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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

       Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται γύρω από το άρθρο 
25 παρ 1εδ. δ΄ του Συντάγματος που ορίζει τα εξής: «οι κάθε είδους περιορισμοί 
που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να 
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον 
υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της 
αναλογικότητας».Το ερώτημα που γεννάται εδώ εν προκειμένω είναι αν τα όρια 
που τίθενται στον νομοπαραγωγικό έργο του κοινού νομοθέτη είναι αυτά που 
ρητώς αναφέρει η παραπάνω διάταξη ή υπάρχουν και κάποια άλλα μη ρητά, που 
δεν τα βλέπουμε δηλαδή expressis verbis στο κείμενο του Συντάγματος. Η ορθή 
απάντηση σ’ αυτό είναι μάλλον καταφατική ως προς το δεύτερο σκέλος της. 
Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα εξετάσουμε αναλυτικά ρητούς και μη ρητούς 
«περιορισμούς στους περιορισμούς» που θέτει ο κοινός νομοθέτης με αφετηρία 
την γερμανική θεωρία γνωστή ως «Schranken - Schranken».
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I. Το συνταγματικό δικαίωμα περιορίζεται

1. Το συνταγματικό δικαίωμα & οι περιορισμοί του

i) Η έννοια του συνταγματικού δικαιώματος

          Συνταγματικό δικαίωμα είναι η εξουσία που παρέχεται στο άτομο ως 
μέλος του κοινωνικού συνόλου και απορρέει από την ανθρώπινη αξία ως 
εξειδίκευση αυτής έχοντας αμυντικό, προστατευτικό και εξασφαλιστικό 
περιεχόμενο.

  Το αμυντικό περιεχόμενο: Η αμυντική διάσταση του δικαιώματος 
αναφέρεται στην εξουσία του φορέα του να αμύνεται σε απειλές που 
προέρχονται είτε από το κράτος είτε από ιδιώτες. Στο σημείο αυτό ταυτίζεται με 
το status negativus του δικαιώματος καθώς πρόκειται για αξίωση αποχής από 
ενέργειες που παρεμποδίζουν την άσκηση του από συνανθρώπους η από την 
πολιτεία.                                                          
        Δεχόμενοι την αμυντική διάσταση του δικαιώματος καταλήγουμε και σε 
ένα άλλο συμπέρασμα: ο άνθρωπος απειλείται και από ιδιώτες πράγμα που 
καθιστά περιττή την προσφυγή στην θεωρία της τριτενέργειας.1 Η παραπάνω 
θεωρία εισήχθη για πρώτη φορά από τον καθηγητή εργατικού δικαίου Hans Carl
Nipperdey επηρεάζοντας σημαντικά τη γερμανική συνταγματική θεωρία περί 
δικαιωμάτων ξεκινώντας από την εργασιακή σχέση του μειονεκτούντος εργάτη 
έναντι του υπερέχοντος εργοδότη. Ο ίδιος μίλησε συγκεκριμένα για άμεση 
τριτενέργεια εννοώντας την άμεση κανονιστική  ενέργεια των συνταγματικών 
δικαιωμάτων στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου χωρίς την παρεμβολή κανενός 
άλλου κανόνα. Ο Dürig, αντίθετος στην θεωρία περί άμεσης τριτενέργειας, 
εισήγαγε στην γερμανική θεωρία την έμμεση τριτενέργεια των συνταγματικών 
δικαιωμάτων υποστηρίζοντας, ότι εκεί όπου λείπουν κανόνες ιδιωτικού δικαίου 
για να ρυθμίσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις έρχονται τα θεμελιώδη δικαιώματα 
για να συμπληρώσουν τις αόριστες και γενικές ρήτρες του ιδιωτικού δικαίου. 

