή µεταξύ κοινωνίας και κράτους και τον πιο σηµαντικό 
ιµάντα για τη θέση σε κίνηση των µηχανισµών πολιτικής αντιπροσώπευσης, καθώς 
είναι σήµερα πιο αδιανόητη η διενέργεια π.χ. βουλευτικών εκλογών χωρίς αυτά. 

Από την άλλη πλευρά όµως η λειτουργία τους συνιστά τον κυριότερο 
παράγοντα σχετικοποίησης της αντιπροσωπευτικής αρχής: σε όσο βαθµό το 
εκλογικό σώµα λαµβάνει τις αποφάσεις του όχι µε βάση τα πρόσωπα των 
υποψηφίων αλλά µε βάση τα πολιτικά προγράµµατα των κοµµάτων στα οποία 
ανήκουν οι τελευταίοι, οι επιλογές του δεν είναι πλέον επιλογές προσώπων αλλά 
επιλογές ουσίας. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές γίνεται λόγος για το «σύγχρονο 
κοµµατικό κράτος». Στην πραγµατικότητα ούτε τα πολιτικά προγράµµατα των 
κοµµάτων είναι, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, τόσο συγκεκριµένα και τόσο 
αντιθετικά µεταξύ τους όσο µια δηµοψηφισµατικού τύπου επιλογή, ούτε και η 
εφαρµογή τους µετεκλογικά τόσο συνεπής όσο αναγκαστικά θα ήταν η εφαρµογή 
µιας δεσµευτικής απόφασης του λαού σε δηµοψήφισµα2 . 

 
 
 
 

 
 

1. Πρβλ. Κ. ΜΑΥΡΙΑ Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ι  2η εκδ. σελ. 159, ο οποίος χαρακτηρίζει το 
συνταγµατικό δίκαιο ως «δίκαιο της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας». 

2. Βλ. Β. ΒΟΛΟΥ∆ΑΚΗ, Ο θεσµός του δηµοψηφίσµατος µετά την αναθεώρηση του Συντ. : 
∆ίκαιο και Πολιτική ΤΧ. 13-14/88 σελ. 225 
Α. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Το δηµοψήφισµα, 1997, σελ. 362. 
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Ο βαθµός σχετικοποίησης της αντιπροσωπευτικής αρχής µέσω των 
πολιτικών κοµµάτων συναρτάται εξάλλου µε το χαρακτήρα των τελευταίων. Όπως 
διαπίστωνε ο Max Weber3 , τα πολιτικά κόµµατα στα σύγχρονα κράτη µπορούν να 
οικοδοµηθούν πάνω σε δύο διαφορετικές εσωτερικές αρχές. Μπορεί να πρόκειται 
για οργανισµούς που αποσκοπούν στην πατρωνεία δηµόσιων αξιωµάτων, δηλαδή 
έχουν ως στόχο να αναδείξουν τον ηγέτη τους στην ηγετική κρατική θέση (π.χ. ως 
πρόεδρο ή πρωθυπουργό), έτσι ώστε αυτός να ανταµείψει στη συνέχεια τους 
πιστούς του, µε τη διανοµή σ’ αυτούς των υπόλοιπων κρατικών θέσεων. Από την 
άλλη πλευρά όµως ενδέχεται να πρόκειται κυρίως για κόµµατα αρχών, τα οποία 
επιδιώκουν την υλοποίηση ουσιαστικών πολιτικών ιδανικών. Κατά κανόνα βέβαια 
στην πράξη, τα πολιτικά κόµµατα δεν εντάσσονται ούτε στον ένα ούτε στον άλλο 
από τους παραπάνω ιδεατούς τύπους, αλλά αποτελούν ένα συνδυασµό των δύο, 
ανάλογα µε την ιστορική συγκυρία. 

Είναι λοιπόν, κατανοητό ότι το  κόµµα ως µορφή πολιτικής οργάνωσης έγινε 
πολύ γρήγορα αναγκαίο λειτουργικό θεσµικό στοιχείο της αντιπροσωπευτικής 
δηµοκρατίας. Το κόµµα κατέστη έτσι ο βασικός τρόπος πολιτικής οργάνωσης και ο 
βασικός µηχανισµός πολιτικής αντιπροσώπευσης της κοινωνίας στη µακρά και 
σταδιακή εξέλιξή της. Το αστικό κράτος ως συνταγµατικό- από ένα σηµείο και µετά- 
κράτος, ως δηµοκρατικό κράτος δικαίου, είναι αδιανόητο χωρίς την ύπαρξη και τη 
λειτουργία κοµµάτων, τα οποία εκφράζουν πολιτικά µια κοινωνία που εµπεριέχει 
και αναδεικνύει αντιθέσεις και διαφορές. Στο µέτρο, συνεπώς κατά το οποίο η 
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, υπό τις διάφορες εκδοχές της που 
διαµορφώνονται σταδιακά, λειτουργεί ως θεσµικό κέλυφος της κοινωνίας, το κόµµα 
γίνεται ο κατεξοχήν πολιτικός θεσµός της κοινωνίας αυτής. 

Κρίσιµο όµως είναι το ζήτηµα του τρόπου εσωτερικής οργάνωσης και 
λειτουργίας των κοµµάτων, δηλαδή του επιπέδου κατοχύρωσης της 
εσωκοµµατικής δηµοκρατίας, διότι η ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος δεν υπηρετείται µόνο µε πίστη στο δηµοκρατικό πολίτευµα, αλλά και 
µε την εφαρµογή δηµοκρατικών αρχών στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία 
του κόµµατος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Βλ. M. WEBER, WIRTSCHAFT AND GESEUSCHAFT, 5η εκδ. TUBIBGEN 1972, σελ. 839 
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Υποστηρίζεται η άποψη ότι, εφόσον κατά το άρθρο 29 παρ. 1 Συντ. η 
οργάνωση των κοµµάτων οφείλει να εξυπηρετεί την «ελεύθερη λειτουργία του 
δηµοκρατικού πολιτεύµατος», τα κόµµατα δεσµεύονται νοµικά να έχουν 
δηµοκρατική εσωτερική δοµή 4 . Η άποψη  αυτή είναι κατά βάση εύστοχη, αλλά η 
αποδοχή της συνδέεται µε δύο ειδών προβλήµατα. Το πρώτο είναι ότι οι 
αντιλήψεις για τη δηµοκρατία µπορούν να διαφέρουν µεταξύ των διαφόρων 
κοµµάτων ανάλογα µε την ιδεολογική τους αφετηρία, το κοινωνικό τους υπόβαθρο 
κ.λ.π. Το να προσπαθήσει κανείς να επιβάλλει οµοιοµορφία  σε αυτό το ζήτηµα, 
ακόµη και µε νοµικές κυρώσεις, θα ισοδυναµούσε µε εξουσιαστικό περιορισµό του 
πολιτικού πλουραλισµού. ∆εύτερο, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τι είδους 
κυρώσεις θα µπορούσαν να απειληθούν για τη διασφάλιση της εσωκοµµατικής 
δηµοκρατίας. Για παράδειγµα, η δικαστική απαγόρευση του κόµµατος δεν είναι 
συνταγµατικά επιτρεπτή, ενώ ηπιότερα µέτρα όπως π.χ. στέρηση κρατικών 
χρηµατοδοτήσεων, αφενός θα ήταν αµφίβολης αποτελεσµατικότητας και αφετέρου, 
θα φαλκίδευαν την αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών στα κόµµατα, αφού το 
κριτήριο της µείωσης ή της στέρησης της χρηµατοδότησης θα  ήταν πολιτικό και σε 
τελική ανάλυση ιδεολογικό. 

Μερίδα της θεωρίας 5 , καθώς και µια παλιότερη παραπεµπτική στην 
Ολοµέλεια απόφαση Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας 6   , προσεγγίζουν 
το θέµα από διαφορετική οπτική γωνία, ισχυριζόµενοι ότι από το άρθρο 29 Συντ. 
προκύπτει σαφής και έντονη πρόθεση του συντακτικού νοµοθέτη να αποφύγει όσο 
γίνεται περισσότερο τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εµφάνιση, την οργάνωση 
και τη λειτουργία των κοµµάτων, προκειµένου να αποφευχθεί κάθε επέµβαση στην 
ελευθερία τους. Γι’ αυτό άλλωστε δεν υπάρχει συνταγµατική επιφύλαξη του νόµου 
για τη ρύθµιση της εσωκοµµατικής οργάνωσης και λειτουργίας 7 . Ένα, όµως, 
ελάχιστο όριο κρατικής ρύθµισης του κοµµατικού φαινοµένου είναι αναπόφευκτο, 
αφού τα κόµµατα δεν είναι αποκλειστικά κοινωνικοί οργανισµοί, αλλά επιτελούν 
λειτουργία διαµεσολαβητική µεταξύ κοινωνίας και κράτους καθώς και µεταξύ 
διαφορετικών κρατικών οργάνων, όπως είναι το εκλογικό σώµα και η Βουλή. Εκ 
πρώτης, όµως, όψεως δεν υφίσταται εµπόδιο για να θεωρηθεί η επιταγή για την 
επιβολή της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας δεσµευτική για τον κοινό νοµοθέτη. Σε 
όσο βαθµό απαιτείται λοιπόν η ρυθµιστική παρέµβαση του τελευταίου, αυτός 
πρέπει να απέχει από τη θέσπιση διατάξεων που µπορούν να ενισχύσουν 
υπέρµετρα τις ηγεσίες των κοµµάτων απέναντι στα µέλη τους, γιατί µε την αρχή 
της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας, ο σχηµατισµός της πολιτική θέλησης, όσο και ο 
σχηµατισµός των κοµµατικών οργάνων πραγµατοποιείται από τα κάτω προς τα 
πάνω. 