                                                
1 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008 , σελ 87
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Όμως τα συνταγματικά δικαιώματα λόγω του αμυντικού τους περιεχομένου και 
κατά των ιδιωτών ούτως ή άλλως ‘τριτενεργούν’ στον χώρο του ιδιωτικού 
δικαίου. Αυτό ορίζεται πια ρητά στο άρθρο 25 παρ.1 εδ. γ΄ με την πρόσφατη 
αναθεώρηση του 2001: Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ 
ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν.
        Στην ελληνική θεωρία κάποιοι μιλούν για άμεση τριτενέργεια στηριζόμενοι 
στη ρητή διάταξη του Συντάγματος και κάποιοι άλλοι αναφέρονται ορθότερα σε 
μια εξ’ υπαρχής αμυντική διάσταση του συνταγματικού δικαιώματος. Η 
ορθότητα της δεύτερης άποψης έγκειται στον παραμερισμό της κλασσικής 
παραδοσιακής διάκρισης των δικαιωμάτων σε πολιτικά, κοινωνικά και ατομικά 
στα πλαίσια μιας ατομικιστικής αντίληψης. Τα ατομικά δικαιώματα και μόνο,
κατά την κλασσική θεωρία περιέχουν αξίωση αποχής από κρατικές 
παρεμβάσεις. Τα δε πολιτικά δικαιώματα, εκείνα δηλαδή που στρέφονται κατά 
του κράτους και παρέχουν αξίωση ενεργητικής συμμετοχής στην κρατική 
εξουσία, καθώς και τα κοινωνικά για θετική αξίωση προς πράξη εκ μέρους του 
κράτους δεν παρέχουν καν τέτοια αμυντική αξίωση. Κατά την σύγχρονη όμως 
θεωρία αμυντικό περιεχόμενο έχουν δε όλα τα δικαιώματα είτε πρόκειται για 
ατομικά είτε πρόκειται για πολιτικά και κοινωνικά. Αυτό δε στρέφεται ενάντια 
όλων όσων θα αμφισβητήσουν την ύπαρξη η την άσκηση του. Ισχύει δηλαδή 
erga omnes. Οι κίνδυνοι στη σύγχρονη κοινωνία προέρχονται σίγουρα και από 
απειλές των ιδιωτών και ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να μένει εκτεθειμένος σ’ 
αυτές. Έτσι το άρθρο 25 παρ1 εδ. γ δεν αποδεικνύει ότι και τα ατομικά 
δικαιώματα ‘τριτενεργούν’ αλλά το αμυντικό περιεχόμενο όλων των 
συνταγματικών δικαιωμάτων.
        Εξ’ αυτού του λόγου κακώς η νομολογία κάνει λόγο για τριτενέργεια των 
συνταγματικών δικαιωμάτων στο ιδιωτικό δίκαιο.2 Παρολαυτά η νομολογία είχε 
δώσει από νωρίς δείγματα αποδοχής του αμυντικού περιεχομένου του 
συνταγματικού δικαιώματος χωρίς να θέτει καν ζήτημα τριτενέργειας.3    
       Προστατευτικό περιεχόμενο: Πρόκειται για αξίωση κατά του κράτους για 
προστασία από επιθετικές ενέργειες των συνανθρώπων.4 Η αξίωση αυτή δεν 
μπορεί να στραφεί κατά άλλων ιδιωτών παρά μόνο στην κρατική εξουσία, κάτι 
που προβλέπεται ρητά στα άρθρα 2 παρ. 1 για την προστασία της ανθρώπινης 
αξίας και 25 παρ 1&2 του Συντάγματος που ορίζουν τα εξής:Όλα τα κρατικά 
όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική 

                                                
2 Βλ. Εφ.Αθ.4054/92 ΝοΒ1992/923 για υπόθεση όπλων στο ΙΡΑΝ
3 Βλ. Εφ.Αθ.3330/78 ΝοΒ1997/1085
4 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 140
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άσκηση τους(25 παρ.1 εδ. β.) – Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών 
και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει 
στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και 
δικαιοσύνη(25 παρ. 2 ). Οι συνάνθρωποι δεν υποχρεούνται να προστατεύουν τα 
δικαιώματα των άλλων αλλά να τα σέβονται. Η δύναμη δηλαδή του 
προστατευτικού περιεχομένου είναι καταρχήν σχετική.5 Βέβαια το κράτος  έχει 
τη δυνατότητα να διευρύνει την προστατευτική υποχρέωση και στους ιδιώτες 
στα πλαίσια των διαπροσωπικών σχέσεων βάσει του άρθρου 25 παρ. 4 του 
Συντάγματος. 
       Διασφαλιστικό περιεχόμενο: Το δικαίωμα παρέχει κατά του κράτους 
αξίωση διαφύλαξης από κινδύνους που δεν προέρχονται από ανθρώπινες 
ενέργειες καθώς και αξιώσεις για την βελτίωση της θέσης του ανθρώπου.6