 
 
 
 
 
 

 
 

4. Βλ. Π. ΦΟΥΝΤΕ∆ΑΚΗ, Ενδοκοµµατική δηµοκρατία και Σύνταγµα, 1987, σελ. 201, σελ.252, 
∆. ΖΑΚΑΛΚΑ, Το αίτηµα για εσωκοµµατική δηµοκρατία µεταξύ συνταγµατικής επιταγής και 
πολιτικής πραγµατικότητας, 1996, σε. 365. 

5. Βλ. Γ. ∆ΡΟΣΟΥ, Η νοµική θέση, ό.π., σελ. 182 
6. ΣΤΕ 2145/79, ΤΟΣ 79 ,  σελ. 600. Η ολοµέλεια(4037/79)δεν ασχολήθηκε µε το θέµα. 
7. Βλ. ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου, 1991, σελ. 343. 
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Με βάση τα παραπάνω έχουν ανακύψει αµφιβολίες για τη συνταγµατικότητα 
κάποιων θεµάτων, µε  τα οποία ασχολήθηκε η νοµολογία, όπως είναι το θέµα του 
συστήµατος των «δεσµευµένων συνδυασµών» (λίστα) για την ανάδειξη των 
βουλευτών, που εφαρµόσθηκε αντί του σταυρού προτίµησης. Σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του ν. 1303/1982, η εκλογή βουλευτών γινόταν κατά τη σειρά 
της αναγραφής του  ονόµατος των υποψηφίων στους συνδυασµούς των κοµµάτων 
σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Αυτή η σειρά αναγραφής προκαθοριζόταν µε βάση 
το νόµο από το αρµόδιο κατά το καταστατικό κάθε κόµµατος όργανό του ή από τον 
αρχηγό του κόµµατος αν το καταστατικό δεν προέβλεπε τέτοια αρµοδιότητα. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, όµως, τη σειρά εκλογής όριζαν οι αρχηγοί των 
κοµµάτων, είτα επειδή αυτά δεν διέθεταν καταστατικό είτε γιατί το καταστατικό δεν 
προέβλεπε τίποτε σχετικό. Έτσι, η εφαρµογή του συστήµατος των «δεσµευµένων 
συνδυασµών» απέληγε στην πρακτική παντοδυναµία του αρχηγού του κόµµατος 
µέσα στην κοινοβουλευτική του οµάδα, χωρίς έτσι να περιφρουρείται η 
εσωκοµµατική δηµοκρατία. Το Ανώτατο ειδικό ∆ικαστήριο αγνόησε αυτή την 
πλευρά του ζητήµατος όταν έκρινε ότι οι «δεσµευµένοι συνδυασµοί» δεν 
παραβιάζουν στο Σύνταγµα8 . 

Συγκεκριµένα, δυνάµει της υπ’ αριθµό 8/1993 αποφάσεως του ΑΕ∆, το 
δικαστήριο, απορρίπτοντας την ένσταση κάποιου εκλογέα για ακύρωση των 
εκλογών, όρισε ότι η εκλογή των βουλευτών µε τη σειρά που κατέχουν στον 
καταρτιζόµενο από το κόµµα συνδυασµό δεν αντίκειται στο άρθρο 29 Συντ. Το 
δικαίωµα του κόµµατος να επιλέγει ελεύθερα τους υποψηφίους των συνδυασµών 
του κατά εκλογική περιφέρεια, που ισχύει και υπό το εκλογικό σύστηµα του 
σταυρού προτίµησης, περιλαµβάνει, κατά µείζονα λόγο, το δικαίωµα του νοµοθέτη 
να επιτρέπει τον ορισµό, από το κόµµα, της σειράς µε την οποία θα εκλεγούν οι 
υποψήφιοι βουλευτές του συνδυασµού, διότι τόσο οι µη προταθέντες από το 
κόµµα όσο και οι προτεινόµενοι κατά ορισµένη σειρά µη αρεστή σ’ αυτούς, έχουν 
το συνταγµατικό δικαίωµα να πολιτευθούν εκτός κόµµατος, επιδιώκοντας την 
εκλογή τους ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι ή µέσω κόµµατος που ελεύθερα µπορούν 
να ιδρύσουν κατά το άρθρο 29 Συντ. 

Γενικότερα, πάντως, στην πράξη η εσωτερική λειτουργία των κοµµάτων είναι 
µάλλον ολιγαρχική, καθώς άλλωστε το ενδιαφέρον της βάσης τους, δηλαδή των 
απλών µελών, για συµµετοχή στα κοµµατικά δρώµενα φαίνεται να είναι ολοένα πιο 
περιορισµένο. Εµφανέστερο ακόµα από το έλλειµµα εσωκοµµατικής δηµοκρατίας 
είναι το ιδεολογικό έλλειµµα κατά πρώτο λόγο των µεγάλων κοµµάτων, αφού οι 
µεταξύ τους προγραµµατικές διαφορές έχουν µειωθεί κατά πολύ τα τελευταία 
χρόνια9 . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. ΑΕ∆ 8/1993, ∆Ι∆ΙΚ 1993, σελ. 1364 
ΑΕ∆ 34/1985, ΝοΒ 1986, σελ. 606 

9. Πρβλ. Τ. ΠΑΠΠΑ Κοµµατικό σύστηµα , σελ.90, Χ.ΛΥΡΙΝΤΖΗ Κρίση πολιτικής,Νέες 
πολιτικές τάσεις και δυνατότητες του «εκσυγχρονισµού», ΕΥ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,Πολιτική 
αναφορά ,1994,σελ.53 
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Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις δεν είναι περίεργο να οδηγηθούµε στο 
συµπέρασµα ότι το εκλογικό σώµα εµφανίζει σηµεία αποστασιοποίησης από την 
πολιτική ζωή γενική και απάθειας ή και δυσαρέσκειας  έναντι του υπάρχοντος 
κοµµατικού συστήµατος ειδικότερα. Σ’ αυτό οδηγεί επίσης και η ασαφής ιδεολογική 
φυσιογνωµία των κοµµάτων καθώς και η όλο και πιο  χαλαρή δέσµευση από το 
πολιτικό τους πρόγραµµα, χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στη σύγχρονη 
µεταβιοµηχανική κοινωνία. Αυτό που επίσης παρατηρείται είναι η αποµάκρυνση 
των σηµερινών πολιτικών κοµµάτων από την κοινωνία µε παράλληλη προσέγγιση 
και ένταξή τους στη λογική και τις ανάγκες της «διακυβέρνησης», γεγονός που 
οδηγεί σε κρίση το κοµµατικό φαινόµενο και κατά συνέπεια σε παρεµπόδιση της 
εσωκοµµατικής δηµοκρατίας και σε δυσλειτουργία του δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος. 
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2.2. Τα Οικονοµικά των πολιτικών κοµµάτων- αρ. 29§2 Συντ. – Νοµολογιακή 
αντιµετώπιση. 
 

 
Η ίδρυση πολιτικού κόµµατος, όπως ήδη σηµειώθηκε, αποτελεί σηµαντικό 

στοιχείο για τη λειτουργία της δηµοκρατίας και την πραγµάτωση της 
πλουραλιστικής αρχής. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η διασφάλιση ενός ελάχιστου 
επιπέδου υπαρκτής και σοβαρής πολιτικής διάθεσης οµάδας πολιτών να 
συστήσουν µια πολιτική ένωση, η οποία θα επιτελεί τις ανωτέρω κρίσιµες για τη 
δηµοκρατία λειτουργίες στο κοινωνικοπολιτικό σύστηµα. Επιπλέον, το Σύνταγµα 
(άρθρο 29 παρ. 2) καθώς και η κοινή νοµοθεσία αναγνωρίζουν στα πολιτικά 
κόµµατα ορισµένα δικαιώµατα, όπως είναι το δικαίωµα χρηµατοδότησης από το 
κράτος.  

Σε επίπεδο κοινής νοµοθεσίας η κρατική χρηµατοδότηση θεσµοθετήθηκε µε 
το ν. 1443/1984 και συνεχίζεται έκτοτε ανελλιπώς µε άλλους νόµους. 

Η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικράτειας επέδειξε πάντως εξαιρετική 
αυτοσυγκράτηση κατά τον έλεγχο της συνταγµατικότητας των νοµοθετικών 
ρυθµίσεων σχετικά µε την κρατική χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων . 
Συγκεκριµένα, µε βάση το σκεπτικό της υπ’ αριθµού 1862/85 απόφασης της 
Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικράτειας 10 που εκδόθηκε µετά από αίτηση του 
πολιτικού κόµµατος «Χριστιανική ∆ηµοκρατία» το οποίο δεν είχε συµπεριληφθεί 
στα κόµµατα τα οποία έλαβαν κρατική χρηµατοδότηση, ότι δεν αποκλείεται η 
θέσπιση προϋποθέσεων για τη χρηµατοδότηση εφόσον αυτές στηρίζονται σε 
«αντικειµενικά και εύλογα κριτήρια», έγινε δεκτό ότι δεν προσέκρουαν στο 
Σύνταγµα οι απαιτήσεις του ν. 1443/84, να λάβει ένα κόµµα δηλαδή 3% των 
έγκυρων ψήφων και να έχει καταρτίσει συνδυασµούς στα 2/3 των εκλογικών 
περιφερειών στις τελευταίες εκλογές, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί. Περαιτέρω, 
το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε χωρίς  δισταγµό ότι δεν ήταν 
αντισυνταγµατικός ο αποκλεισµός µε το  ν. 1443/84 κοµµάτων εκπροσωπούµενων 
στη Βουλή , από την κρατική χρηµατοδότηση 11 . Αντίθετα, αντισυνταγµατική 
κρίθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 993/89 απόφαση της Ολοµέλειας του ΣΤΕ12 , 
η οποία εκδόθηκε µετά από αίτηση του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, το 
οποίο είχε αποκλεισθεί από την κρατική οικονοµική ενίσχυση του έτους 1988, µόνο 
η «φωτογραφική» συγκεκριµένων κοµµάτων απαίτηση των αρ. 51 ν. 1731/ 87 και 
αρ. 8 ν. 1775/88 να έχει χρηµατοδοτηθεί το κόµµα το προηγούµενο οικονοµικό 
έτος, προκειµένου να δικαιούται χρηµατοδότηση και στο επόµενο, εκτιµώντας ότι 
το κριτήριο αυτό είναι συµπτωµατικό και απρόσφορο, µη συνδεόµενο µε την 
παρουσία του κόµµατος στην πολιτική ζωή κατά  τον κρίσιµό χρόνο της 
χρηµατοδότησης. 

 
 

 
 
 

10. ΣΤΕ 1862/85, ΤοΣ 1986, σελ . 493 
11. ΣΤΕ 177/92 Ελλ∆νη 1993, σελ. 790 
12. ΣΤΕ 993/89 Ελλ∆νη 1991, σελ. 402 
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Οµοίως και η απόφαση µε αριθµό 1116/90 του ΣΤΕ 13 , που εκδόθηκε µετά 
από αίτηση του Αγροτικού Κόµµατος Ελλάδος, το οποίο επίσης είχε αποκλεισθεί 
από την οικονοµική ενίσχυση του κράτους, όρισε ότι το αρ. 29 παρ. 2 Συντ. δεν 
αποκλείει τη θέσπιση απ’ το νόµο προϋποθέσεων για την παροχή κρατικής 
οικονοµικής ενίσχυσης των πολιτικών κοµµάτων, εφόσον αυτές στηρίζονται σε 
κριτήρια αντικειµενικά και προσφορά για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόµενου 
σκοπού. Εποµένως, είναι ανεκτές προϋποθέσεις που θεσπίζονται από  τις 
διατάξεις των νόµων 1443/84,1599/86, 1731/87 και 1775/88 καθόσον  αυτές 
αναφέρονται στην ύπαρξη κοµµάτων που αντιπροσωπεύουν εν ενεργεία πολιτικές 
δυνάµεις των οποίων η παρουσία στην πολιτική σκηνή είναι έκδηλη. Καθόσον 
όµως ως προϋπόθεση πρόσθετη τίθεται η κατά τα προηγούµενα έτη  
χρηµατοδότηση, οι σχετικές διατάξεις αντίκειται στο άρθρο 29 παρ. 2 Συντ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13. ΣΤΕ 1116/90 ΤοΣ 1990, σελ. 289 
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2.3 Τα νέα δεδοµένα µετά την αναθεώρηση του 2001- Νέες νοµοθετικές 
ρυθµίσεις. 
 

Το κοµµατικό φαινόµενο βρέθηκε από πολλές οπτικές γωνίες στο επίκεντρο 
της αναθεωρητικής διαδικασίας του 2001. Η αναθεώρηση του 2001 εισέφερε νέα 
δεδοµένα σχετικά µε τη συνταγµατική αντιµετώπιση του κοµµατικού φαινοµένου, 
καθώς τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 29 Συντ. που 
ρυθµίζουν ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης των κοµµάτων και ζητήµατα σχέσεών 
τους µε κατηγορίες δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. Η παρ. 2 καθιερώνει 
πλέον δικαίωµα των κοµµάτων και αντίστοιχη υποχρέωση του κράτους για 
οικονοµική ενίσχυση όχι µόνο για τις εκλογικές τους δαπάνες κατά τις 
προεκλογικές περιόδους αλλά και για τις λειτουργικές, δηλαδή για τα τρέχοντα 
διαχειριστικά τους έξοδα ( ενώ υπό την αρχική διατύπωση της παρ. 2 παρεχόταν 
απλώς η δυνατότητα στον νοµοθέτη να προβλέψει την παροχή ενίσχυσης). Η 
χρησιµοποίηση του όρου ενίσχυση και όχι γενικά χρηµατοδότηση υποδηλώνει ότι 
το κράτος συµµετέχει επιβοηθητικά στην κάλυψη ενός µέρους των δαπανών των 
κοµµάτων14 , οι οποίες πρέπει κατά κύριο λόγο να καλύπτονται από  «ίδιους 
πόρους» των τελευταίων, δηλαδή βασικά από εισφορές φίλων και µελών (ή από 
την περιουσία του κόµµατος, αν υπάρχει τέτοια). Στο ίδιο συµπέρασµα όµως 
οδηγεί και ο συστηµατικός συνδυασµός της παρ. 2 του άρθρου 29 Συντ. µε την 
αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών στα πολιτικά κόµµατα: δεδοµένου ότι η κρατική 
επιχορήγηση κατά κανόνα συναρτάται µε ιστορικά κριτήρια (π.χ. το ποσοστό 
ψήφων του κόµµατος στις προηγούµενες εκλογές), εάν αυτή καταστεί κύρια ή 
αποκλειστική πηγή χρηµατοδότησης των κοµµάτων συντελεί στην παγίωση του 
υφιστάµενου κοµµατικού συστήµατος. Εφόσον νέα κόµµατα χωρίς εκλογική 
ιστορία εκ των πραγµάτων δεν χρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτούνται ελάχιστα 
από το κράτος, καθίσταται πρακτικά αδύνατο ή έστω πολύ δύσκολο γι’ αυτά να 
ανταγωνιστούν το υπάρχον, κοµµατικό ολιγοπώλιο. Το ίδιο σκεπτικό ισχύει και σε 
ότι αφορά στην  κατανοµή της  κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης στα δικαιούχα  
κόµµατα15 .  

Η ενίσχυση αυτή πλέον πρέπει, κατά ρητά επιταγή του αρ. 29 Συντ., να 
αντιστοιχεί  σε «δαπάνες» των κοµµάτων, δηλαδή σε πραγµατικά έξοδα, στα 
οποία αποδεδειγµένα έχουν υποβληθεί αυτά για να ανταποκριθούν στην 
συνταγµατική τους αποστολή. 

Σε επίπεδο κοινής νοµοθεσίας η κρατική χρηµατοδότηση ρυθµίζεται εκ νέου 
µε το ν. 3023/2002. σύµφωνα µε το νόµο αυτό, η τακτική και η εκλογική 
χρηµατοδότηση προσδιορίζεται σε ποσοστό επί των εσόδων του 
προϋπολογισµού. Ως προς την κατανοµή του ποσού της κρατικής ενίσχυσης, ο 
νόµος προβλέπει ότι η τακτική χρηµατοδότηση καταβάλλεται κατά το µεγαλύτερο 
µέρος (80%) σε αναλογία προς τις ψήφους των κοµµάτων στις τελευταίες γενικές 
βουλευτικές εκλογές. Το υπόλοιπο 20% επιµερίζεται ισόποσα σε όσα κόµµατα 
έχουν εκλέξει ευρωβουλευτή ή έλαβαν άνω του 1,5% των ψήφων  στις τελευταίες 
εκλογές, έχοντας καταρτίσει συνδυασµούς τουλάχιστον στο 70% των εκλογικών 
περιφερειών.  