        Με τον όρο διασφάλιση εννοούμε εδώ την εξασφάλιση των υλικών μέσων 
και των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την ανεμπόδιστη άσκηση των 
συνταγματικών δικαιωμάτων.
        Το Σύνταγμα δεν καθιερώνει ρητά την αρχή διασφάλισης αλλά ως 
μερικότερη εκδήλωση της αρχής της διεκδίκησης.7 Περιπτωσιολογικά μόνο 
διαπιστώνουμε την ύπαρξη της σε συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος. Εδώ 
μπορούμε να αναφέρουμε το παράδειγμα του άρθρου 16 για το δικαίωμα στην 
δωρεάν παιδεία καθώς και το άρθρο 23 παρ. 2 για το δικαίωμα στην απεργία 
όπως και το άρθρο 51 παρ 3 για το εκλογικό δικαίωμα.
        Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να αναφερθούμε στη βασική αρχή 
ισχύος των συνταγματικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με αυτή την αρχή τα 
συνταγματικά δικαιώματα εφαρμόζονται σε όλη την έννομη τάξη και σε όλη 
την έκταση του περιεχομένου τους, δηλαδή ως προς το αμυντικό, 
προστατευτικό και διασφαλιστικό τους περιεχόμενο.8

ii) Η έννοια του περιορισμού του συνταγματικού δικαιώματος

        Καταρχήν θα πρέπει να δεχθούμε ότι περιορισμός είναι η επιτρεπόμενη 
συρρίκνωση  του γενικού περιεχομένου του συνταγματικού δικαιώματος από 

                                                
5 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 142
6 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 142
7 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 145
8 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 65& 231
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ανθρώπινη ενέργεια κατά την άσκηση του στα πλαίσια μιας ειδικής σχέσεως.
Παρακάτω θα αναλύσουμε εκτενέστερα τις προϋποθέσεις ύπαρξης του 
περιορισμού.
        Γενικό περιεχόμενο: πρόκειται για το μέγιστο περιεχόμενο που μπορεί να 
έχει ένα συγκεκριμένο συνταγματικό δικαίωμα.9

        Επιτρεπόμενη συρρίκνωση: είναι η συρρίκνωση του γενικού περιεχομένου 
του δικαιώματος που αναγνωρίζεται από την έννομη τάξη ως νόμιμη λόγω της 
αιτιώδους συνάφειας ανάμεσα σε δικαίωμα και θεσμό μέσα στον οποίο αυτό 
εντάσσεται. Αιτιώδης συνάφεια καταφάσκει εφόσον ανάμεσα σε αυτά τα δύο 
υπάρχει κοινό αντικειμενικό στοιχείο. Έλλειψη αυτού σημαίνει την 
ανομοιογενή αντίθεση θεσμού και δικαιώματος και επομένως ο περιορισμός 
είναι ανεπίτρεπτος.
        Ειδική σχέση: αντιπαρατίθεται στη γενική σχέση. Ο περιορισμός πρέπει να
είναι πάντα ειδικός και συγκεκριμένος. Εφαρμόζεται στα πλαίσια 
συγκεκριμένου θεσμού και ισχύει εξαιρετικά πράγμα που σημαίνει ότι 
αναφέρεται σε συγκεκριμένο αριθμό προσώπων εντός ενός θεσμού ή ισχύει 
προσωρινά.10

        Ανθρώπινη ενέργεια: είναι δυνατό ο περιορισμός να προέρχεται τόσο από 
την κρατική εξουσία όσο και από ιδιώτες αφού όπως αναφέραμε σε 
προηγούμενο κεφάλαιο το αμυντικό περιεχόμενο του δικαιώματος στρέφεται 
κατά οποιασδήποτε ανθρώπινης απειλής είτε αυτή ενσαρκώνεται στη 
συμπεριφορά συνανθρώπου είτε της πολιτείας απέναντι στον θιγόμενο.
        Χαρακτηριστικό είναι ότι το Γερμανικό Ομοσπονδιακό δικαστήριο
χρησιμοποιεί αδιακρίτως  τους όρους Eingriff (επέμβαση) και
Beeinträchtigung(παρεμπόδιση) για να αποδώσει τον περιορισμό. Στο σημείο 
όμως αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι για το γερμανικό δικαστήριο η 
ενέργεια πρέπει να είναι αποκλειστικά κρατική.11

iii)Διάκριση από οριοθέτηση & προσβολή δικαιώματος

        Ο περιορισμός διαφέρει ουσιωδώς από την οριοθέτηση. Οριοθέτηση δεν 
είναι παρά μια νομική καθολική ρύθμιση που αποδίδει το μαξιμαλιστικό 

                                                
9 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 187
10 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 189-190
11 Βλ. BverfGE, 105, 279-301, Βλ.& Pieroth/Schlink ,Grundrechte, σελ 58  
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περιεχόμενο, το ανώτατο γενικό περιεχόμενο δηλαδή ενός συνταγματικού 
δικαιώματος. Στους ορισμούς της οριοθέτησης που είναι γνωστοί στην θεωρία 
των συνταγματικών δικαιωμάτων ανήκει και ο εξής: Οριοθέτηση είναι ο με 
διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο της γενικής σχέσης πραγματοποιούμενος 
καθορισμός του γενικού περιεχομένου, ο προσδιορισμός των ανωτάτων ορίων 
άσκησης του δικαιώματος.12

         Κατά τον παραπάνω ορισμό η οριοθέτηση παρουσιάζει τα εξής 
χαρακτηριστικά: οντολογικά πρόκειται για κανόνα δικαίου, λειτουργικά μας 
βοηθάει να διακρίνουμε δύο περιοχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, την 
επιτρεπόμενη και την απαγορευμένη, αξιολογικά αποδίδει το ανώτατο 
περιεχόμενο επιτρεπόμενης συμπεριφοράς θέτοντας απλώς και μόνο τα όρια 
ώστε να μην μπορώ να κάνω λόγο για περιορισμό.
        Προκειμένου να διαπιστώσω αν το δικαίωμα μου περιορίζεται ή απλά 
οριοθετείται και επομένως υφίσταται μια απλή επίδραση χρησιμοποιώ τις τρεις 
οριοθετικές ρήτρες που προβλέπονται κυρίως στο άρθρο 5 παρ. 1 του 
Συντάγματος. Τα άρθρο ορίζει ότι καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει 
ελεύθερα την προσωπικότητα του εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των 
άλλων, και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
        Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των άλλων αποτελεί τη ρήτρα της 
κοινωνικότητας σε μια προσπάθεια του νομοθέτη να απεκδυθεί την 
ατομικιστική αντίληψη και να εντάξει το άτομο ως φορέα δικαιωμάτων στα 
πλαίσια του κοινωνικού συνόλου θέτοντας υπόψη του ότι η ελευθερία του ενός 
σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου.
        Ο σεβασμός του Συντάγματος και των νόμων ευρύτερα αποτελεί τη ρήτρα 
της νομιμότητας. Γενικότερα στο πεδίο των διαπροσωπικών σχέσεων 
επιτρέπεται ό,τι δεν απαγορεύεται από το νόμο σε αντιδιαστολή με την 
υποχρέωση της Διοίκησης να ενεργεί κάθε φορά όπως ορίζει ο νόμος.
         Ο σεβασμός των χρηστών ηθών αποδίδει σε συνταγματικό επίπεδο την 
ρήτρα της χρηστότητας. Πρόκειται για αόριστη νομική έννοια στην οποία θα 
αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο.
        Εφόσον μια συμπεριφορά εμπίπτει σε κάποια από τις τρεις αυτές 
οριοθετικές ρήτρες δεν μπορώ να κάνω λόγο για περιορισμό αλλά για μια απλή 
επίδραση στη άσκηση του δικαιώματος από τον φορέα του.
        Οι οριοθετικές ρήτρες εφαρμόζονται στην γενική κυριαρχική σχέση. Εδώ 
το συνταγματικό δικαίωμα παίρνει το μεγαλύτερο δυνατό περιεχόμενο μέσα στα 
όρια που θέτουν οι ρήτρες. Το γεγονός ότι οι οριοθετήσεις αυτές αναπτύσσουν 