 
 
 

14. Πρβλ. Γ. ∆ΡΟΣΟΥ , Η νοµική θέση, ό.π., σελ.360 
15. Βλ. Κ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Σύνταγµα και πολιτικά κόµµατα: το µέλλον των πολιτικών κοµµάτων, 

2003, σελ.106. 
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Αντίθετα, η εκλογική χρηµατοδότηση διανέµεται µόνο κατ’ αναλογία των ψήφων 
(των προηγούµενων εκλογών) και µάλιστα το 60% από αυτήν µόνο στα κόµµατα 
τα οποία διαθέτουν βουλευτή ή ευρωβουλευτή. Έτσι, είναι πρόδηλη η παραβίαση 
της αρχής της παροχής ίσων ευκαιριών, αφού η ισότητα αυτή, είναι περισσότερο 
τυπική και λιγότερο αναλογική 16  . Επίσης, άκρως αµφισβητήσιµη είναι η 
συνταγµατικότητα της αρχής ότι δηλαδή η χρηµατοδότηση προσδιορίζεται σε 
ποσοστό επί των εσόδων του προϋπολογισµού, µετά την αναθεώρηση του αρ. 29 
παρ. 2 Συντ., που όπως αναφέρθηκε συνδέει πια ρητά την κρατική ενίσχυση µε τις 
(υπαρκτές) δαπάνες των κοµµάτων17 . Ακόµη αντισυνταγµατική, µπορεί να 
υποστηριχθεί ότι είναι και η µη πρόβλεψη χρηµατοδότησης για πολιτικούς 
σχηµατισµούς προερχόµενους  από τη διάσπαση κοµµάτων που συµµετείχαν στις 
τελευταίες εκλογές 18 . Επίσης, η παρ. 2 του άρθρου 29 Συντ. , προβλέπει 
ενίσχυση των εγγυήσεων διαφάνειας και επιβολή περιορισµών στην οικονοµική 
διαχείριση των κοµµάτων. Ακόµη, ο ν. 3023/2002 επέβαλε ήδη αυστηρές 
απαγορεύσεις και περιορισµούς της ιδιωτικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων, µε 
την ελπίδα ότι θα περιοριστεί η εξάρτησή τους από ιδιώτες χρηµατοδότες. 
Παραπέρα µε τον ίδιο νόµο προβλέπεται η δηµοσιότητα των οικονοµικών των 
κοµµάτων, ο έλεγχος της οικονοµικής τους διαχείρισης και η επιβολή κυρώσεων, 
µε απόφαση του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου, ύστερα από την διαβίβαση σε 
αυτό των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου. 

Εποµένως, η κρατική χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων δεν αποτελεί 
συνταγµατική επιταγή- καθόσον προβλέπεται δυνητικά- δεν παύει όµως να 
αποτελεί συνταγµατική αναγκαιότητα που εξασφαλίζει την ελευθερία δράσης τους, 
απαραίτητη για την οµαλή λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Βλ. Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Σύνταγµα και Πολιτικά Κόµµατα: Το µέλλον των πολιτικών 
κοµµάτων, 2003, σελ. 106 

17. Βλ. Οµοίως 
18. Βλ. Οµοίως  
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2.4. Περιορισµοί του δικαιώµατος κοµµατικής οργάνωσης και δράσης – αρ. 
29§3 Σ. – Νοµολογία.  
 

 
Η παρ. 3 του άρθρου 29 Συντ. , όπως ισχύει µετά την αναθεώρησή της το 

2001, εισάγει περιορισµούς στην ελευθερία της έκφρασης συγκεκριµένων 
κατηγοριών δηµοσίων λειτουργών, υπαλλήλων κ.λ.π. Σε ότι αφορά τις κατηγορίες 
προσώπων διατηρείται η απόλυτη απαγόρευση οποιασδήποτε µορφής 
εκδηλώσεων υπέρ ή κατά πολιτικού κόµµατος στους δικαστικού λειτουργούς και σε 
όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάµεις και στα σώµατα ασφαλείας µε 
οποιονδήποτε βαθµό και οποιαδήποτε ιδιότητα. Ιδιαίτερη  σηµασία έχει και η ρητή 
προσθήκη της απαγόρευσης εκδηλώσεων  όχι µόνον υπέρ αλλά και κατά 
πολιτικών κοµµάτων, παρότι αυτό εξυπακούεται ερµηνευτικά. Η απαγόρευση αυτή 
µπορεί να θεωρηθεί ότι συνεπάγεται και απαγόρευση συµµετοχής σε πολιτικό 
κόµµα έστω και µε την ιδιότητα του απλού µέλους, αφού η ιδιότητα αυτή αποτελεί 
την πιο σταθερή και σηµαντική «εκδήλωση» υπέρ του κόµµατος19 . Αντιθέτως, δεν 
ισχύουν οι ίδιοι περιορισµοί για όλο το άλλο προσωπικό του δηµοσίου και 
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, εφόσον γι’ αυτούς απαγορεύεται να µετέχουν σε 
οποιαδήποτε µορφή εκδήλωσης υπέρ ή κατά  πολιτικού κόµµατος µόνο κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Άρα εκτός της άσκηση των καθηκόντων τους 
επιτρέπεται να αναπτύσσουν δράση υπέρ ή κατά κόµµατος στο πλαίσιο των 
αρχών και των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του δηµοκρατικού µας 
πολιτεύµατος. Σε αυτές τις δραστηριότητες περιλαµβάνονται κοµµατικές ή 
συνδικαλιστικές ή άλλες πολιτικές δραστηριότητες ακόµη και στο χώρο της 
εργασίας ή λειτουργίας της οικείας υπηρεσίας ή επιχείρησης, εκτός όµως 
υπηρεσιακών καθηκόντων20 . Εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, ο 
υπάλληλος δεν επιτρέπεται να υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις ή άλλες δυσµενείς 
συνέπειες για την πολιτική του δραστηριότητα. Πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η 
διάταξη του αρ. 29 παρ. 3 εισάγει εξαίρεση από τη γενική διάταξη του αρ. 29 παρ. 
1 και συνεπώς οφείλει να ερµηνεύεται στενά. Έτσι, δεν είναι δυνατή η εφαρµογή 
της σε άλλες κατηγορίες δηµοσίων λειτουργών εκτός από τους δικαστικούς ούτε σε 
άλλα πολιτικά µορφώµατα (π.χ. δηµοτικές παρατάξεις) ή πολύ περισσότερο σε 
συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Χαρακτηριστική ως προς αυτό ήταν η απόφαση µε αριθµό 1684/1986 του 
Αρείου Πάγου21 , το οποίο αναίρεσε, λόγω εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διάταξης, προηγούµενη απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Λάρισας, η 
οποία καταδίκαζε δηµόσιο υπάλληλο για την υποστήριξή του µέσω  άρθρων σε 
εφηµερίδα, υποψηφίου δηµάρχου σε δηµοτικές εκλογές. 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

19. Βλ. Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Σύνταγµα και Πολιτικά κόµµατα, ό.π., σελ. 110 
20. Βλ. ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , Το Αναθεωρητικό κεκτηµένο σελ. 279 
21. ΑΠ. 1684/1986, ΝοΒ 1987, σελ. 221 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΜΕ.  

 
 
3.1. Η ισότητα των πολιτικών κοµµάτων και η πρόσβαση στα µέσα 
ενηµέρωσης κατά τη Νοµολογία. 
 

 
Κύριο πεδίο του πολιτικού ανταγωνισµού και ταυτόχρονα βασικός µοχλός για 

τη διαµόρφωση της κοινής πολιτικής γνώµης και την άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας 
είναι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και κυρίως τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα.  

Η πρόσβαση των κοµµάτων – και κυρίως η προεκλογική – στα 
ραδιοτηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης και η κατανοµή του προεκλογικού 
ραδιοτηλεοπτικού χρόνου σε αυτά είναι ένα κλασσικό και κρίσιµο πρόβληµα, που 
βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα της θεωρίας και της νοµολογίας. 

Μετά την κάµψη του κρατικού µονοπωλίου στις ραδιοφωνικές και τις 
τηλεοπτικές εκποµπές, διαµορφώθηκαν συνθήκες εξωτερικής πολυµέρειας της 
ραδιοτηλεόρασης µε την ίδρυση και λειτουργία  πολλών µη κρατικών 
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών. Η ρύθµιση, εποµένως, της πρόσβασης των κοµµάτων 
κινείται πλέον αφενός µεν στο επίπεδο των κρατικών ΜΜΕ, αφετέρου δε στο 
επίπεδο των µη κρατικών ραδιοτηλεοπτικών µέσων.  

Σύµφωνα µε προηγούµενη ρύθµιση οι όροι σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται 
ο προεκλογικός αγώνας και προβάλλονται τα πολιτικά κόµµατα καθορίζονταν και η 
τήρησή τους ελεγχόταν από ένα συλλογικό όργανο: το Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο 
µε ειδική διευρυµένη σύνθεση, στην οποία µετείχαν εκπρόσωποι όλων των 
κοµµάτων που έπαιρνα µέρος στις εκλογές και συγκροτούσαν πλήρεις 
συνδυασµούς υποψηφίων στα τρία τέταρτα των εκλογικών περιφερειών της 
χώρας. Το νοµοθετικό αυτό πλέγµα, προκάλεσε µια σειρά ερµηνευτικών 
ζητηµάτων. Αυτό συνέβη µε αφορµή την ίδρυση µιας νέας ανεξάρτητης διοικητικής 
αρχής: του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που µε τον κανονισµό του 
επιχείρησε να ρυθµίσει τα σχετικά µε την οργάνωση της προεκλογικής 
αντιπαράθεσης στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα και την πρόσβαση των κοµµάτων σε 
αυτά. 