                                                
12 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 155



11

την πλήρη ενέργεια τους στη γενική κυριαρχική σχέση σηματοδοτεί την 
καθολικότητα τους. Εφαρμόζονται πάντα σε όλα τα υποκείμενα δικαίου και σε
όλους τους τομείς δραστηριοτήτων σε αντίθεση με τους περιορισμούς που όπως 
προείπαμε αφορούν συγκεκριμένο αριθμό προσώπων  και ισχύουν για ορισμένο 
χρονικό διάστημα και όχι δια βίου. Επομένως περιορισμός τίθεται μόνο σε 
ειδική και όχι στην γενική κυριαρχική σχέση. Συμπερασματικά θα λέγαμε πως η 
οριοθέτηση είναι καθολική και απόλυτη ενώ ο περιορισμός ειδικός και 
σχετικός.
        Ζήτημα τίθεται όταν από τον έλεγχο που γίνεται διαπιστωθεί ότι η 
παρεμποδιζόμενη συμπεριφορά περιορίζεται και δεν οριοθετείται απλώς. Αυτό 
θα συμβεί στην περίπτωση που το γενικό περιεχόμενο του δικαιώματος 
υπολείπεται οπότε δεν πρόκειται πια για μια απλή επίδραση αλλά για έναν 
περιορισμό στην άσκηση του. Από την διαπίστωση αυτή δεν συνάγω 
απαραίτητα ότι το δικαίωμα παρανόμως περιορίζεται γιατί αυτό θα συμβεί μόνο 
αν ο περιορισμός κάνει την εμφάνιση του στην γενική κυριαρχική θέση, οπότε 
απαγορεύεται και κάνω λόγο για προσβολή του δικαιώματος. 13

        Κατά τη θεωρία του καθηγητή κ Δημητρόπουλου προσβολές είναι 
απαγορευμένοι αθέμιτοι περιορισμοί που δεν επιβάλλονται από την αιτιώδη 
συνάφεια θεσμού και δικαιώματος μέσα στον οποίο το τελευταίο εντάσσεται.14   
                

    

2. Είδη των περιορισμών

i) αληθινοί & ψευδοπεριορισμοί

        Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο περιορισμός υπάρχει
εφόσον συρρικνώνεται το γενικό περιεχόμενο του δικαιώματος. Μόνο τότε 
μπορώ να μιλήσω για αληθινό περιορισμό.
        Στην πράξη συναντάμε κατά κανόνα οιονεί περιορισμούς, 
ψευδοπεριορισμούς δηλαδή, αφού στην ουσία δεν πρόκειται για πραγματικούς 
περιορισμούς. Ψευδοπεριορισμοί εμφανίζονται  κυρίως στις δύο παρακάτω 

                                                
13 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 234-235
14 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 191-192
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περιπτώσεις:
        Πρώτον όταν  πρόκειται για οριοθέτηση του δικαιώματος λόγω της 
συνδρομής κάποιας από τις οριοθετικές ρήτρες του άρθρου 5 παρ. 1 του 
Συντάγματος. Η αναφορά γίνεται στις ρήτρες κοινωνικότητας, νομιμότητας και 
χρηστότητας. Εδώ το μέγιστο δυνατό περιεχόμενο του δικαιώματος είναι αυτό 
που χαράσσουν ο σεβασμός των δικαιωμάτων των συνανθρώπων, οι νόμοι και 
τα χρηστά ήθη. Αναλυτικότερα θα λέγαμε ότι η άσκηση ενός δικαιώματος από 
έναν κοινωνό αποτελεί ένα νομικό αλλά και ένα πραγματικό γεγονός που 
εκδηλώνεται στο μέτρο εκείνο ώστε να μην παρακωλύει την άσκηση των 
δικαιωμάτων των άλλων κοινωνών, να μην παραβιάζει απαγορευτική διάταξη 
νόμου και να μην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη.
        Πλείστα παραδείγματα εντοπίζονται κυρίως στο χώρο του ποινικού 
δικαίου. Έτσι όταν ο ποινικός κώδικας στο άρθρο 299 απαγορεύει και τιμωρεί 
με κάθειρξη την ανθρωποκτονία με δόλο δεν περιορίζει δικαίωμα του δράστη 
αλλά θέτει όρια στην συμπεριφορά του ώστε να μην προσβάλλεται το δικαίωμα 
στη ζωή του θύματος. Η συμπεριφορά του δράστη αποδοκιμαζόμενη από την 
έννομη τάξη βρίσκεται έξω από τον κύκλο του γενικού περιεχομένου του 
δικαιώματος.15

        Δεύτερον οιονεί περιορισμό έχουμε και στην περίπτωση των 
εννοιολογικών περιορισμών, εκεί δηλαδή που είτε ο νομοθέτης(συνταγματικός
& κοινός) είτε η θεωρία αποδίδουν σε ένα προστατευόμενο συνταγματικά 
αγαθό μια συγκεκριμένη έννοια με τη βοήθεια ορισμού. Ο ορισμός γίνεται το 
μέσο για να διευρύνω ή να ‘στενεύω’ το γενικό περιεχόμενο του δικαιώματος 
ώστε να παρέχω μεγαλύτερη ή μικρότερη προστασία αναλόγως. Δεν 
αποκλείεται δε ο συνταγματικός ορισμός να είναι στενότερος από εκείνον που 
χρησιμοποιεί άλλος κλάδος δικαίου για το ίδιο αγαθό. Παραδείγματος χάριν ο 
όρος ‘ιδιοκτησία’ δεν περιλαμβάνει τα ενοχικά δικαιώματα κατά τη ορθή 
συνταγματικά ερμηνεία σε αντιδιαστολή με το αστικό δίκαιο.16 Εκτός αυτού ως 
θρησκεία στο άρθρο 13 του Συντάγματος νοείται η γνωστή θρησκεία και μόνο, 
αυτή που έχει δηλαδή φανερά δόγματα, σκοπούς, οργάνωση και τρόπους 
λατρείας.17 Επομένως ο εννοιολογικός προσδιορισμός δεν είναι περιορισμός 
κατ’ ουσίαν αλλά προκύπτει από τη φύση του αγαθού ή από την ιστορική 
βούληση του νομοθέτη.

                                                
15 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 192-193
16 Πρβλ ΑΠ40/1998 όπου η έννοια της ιδιοκτησίας δεν ταυτίζεται μόνο με τα εμπράγματα δικαιώματα αλλά 

περιλαμβάνει και τα ενοχικά.
17 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 649
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        Είναι μάλιστα δυνατό  ο ορισμός που δίνει ο κοινός νομοθέτης να διαφέρει 
από εκείνον που εννοεί το Σύνταγμα για το ίδιο αγαθό όπως στην περίπτωση της 
ιδιοκτησίας, αυτό όμως γίνεται για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες 
συγκεκριμένου κλάδου του δικαίου. Προϋπόθεση πάντως είναι ο ορισμός του 
κοινού νομοθέτη να είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα. Ζήτημα ανακύπτει κατά 
την ερμηνεία και εφαρμογή ενός κανόνα από τον δικαστή που είναι το 
κατεξοχήν αρμόδιο όργανο γι’ αυτές. Εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση ως προς 
την ερμηνεία του, γίνεται δεκτό ότι θα ισχύσει ο βασικός ερμηνευτικός 
κανόνας:in dubio pro libertate(εν αμφιβολία υπέρ της ελευθερίας).18

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι εννοιολογικοί περιορισμοί σε καμιά 
περίπτωση δεν συρρικνώνουν το γενικό περιεχόμενο του δικαιώματος αλά το 
διαμορφώνουν.