Η Ολοµέλεια του ΣΤΕ1 µε την υπ’ αριθµό 930/90 απόφασή της έκρινε 
καταρχήν ότι η προεκλογική τουλάχιστον πρόσβαση των κοµµάτων στην 
τηλεόραση είναι συνταγµατικά επιβεβληµένη και διασφαλισµένη. Το άρθρο 15 παρ. 
2 Σ. , σε συνδυασµό µε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και των ίσων ευκαιριών 
των πολιτικών κοµµάτων θεµελιώνουν ένα συνταγµατικό δικαίωµα ελεύθερης 
πρόσβασης στη ραδιοτηλεόραση, τουλάχιστον κατά την προεκλογική περίοδο, 
φορείς του οποίου είναι τα πολιτικά κόµµατα, ενόψει του αρ. 29 και του ρόλου που 
διαδραµατίζουν στη διαµόρφωση και εκδήλωση της λαϊκής κυριαρχίας.  

 
 
 
 
 

 
1. ΣΤΕ 930/90, ΤοΣ 1990,σελ. 68 
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Το συνταγµατικό αυτό δικαίωµα είναι σύµφυτο προς την αρχή της 
αντικειµενικότητας και της ισότητας. Η παράλειψη, εποµένως, της ∆ιοίκησης να 
παραχωρήσει προεκλογικό ραδιοτηλεοπτικό χρόνο σε όλα τα «υποστατά» 
πολιτικά κόµµατα συνιστά παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, που 
ελέγχεται από τον ακυρωτικό δικαστή, όπως συνέβη στην υπόθεση αυτή κατά την 
οποία το πολιτικό κόµµα της ∆ηµοκρατικής Ανανέωσης (∆Η.ΑΝΑ) ζήτησε  την 
ακύρωση του ειδικού κανονισµού του ΕΣΡ, µε τον οποίο ρυθµίστηκε η τηλεοπτική 
κάλυψη των κοµµάτων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του 1990. 

Οι αρχές της αναλογικής  ισότητας και της αντικειµενικότητας αποτελούν, 
κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, το κριτήριο για την 
κατανοµή του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου µεταξύ των εκλογικών συνδυασµών 
καθώς και για κάθε θέµα που προκύπτει σχετικά µε την ίση µεταχείριση µεταξύ των 
κοµµάτων. Οµοίως και η απόφαση µε αριθµό 656/2000 του ΣΤΕ2     , το οποίο, 
µετά από την αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του υπουργού Τύπου και 
ΜΜΕ µε την οποία συγκροτήθηκε το Ε.Σ.Ρ. που ζήτησε το ∆ηµοκρατικό Κοινωνικό 
Κίνηµα (∆ΗΚΚΙ), επειδή είχε αποκλειστεί  από  τη συγκρότηση του ΕΣΡ, µεταξύ 
των άλλων έκρινε ότι η αρχή  της νοµικής ισότητας, η οποία επιτάσσει την ίση 
µεταχείριση των πολιτών, εφαρµόζεται και επί των πολιτικών κοµµάτων, εφόσον 
µε αντικειµενικά κριτήρια συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που δικαιολογούν αυτή τη 
διαφορετική µεταχείριση. Το ΣΤΕ, δηλαδή, αποδέχεται ως θεµιτές, 
διαφοροποιήσεις στη µεταχείριση των κοµµάτων , που θεσπίζονται µε βάση τις 
αρχές της αναλογικής ισότητας σύµφωνα όµως µε µια δέσµη αντικειµενικών 
κριτηρίων. Τα παραπάνω  «αντικειµενικά» κριτήρια δεν µπορούν να σχετίζονται µε 
την ιδεολογία των κοµµάτων αλλά µε µεγέθη όπως η κοινοβουλευτική τους 
δύναµη, η οργάνωσή τους σε εθνική κλίµακα, ο ιστορικός τους ρόλος στην πολιτική 
ζωή του τόπου. 

∆υνάµει όµως της υπ’ αριθµόν 944/99 αποφάσεως του Ε’ τµήµατος του 
Συµβουλίου της Επικρατείας3   , το οποίο τελικώς παρέπεµψε την υπόθεση στην 
Ολοµέλεια (ΣΤΕ 656/2000), η οποία αναφέρθηκε παραπάνω, εξετάζοντας 
επικουρικώς την παραπεµπτική απόφαση έκρινε ότι: προέκταση της ισότητας των 
Ελλήνων πολιτών είναι και η ισότητα των κοµµάτων, κατά την άσκηση των 
δικαιωµάτων των οποίων είναι φορείς. Άνιση µεταχείριση των κοµµάτων, κατά την 
άσκηση των δικαιωµάτων τους συνεπάγεται άνιση µεταχείριση κάθε µέλους του 
κόµµατος, εφόσον το µέλος άλλου κόµµατος, έχει τη δυνατότητα ασκήσεως 
δικαιώµατος που στερείται αυτό. Η άνιση µεταχείριση προσκρούει  στην αρχή της 
ισότητας. Η ισότητα, άλλωστε, κατά την διαµόρφωση και την άσκηση της εξουσίας, 
αποτελεί τµήµα του εννοιολογικού περιεχοµένου της λαϊκής κυριαρχίας. 
Προσκρούει συνεπώς στην αρχή της λαικής κυριαρχίας η διαφορετική µεταχείριση 
δυσµενής ή ευµενής ορισµένου κόµµατος, εφόσον από το άρθρο 29 του 
Συντ.συνάγεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης των πολιτικών κοµµάτων και η αρχή 
της παροχής ίσων ευκαιριών. Εποµένως, ο  αποκλεισµός του «∆ηµοκρατικού 
Κοινωνικού Κινήµατος» (∆ΗΚΚΙ) που έχοντας διασφαλίσει την κατά το νόµο 
προϋπόθεση του 3% εκπροσωπείται στη Βουλή, από τη δυνατότητα συµµετοχής 
στη διαδικασία συγκρότησης του ΕΣΡ, προσκρούει στις προαναφερόµενες αρχές, 
ανεξαρτήτως του αν ο νόµος απέβλεπε στα κατά τη θέσπιση του απαρτίζοντα τη 
Βουλή κόµµατα, καθόσον θα έπρεπε να διαλαµβάνει ειδική ρύθµιση για την 
περίπτωση παρεµβολής εκλογών και της αναδείξεως νέων κοµµάτων. 
 

2. ΣΤΕ 656/2000, ΤοΣ 2000, σελ. 192 
3. ΣΤΕ 944/99. Ε∆∆∆∆ 1999, σελ. 837 
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Σχετική είναι επίσης η υπ’ αριθµό  2423/84 του ∆’ Τµήµατος του ΣΤΕ4 , το 

οποίο µετά από αίτηση του κόµµατος «Ένωση ∆ηµοκρατικού Κέντρου» (Ε∆ΗΚ) 
έκρινε µεταξύ άλλων ότι η ευνοϊκότερη µεταχείριση των εκπροσωπούµενων στη 
Βουλή των πολιτικών κοµµάτων δεν παραβιάζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης 
όλων γενικά των πολιτικών κοµµάτων και την αρχή της ισότητας ούτε και την 
ειδικότερη απαίτηση του συντάγµατος για την «επί ίσοις όροις» χρήση για 
µεταδόσεις του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. 

Επίσης, το ΣΤΕ συνδέει παγίως το θέµα των διαφοροποιήσεων στη 
µεταχείριση των κοµµάτων από τον υποστατό ή µη χαρακτήρα των πολιτικών 
κοµµάτων. ∆ηλαδή , πρέπει να διασφαλίζεται καταρχήν  µια ελάχιστη ίση 
πρόσβαση για όλα τα «υποστατά» κόµµατα, χωρίς εξαίρεση. Σε διαφορετική 
περίπτωση εξάλλου, θα αναιρούνταν  ο λόγος της συνταγµατικής εγγύησης των 
πολιτικών κοµµάτων και η ουσία των συναφών δικαιωµάτων που τους 
αναγνωρίζονται. 