ii) συνταγματικοί & νομοθετικοί

        Καταρχήν όλοι οι περιορισμοί είναι συνταγματικοί υπό την έννοια ότι
επιτρέπεται να εισαχθούν από τον κοινό νομοθέτη εφόσον υπάρχει επιφύλαξη 
νόμου στη οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο.
         Από αυτή την άποψη οι νομοθετικοί περιορισμοί αναπαράγονται  στο 
κοινό δίκαιο με το ίδιο ή διαφοροποιημένο περιεχόμενο στο μέτρο που τους 
επιτρέπουν οι συνταγματικές επιφυλάξεις. Μέσω του νόμου οι συνταγματικοί 
περιορισμοί παίρνουν σάρκα και οστά και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των 
μερικότερων κλάδων δικαίου. Όπως θα αναλύσουμε λεπτομερέστερα παρακάτω 
νομοθετικοί περιορισμοί σε ανεπιφύλακτα δικαιώματα είναι παράνομοι και 
συρρικνώνουν αδικαιολόγητα και χωρίς συνταγματικό έρεισμα το γενικό 
περιεχόμενο του δικαιώματος. Τέτοια ανεπιφύλακτα δικαιώματα είναι η 
ελευθερία στην τέχνη, την επιστήμη, την έρευνα και την διδασκαλία που 
κατοχυρώνεται συνταγματικώς στο άρθρο 16.

                                                
18 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 112
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iii) ρητοί & μη ρητοί

        Μια περαιτέρω διάκριση των περιορισμών είναι η κατηγοριοποίηση τους 
σε ρητούς και μη ρητούς. Η παραπάνω διάκριση έχει μεγάλη πρακτική σημασία 
ιδιαιτέρως για τα λεγόμενα ανεπιφύλακτα δικαιώματα.
        Οι ρητοί περιορισμοί διατυπώνονται στο συνταγματικό κείμενο expressis
verbis.Αποτυπώνονται ρητά δηλαδή και εξειδικεύονται με κοινούς νόμους. 
Αντιθέτως οι μη ρητοί περιορισμοί  είναι γνήσιοι περιορισμοί των δικαιωμάτων 
που δεν αναφέρονται σαφώς στο Σύνταγμα, προκύπτουν όμως από τη μελέτη 
του κειμένου του και κυρίως από τον συνδυασμό συγκεκριμένων διατάξεων, 
ώστε να συνάγεται χωρίς αμφιβολία η συρρίκνωση του γενικού περιεχομένου 
του δικαιώματος.19

        Επομένως σχετικά με τους μη ρητούς περιορισμούς καταλήγουμε σε δύο 
συμπεράσματα: Πρώτον δεν πρόκειται για άγραφο δίκαιο αλλά για ρυθμίσεις 
που ενυπάρχουν μέσα σε άλλες συνταγματικές διατάξεις. Δεύτερον ακόμα και 
όταν υπάρχει επιφύλαξη νόμου  ο περιεχόμενος σε αυτόν περιορισμός θεωρείται 
επίσης μη ρητός αφού αν ήθελε ο νομοθέτης θα είχε και ρητή συνταγματική 
έκφραση. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει να ελέγχω σε κάθε περίπτωση 
αν ο περιορισμός που για πρώτη φορά εισήχθη από το Σύνταγμα, 
πραγματώνεται όμως με κοινό νόμο, συμφωνεί με την συνταγματική πηγή του. 
Αν στο ερώτημα αυτό δοθεί αρνητική απάντηση, τότε ο περιορισμός είναι 
ανεπίτρεπτος. Κατά την νομολογία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού 
Δικαστηρίου μη ρητούς περιορισμούς διαθέτουν και τα ανεπιφύλακτα 
δικαιώματα με την αιτιολογία ότι το ανεπιφύλακτο δεν απαλλάσσει ένα 
δικαίωμα από τους σύμφυτους ή αλλιώς εγγενείς περιορισμούς. 
   