Σύµφωνα µε το σκεπτικό της υπ’ αριθµού 4331/1996 απόφασης του ΣΤΕ5 και 
4333/96 επίσης του ΣΤΕ6 , ύστερα από αίτηση του πολιτικού κόµµατος «Οικολόγοι 
Ελλάδας», υποχρεούται το  Κράτος, κατά την προεκλογική περίοδο, να διαθέτει 
στα πολιτικά κόµµατα τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα και να υποχρεώνει  τα 
ιδιωτικά να διαθέτουν χρόνο στα κόµµατα προκειµένου να παρουσιάζουν τις 
πολιτικές τους θέσεις. Ο πυρήνας της υποχρέωσης αυτής, κατ’ εφαρµογή της 
βασικής αρχής της αντικειµενικότητας που διέπει κατά το αρ. 15 παρ.2 του Συντ. 
τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, περιλαµβάνει τη διάθεση σε όλα ανεξαρτήτως των 
πολιτικώς υποστατά κόµµατα ενός ελαχίστου πλην ικανού χρόνου για την 
παρουσίαση στο εκλογικό σώµα των ουσιωδών σηµείων του προγράµµατός τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ΣΤΕ 2423/84 ΤοΣ 1986, σελ. 77 
5. ΣΤΕ 4331/1996 ΤοΣ 1997, σελ. 400 
6. ΣΤΕ 4333/79/1996 ΤοΣ 1997, σελ. 408 
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3.2.Η εκλογική προβολή των πολιτικών κοµµάτων σύµφωνα µε τη 
Νοµολογία- Ισχύουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις . 
 

Τα πολιτικά κόµµατα προβάλλονται κατά τη διάρκεια του εκλογικού τους 
αγώνα σε χώρους  υπαίθριας διαφήµισης ή από τα ηλεκτρονικά και τα έντυπα 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα, τις θέσεις και εν γένει τα µηνύµατά 
τους τα διακινούν επίσης µε τη χρήση τόσο των παραδοσιακών όσο και των νέων 
µορφών επικοινωνίας που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες. Ο ν. 3023/2002 
αναφέρεται και στην οργάνωση της εκλογικής προβολής των κοµµάτων. 

Συγκεκριµένα : α) τα δηµοτικά και κοινοτικά συµβούλια, µέσα σε τέσσερις 
ηµέρες από την προκήρυξη των γενικών βουλευτικών εκλογών, υποχρεούνται να 
διαθέτουν δωρεάν όσους χώρους χρησιµοποιούνται για προβολή υπαίθριας 
διαφήµισης. ∆ικαιούχοι είναι τα πολιτικά κόµµατα οι συνασπισµοί κοµµάτων και οι 
συνδυασµοί υποψηφίων. Ο τρόπος χρήσης τους καθορίζεται  µε απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι χώροι 
διατίθενται µεταξύ των δικαιούχων αναλογικά και επί ίσοις όροις. 

Σχετική είναι η υπ’ αριθµό 1072/2000 του ∆’ Τµήµατος του Συµβουλίου της 
Επικράτειας 7  , στο οποίο προσέφυγε το πολιτικό κόµµα «Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό 
Κίνηµα» (ΠΑΣΟΚ). Το παραπάνω δικαστήριο αποφάσισε τα εξής: η µη εναντίωση 
κόµµατος σε τυχόν κατά το παρελθόν παραχωρήσεις συγκεκριµένου χώρου για 
την προεκλογική του προβολή δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από την 
δυνατότητα να ζητήσει τη διάθεση άλλου χώρου αν κρίνει ότι ο τελευταίος είναι 
προσφορότερος για την προεκλογική του προβολή και, συνεπώς, δεν του 
αποστερεί το έννοµο συµφέρον να ασκήσει αίτηση ακύρωσης κατά της πράξης µε 
την οποία γίνεται η κατανοµή κοινόχρηστων χώρων. Η απόφαση δε του δηµοτικού 
ή του κοινοτικού συµβουλίου µε την οποία διατίθενται κοινόχρηστοι χώροι  στα 
κόµµατα για την προεκλογική του προβολή, εκδίδονται µετά την έναρξη της 
προεκλογικής περιόδου, δηλαδή, στην περίπτωση της πρόωρης διάλυσης της 
Βουλής, αµέσως µετά τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος µε το οποίο 
διαλύεται η Βουλή και προκηρύσσονται εκλογές. β) Κατά τη διάρκεια του εκλογικού 
αγώνα τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί προβάλλονται επίσης  από τα 
ΜΜΕ. Οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί ελεύθερης λήψης, καθώς 
επίσης οι φορείς  παροχής  συνδροµητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 
υπηρεσιών υποχρεούνται να µεταδίδουν τα εκλογικά µηνύµατα των πολιτικών 
κοµµάτων ή των συνασπισµών. Αντίθετα, απαγορεύεται η µετάδοση από τα ίδια 
µέσα τόσο διαφηµιστικών µηνυµάτων όσο και µηνυµάτων κοινωνικού 
περιεχοµένου τα οποία προβάλλουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, πολιτικά κόµµατα. 
Η µετάδοσή τους γίνεται δωρεάν και σε συνολική διάρκεια που καθορίζεται µε 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Τύπου και ΜΜΕ. Εξάλλου, επιπλέον χρόνος τους διατίθεται, προκειµένου να 
παρουσιάζεται στα δελτία ειδήσεων των κρατικών ή ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών 
σταθµών η καθηµερινή εκλογική τους δραστηριότητα. 

Ο κοινός νοµοθέτης δεν ορίζει το χρόνο που τους διατίθεται δωρεάν. Απαιτεί 
µόνο να εξασφαλίζεται µε αυτόν η µετάδοση των θέσεων, του προγράµµατος και 
των καθηµερινών δραστηριοτήτων των πολιτικών κοµµάτων και κατανέµεται µε 
γνώµονα την αρχή της αναλογικής ισότητας. Σύµφωνη µε αυτό, όπως αναφέρθηκε, 
ήταν και η νοµολογία του ΣΤΕ και πριν το νόµο 3023/2002.  
 

7. ΣΤΕ 1072/2000, ΝοΒ  2001, σελ. 1546. 
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∆υνάµει της υπ’ αριθµού 1288/92 του ΣΤΕ8 , η οποία εκδόθηκε µετά από 

αίτηση του πολιτικού κόµµατος «Οικολόγοι Ελλάδας» να ακυρωθεί η προφορική 
άρνηση του Υπουργού Προεδρίας να διαθέσει στα πολιτικά κόµµατα χρόνο για να 
αναπτύξουν απ’ τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα τις πολιτικές τους θέσεις κατά 
την προεκλογική περίοδο εν όψει αναπληρωµατικών εκλογών στη Β’ Αθηνών, το 
παραπάνω δικαστήριο µε βάση την αρχή της ισότητας έκρινε ότι και επί 
αναπληρωµατικής εκλογής πρέπει να εξασφαλίζεται στα κόµµατα τηλεοπτικός 
χρόνος για να παρουσιάσουν τις πολιτικές τους θέσεις. Επίσης, σχετικά 
πρόσφατα, το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθµό 35/1999 9 

σχετική απόφαση του, επαναλαµβάνοντας την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, δέχεται ότι οι ρυθµίσεις σχετικά µε την µετάδοση των θέσεων και 
των προγραµµάτων των πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών θεσπίζονται µε 
κριτήριο την αναλογική ισότητα και ακόµη ότι είναι συνταγµατικά δυνατή η 
διαφορετική µεταχείριση των πολιτικών κοµµάτων κατά την προβολή τους από τη 
ραδιοτηλεόραση εφόσον όπως έχει αναφερθεί, αυτά τελούν υπό διαφορετικές 
συνθήκες ή και γενικότερα συντρέχουν ιδιαίτεροι, κατά περίπτωση, λόγοι, που 
δικαιολογούν  τη διαφορετική αυτή, αλλά πάντως µε αντικειµενικά κριτήρια, 
µεταχείριση, ως προς την χρήση  των εν λόγω ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
µέσων. 

Όπως σηµειώθηκε, ο κοινός νοµοθέτης δεν ορίζει το χρόνο που διατίθεται 
στα πολιτικά κόµµατα δωρεάν. Στην εκλογική αναµέτρηση συµµετέχουν, ως 
γνωστόν, πολλοί σχηµατισµοί. ∆εν µπορεί, ούτε βέβαια είναι δυνατό, όλοι τους να 
δικαιούνται δωρεάν ραδιοτηλεοπτική προβολή. Για όσους είχαν πετύχει την 
εκπροσώπησή  τους στη Βουλή που µόλις διαλύθηκε δεν γεννάται ασφαλώς 
ζήτηµα. Λαµβάνουν χρόνο ανάλογο της εκλογικής τους δύναµης. Προβληµατισµός 
γεννιέται ωστόσο ως προς την αντιµετώπιση των υπολοίπων, δηλαδή όσων 
σχηµατισµών είτε δεν πέτυχαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στη διαλυθείσα 
Βουλή είτε δηµιουργούνται για πρώτη φορά µε αφορµή την επικείµενη προσφυγή 
στη λαϊκή  ετυµηγορία. Οι δικαιούχοι- ενόψει της  σηµαντικής οικονοµικής 
επιβάρυνσης που συνεπάγεται για τα ΜΜΕ η εφαρµογή της διάταξης – είναι 
σκόπιµο να καθορίζονται µε βάση αντικειµενικά, κατά το δυνατό, κριτήρια. 
∆ικαίωµα δωρεάν προβολής πρέπει έτσι να αναγνωρίζεται µόνο σε όσους 
πληρούν συγκεκριµένες ελάχιστες και προπάντων µετρήσιµες ποσοτικές 
προδιαγραφές, οι οποίες θα δηµιουργούν βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται για 
ευκαιριακούς σχηµατισµούς δίχως αναφορά στην κοινωνία. Όποιος λοιπόν 
καταρτίζει πλήρεις συνδυασµούς σε ικανό αριθµό βασικών  εκλογικών περιφερειών 
της χώρας µπορεί να έχει δωρεάν χρόνο για τη ραδιοτηλεοπτική του προβολή. 
Πρόκειται για τους σχηµατισµούς, οι οποίοι ανήκουν σε όσους το Συµβούλιο της 
Επικράτειας χαρακτηρίζει στην πάγια νοµολογία του σχετικά  µε τον καθορισµό 
των δικαιούχων της εκλογικής προβολής και πρόσβασης στα ραδιοτηλεοπτικά 
µέσα ως υποστατούς, δηλαδή σχηµατισµούς που εκφράζουν εν ενεργεία πολιτικές 
δυνάµεις µε έκδηλη παρουσία  στην πολιτική ζωή. γ)Τέλος, κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στα κόµµατα η ανάρτηση ή επικόλληση 
αεροπανώ, πάνω, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, εκτός των 
χωρών που τους έχουν διατεθεί από τους Ο.Τ.Α.  
 
 

8. ΣΤΕ 1288/1992, Αρµ. 1992, σελ. 401 
9. ΑΕ∆ 35/1997, ∆ι∆ικ. 2001, σελ. 1269. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
4.1. Ανάδειξη βιώσιµης κυβέρνησης – Νοµολογία. 
 

Στα πλαίσια της λεγόµενης «κοµµατικής δηµοκρατίας» , όπου η 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία και η εκτελεστική εξουσία ανήκουν και οι δύο στο 
κόµµα που πλειοψήφησε και όπου η θεσµική ισορροπία του πολιτεύµατος δεν έχει 
πια ως ανταγωνιστικούς πόλους την Κυβέρνηση και τη Βουλή αλλά την 
κυβερνητική πλειοψηφία και την αντιπολίτευση, έχουν προκύψει κάποια ζητήµατα 
σχετικά µε την εκλογική διαδικασία µε τα οποία ασχολήθηκε η Νοµολογία. 
        Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 1/94 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού 
∆ικαστηρίου1 , η οποία εκδόθηκε µετά από αίτηση βουλευτή του κόµµατος «Νέα 
∆ηµοκρατία» ζητώντας την ακύρωση εκλογής βουλευτή του κόµµατος «Πολιτική 
Άνοιξη» στην εκλογική περιφέρεια Ηλείας στις εκλογές του 1993, το παραπάνω 
δικαστήριο έκρινε ότι ο ν. 1907/90 επιδιώκει να συγκεράσει αναλογική 
εκπροσώπηση των κοµµάτων και οµοιογενή κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την 
ανάδειξη βιώσιµης Κυβέρνησης, εισάγοντας διαδικασία, η οποία, ως σύστηµα 
εξισορρόπησης και κατανοµής εδρών δεν παραβιάζει την αρχή της ισοδυναµίας 
της ψήφου. Η χάριν της εξοµάλυνσης αφαίρεση εδρών από την α’ κατανοµή δεν 
αντίκειται στο Σύνταγµα, διότι αυτό δεν κατοχυρώνει τα εκλογικά αποτελέσµατα της 
α’ κατανοµής. Το κριτήριο του µεγαλύτερου, µετά την α’ κατανοµή, κόµµατος για 
τον καθορισµό των περιφερειών από τις οποίες αφαιρούνται έδρες, δεν αντίκειται 
στο Σ. Συγκεκριµένα, το ΑΕ∆ όρισε: Κατά τις διατάξεις του ν. 1907/90 που 
ενσωµατώθηκαν στο Π.∆ 353/93 προβλέπεται εξοµάλυνση αντιστοιχίας ψήφων και 
εδρών. Κατά τις διατάξεις αυτές «κόµµα ή συνασπισµός, που δικαιούται να εκλέξει 
βουλευτή, σε καµιά περίπτωση δεν λαµβάνει λιγότερες από το 70% των εδρών 
που αντιστοιχούν στο ποσοστό των ψήφων του στην επικράτεια, 
πολλαπλασιαζόµενο επί 300. Εφόσον υπάρξουν κόµµατα ή συνασπισµοί 
κοµµάτων που υστερούν τότε αυτά λαµβάνουν τόσες έδρες επιπλέον, όσες 
απαιτούνται για να εξασφαλίζεται η εφαρµογή του πρώτου εδαφίου. Οι έδρες αυτές 
αφαιρούνται από τα αµέσως προηγούµενα αυτών σε έδρες κόµµατα. Τις έδρες  
αυτές λαµβάνει στις εκλογικές περιφέρειες που έχει το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο 
υπόλοιπο. Από την αυτή εκλογική περιφέρεια δεν διατίθεται έδρα και σε άλλο 
δικαιούχο κόµµα ή συνασπισµό. Εποµένως, ο εκλογικός νοµοθέτης, θεσπίζοντας 
τις παραπάνω διατάξεις, επεδίωξε να συγκεράσει αναλογική εκπροσώπηση των 
κοµµάτων στη Βουλή και δηµιουργία οµοιογενούς κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας 
για την ανάδειξη βιώσιµης Κυβέρνησης. Ακόµη, υπηρετείται και η αρχή της 
αναλογικής εκπροσώπησης, αφού ενισχύεται η παρουσία µικρών κοµµάτων στη 
Βουλή. Επίσης, οι παραπάνω ρυθµίσεις εισάγουν αντικειµενικά κριτήρια, η 
αφαιρετική δε διαδικασία, ως σύστηµα εξισορρόπησης και κατανοµή εδρών, δεν 
παραβιάζει εν προκειµένω την αρχή της ισοδυναµίας της ψήφου, η οποία σηµαίνει 
ότι η ψήφος όλων των εκλογέων έχει την ίδια επιρροή στη διαµόρφωση του 
εκλογικού αποτελέσµατος υπό το συγκεκριµένο εκλογικό σύστηµα κατανοµής 
εδρών. 
 
 

1. ΑΕ∆ 1/94, ΤοΣ  1994, σελ. 853. 
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4.2.Η ρήτρα του 3% - Νοµολογία. 
 
 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 11/94 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού 
∆ικαστηρίου 2 , η οποία εκδόθηκε µετά από ένσταση που  έκανε ο ανεξάρτητος 
συνδυασµός «ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ» στην εκλογική περιφέρεια του Νοµού Ροδόπης 
επειδή δεν του κατακυρώθηκε η µια από τις τρεις έδρες της περιφέρειας, κρίθηκε 
ότι η ρήτρα του 3% δεν αντίκειται στην αρχή της ισοδυναµίας της ψήφου, διότι το 
όριο αυτό τίθεται αντικειµενικά και απρόσωπα, συνδέεται δε µε τη δυνατότητα 
σχηµατισµού βιώσιµών κυβερνήσεων. Συγκεκριµένα όρισε: σύµφωνα µε το π.δ. 
353/93 , στο οποίο περιελήφθη ο ν. 1907/90, κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων ή 
ανεξάρτητος συνδυασµός ή µεµονωµένος υποψήφιος, που δεν συγκέντρωσε 
ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο µε τρία τοις εκατό (3%) του 
συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε ολόκληρη την επικράτεια τα 
κόµµατα, οι συνασπισµοί, ανεξάρτητοι συνδυασµοί και οι µεµονωµένοι υποψήφιοι, 
δε δικαιούνται βουλευτική έδρα σε καµιά εκλογική περιφέρεια από οποιαδήποτε 
κατανοµή ούτε από την προβλεπόµενη εξοµάλυνση. Η αποκλειστική ρήτρα του 3% 
δεν αντίκειται στην αρχή της ισοδυναµίας της ψήφου ή σε άλλη συνταγµατική αρχή, 
αφού το όριο αυτό τίθεται αντικειµενικά και απρόσωπα, αποβλέπει στην αποφυγή 
καταθρυµµατισµού των πολιτικών δυνάµεων και συνδέεται µε τη δυνατότητα 
σχηµατισµού βιώσιµων κυβερνήσεων. Ακόµη, ούτε µε την αρχή της ίσης 
µεταχείρισης των πολιτικών κοµµάτων και της παροχής σε αυτά ίσων ευκαιριών, 
που αποτελεί θεµελιώδη κανόνα του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, συγκρούεται η 
θέσπισή του ως άνω ορίου για την εκπροσώπηση στη Βουλή, αφού στηρίζεται σε 
κριτήρια αντικειµενικά και εύλογα. 

∆υνάµει της υπ’ αριθµού 74/1997 απόφασης του Ανώτατου Ειδικού 
∆ικαστηρίου3  , µεταξύ άλλων κρίθηκε επίσης ότι η αποκλειστική ρήτρα του 3%, 
που απαιτείται για τα κόµµατα προκειµένου να δικαιούνται βουλευτική έδρα, δεν 
αντίκειται, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην αρχή της ισοδυναµίας της 
ψήφου, το όριο αυτό τίθεται αντικειµενικά και απρόσωπα, µε σκοπό την αποφυγή 
καταθρυµµατισµού των πολιτικών δυνάµεων, συνδέεται δε µε τη δυνατότητα 
σχηµατισµού βιώσιµων κυβερνήσεων.  

Το ίδιο σκεπτικό ακολουθεί το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο και κατά την 
έκδοση της υπ’ αριθµού 34/994   απόφασης µετά από ένσταση του πολιτικού 
κόµµατος «ΛΕΥΚΟ» και της ένωσης προσώπων µε  επωνυµία «ΑΚΥΡΑ ΓΙΑ 
ΕΛΠΙ∆Α» κατά του κύρους των εκλογών του 1999 για την ανάδειξη  
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύµφωνα µε το παραπάνω 
σκεπτικό, το κόµµα ή συνασπισµός συνεργαζόµενων κοµµάτων που δεν 
συγκέντρωσε ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο µε τρία τοις εκατό 
(3%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε ολόκληρη την 
επικράτεια τα κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων, δεν δικαιούνται έδρα 
αντιπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ρήτρα του 3% δεν περιορίζει την 
ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θελήσεως ως έκφραση της λαϊκής 
κυριαρχίας και δεν αντίκειται επίσης στην αρχή της ισοδυναµίας της ψήφου. Το 
όριο αυτό τίθεται αντικειµενικά και απρόσωπα, αποβλέπει δε στην αποφυγή 
καταθρυµµατισµού των πολιτικών δυνάµεων. 
 

2. ΑΕ∆ 11/94,ΤοΣ 1994, σελ. 862 
3. ΑΕ∆ 74/1997, ΤοΣ 1997-98 
4. ΑΕ∆ 34/1999, ΤοΣ  1999-2000 
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Η εξάρτηση εκλογής ευρωβουλευτή από ένα ελάχιστο αλλά, ενόψει του 
επιδιωκόµενου σκοπού, εύλογο, όπως είναι το ποσοστό 3%, όριο ψήφων στην όλη 
επικράτεια, δεν αντίκειται ούτε στην αρχή της ίσης µεταχείρισης των πολιτικών 
κοµµάτων και της παροχής σ’ αυτά ίσων ευκαιριών. ∆ιότι, ο Έλληνας νοµοθέτης, 
κινούµενος στα πλαίσια του Συντάγµατος εισήγαγε την ρήτρα του 3%, η οποία 
είναι εύλογη, για να αποτραπεί η υπερβολική κατάτµηση του Ευρωκοινοβουλίου σε 
κόµµατα, ώστε να µπορεί να σχηµατίζεται  στους κόλπους του οργάνου αυτού µια 
πειστική πλειοψηφία, απαραίτητη σε µια διαδικασία που τείνει στην έκφραση της 
πολιτικής βούλησης για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και τέλος για να µπορεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λειτουργήσει ως αντιπροσωπεία των λαών, σκοπός 
που υπηρετείται λυσιτελέστερα από µεγάλες οµάδες βουλευτών που επιδιώκουν 
τους κοινούς πολιτικούς στόχους., συνδεόµενες όχι µε µικρές σε εθνικό επίπεδο 
πολιτικές οµάδες αλλά µε µεγάλες εθνικές πολιτικές δυνάµεις. Έτσι, δέχεται το 
παραπάνω δικαστήριο ως συνταγµατική την ρήτρα του 3%. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η πορεία της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας είναι άρρηκτα 

συνυφασµένη µε τη δράση των πολιτικών κοµµάτων. Ούτε η εκλογική διαδικασία 
ούτε η λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος µπορούν να νοηθούν χωρίς το 
θεσµό του πολιτικού κόµµατος. Το κόµµα αποτελεί συστατικό στοιχείο την 
σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας και βαθµίδα αναγκαία για την 
πολιτική αντιπροσώπευση της κοινωνίας. Η βασική αποστολή των πολιτικών 
κοµµάτων συνίσταται στην πολιτική οργάνωση και άρθρωση της λαικής 
κυριαρχίας,µε την ενεργοποίηση του πολίτη µέσα από τις κοµµατικές διαδικασίες.. 
Η συνειδητοποίηση του πολίτη και των κοινωνικών οµάδων συνεπάγεται την 
αξίωση για αµεσότερη συµµετοχή στις πολιτικές αποφάσεις, κύρια έκφραση της 
οποίας είναι η υποστήριξη ή η συµµετοχή στη λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων.  

Η στάση απέναντι στο θεσµό του πολιτικού κόµµατος εξελίσσεται και αυτή 
σταδιακά, από τη φάση της καταπολέµησης ή της αγνόησης, στις φάσεις της 
αναγνώρισης, της νοµιµοποίησης, όπως είδαµε χαρακτηριστικά και µέσα από τις 
αποφάσεις της Νοµολογίας και εν τέλει, στη φάση της συνταγµατικής 
ενσωµάτωσης. Τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα έχουν αναγνωριστεί 
συνταγµατικά, επιχορηγούνται πια από τον κρατικό προϋπολογισµό, στο πλαίσιο 
µιας διαδικασίας γενικότερου εκσυγχρονισµού και εκδηµοκρατισµού της χώρας, η 
οποία τέθηκε σε κίνηση µετά την πτώση της δικτατορίας. Αξιοσηµείωτο, πάντως, 
είναι ότι µέχρι την πρόσφατη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 ο κοµµατικός 
χώρος θεωρούνταν ασυµβίβαστος µε επιµέρους λειτουργίες του κράτους, όπως η 
δηµόσια υπαλληλία. 

Ενώ, λοιπόν, είναι αδιαµφισβήτητη η κυριαρχία των πολιτικών κοµµάτων στη 
λειτουργία της σύγχρονης δηµοκρατίας, εντούτοις, όπως είδαµε µέσα από τη 
παράθεση της Νοµολογίας εντείνεται  η αµφισβήτηση της πρωτοκαθεδρίας και 
αξιοπιστίας των πολιτικών κοµµάτων κατά τη λήψη των αποφάσεων. Η εσωτερική 
τους οργάνωση δεν είναι πραγµατικά δηµοκρατική και είναι αµφίβολο αν 
αντιπροσωπεύουν αυθεντικά τις πολιτικές και κοινωνικές διαφοροποιήσεις, καθώς 
και αν τα µέλη τους µετέχουν ουσιαστικά στις διαδικασίες λήψης πολιτικών 
αποφάσεων. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές τα κόµµατα αδυνατούν να 
ανταποκριθούν επαρκώς στη συνταγµατική τους αποστολή, ως διαµεσολαβητές 
µεταξύ κοινωνίας και κράτους. Καταλήγουµε, έτσι, σε µια από – πολιτικοποίηση 
της πολιτικής και αντίστοιχη υποβάθµιση της ίδιας της δηµοκρατικής ποιότητας του 
πολιτεύµατος, αφού η κοµµατική πραγµατικότητα τελεί σε σηµαντική διάσταση 
προς τη συνταγµατική επιταγή για δηµοκρατική αντιπροσώπευση. 

Κρίσιµη στην εξέλιξη του κοµµατικού φαινοµένου χαρακτηρίζεται επίσης η 
αύξουσα και αυτόνοµη λειτουργία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Η επέκταση, 
επίσης, της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών και η  επέµβαση τους σε 
ευαίσθητα πεδία της κοµµατικής δράσης διασταυρώνεται µε το θεσµό των 
πολιτικών κοµµάτων, όπως ήδη διαπιστώθηκε από τη σχετική Νοµολογία. 

Οι εξελίξεις αυτές είναι φυσικό να επηρεάζουν τον τρόπο προσέγγισης των 
πιο παραδοσιακών ζητηµάτων που άπτονται της λειτουργίας του κοµµατικού 
θεσµού, όπως είναι η εσωτερική τους οργάνωση, η νοµιµοποίησή τους, η 
διαφανής χρηµατοδότησή τους αλλά και των υπόλοιπων ζητηµάτων που 
προκύπτουν µέσα από τη δράση των πολιτικών κοµµάτων στα πλαίσια της 
λειτουργίας του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, όπως είναι για παράδειγµα η 
εκλογική διαδικασία. Με όλα τα ζητήµατα που έχουν προκύψει µέσα από την 
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εξέλιξη του κοµµατικού φαινοµένου, έχει ασχοληθεί µε εύστοχο τρόπο η Ελληνική 
Νοµολογία. 

Εποµένως, ο πολιτικός και επιστηµονικός διάλογος γύρω από τους 
µετασχηµατισµούς του κοµµατικού φαινοµένου, καθώς και η ενασχόληση µε τα 
ζητήµατα που προκύπτουν µέσα από τη δράση των κοµµάτων θα είναι πάντοτε 
επίκαιρα. 
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