iv) σχετικοί με τη κτήση & σχετικοί με την άσκηση του 
δικαιώματος

        Οι περιορισμοί μπορεί να αφορούν την κτήση του δικαιώματος ή την 
άσκηση του. Στην νομική πραγματικότητα πρόκειται για δύο διακριτές 

                                                
19 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 195-196
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διαστάσεις του δικαιώματος.
        Περιορισμός στην κτήση  σηματοδοτεί την μη αναγνώριση του 
δικαιώματος εξυπαρχής στον κοινωνό ή την προσωρινή αποστέρηση αυτού. 
Φυσικά η κατάργηση ενός δικαιώματος δεν νοείται να ισοδυναμεί με 
περιορισμό.20 Πρόκειται για οριστική αποστέρηση ενός δικαιώματος από τον 
φορέα του που εξαντλεί σε μηδενικό σημείο το γενικό περιεχόμενο του 
δικαιώματος και το αναγκάζει σε εξαφάνιση. Ο Θεμελιώδης Νόμος της Βόννης 
σκιαγράφησε τη διαφορά μεταξύ περιορισμού της κτήσης και κατάργησης του 
δικαιώματος στο άρθρο 18 ορίζοντας ότι « εκείνος που αγωνίζεται ενάντια στην 
ελεύθερη δημοκρατική τάξη εκπίπτει από τα θεμελιώδη δικαιώματα που 
αναφέρονται περιοριστικά στη διάταξη. Η διάκριση υποδηλώνεται στο ελληνικό 
Σύνταγμα κυρίως στο άρθρο 23 παρ. 2 που προβλέπει στρεφόμενη προς το 
νομοθέτη ότι η απεργία δημοσίων υπαλλήλων  σε ζωτικούς τομείς υπόκειται 
μεν σε περιορισμούς που δεν μπορούν να καταλήξουν όμως στην κατάργηση 
του δικαιώματος της απεργίας. Εδώ γίνεται σαφής διαχωρισμός περιορισμού 
στην άσκηση και κατάργησης δικαιώματος.
        Ο περιορισμός στην άσκηση του δικαιώματος μπορεί να αφορά την 
ικανότητα άσκησης ή τις προϋποθέσεις αυτής. Ο νομοθέτης έχει τη δυνατότητα 
αφενός να αυξήσει τις προϋποθέσεις για την άσκηση ορίζοντας τον χρόνο τον 
τρόπο ή τον τόπο, αφετέρου να άρει την παρεχόμενη προστασία χωρίς να 
καταργεί το δικαίωμα.21 Στην πρώτη περίπτωση θα μπορούσαμε να εντάξουμε 
την χορήγηση αδειών από τη διοίκηση στους διοικούμενους. Η δεύτερη 
περίπτωση μπορεί να αφορά για παράδειγμα την διάλυση ενός σωματείου διότι 
το καταστατικό του δεν πληρεί τους όρους του νόμου. Ο καθένας και τα μέλη 
του συνολικά διατηρούν το ‘δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι’ όμως η άσκηση του 
είναι αυτή που εν προκειμένω περιορίζεται.

v) αιτιώδεις &αναιτιώδεις περιορισμοί

        Ως γνωστόν η κλασσική θεωρία των δικαιωμάτων στα πλαίσια μιας 
ατομικιστικής φιλοσοφίας κάνει λόγο για σύγκρουση δικαιωμάτων που οδηγεί 
κατά κάποιο τρόπο σε έναν «αλληλοπεριορισμό των συνταγματικών 

                                                
20 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 197
21 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 200



16

δικαιωμάτων» παρά την αναγνωρισμένη αρχή της τυπικής ισοδυναμίας των 
διατάξεων. Σε απάντηση της παραδοσιακής θεωρίας προτάθηκε η αντικειμενική 
θεωρία που εισήγαγε την φιλελευθεροποίηση των θεσμών.22 Το δικαίωμα 
εξετάζεται στα πλαίσια του θεσμού μέσα στον οποίο εντάσσεται.
        Κατά την αντικειμενική θεωρία υπάρχουν περιορισμοί αιτιώδεις και 
αναιτιώδεις. Το αιτιώδες προκύπτει από τη σχέση αιτίου και αποτελέσματος και 
καταφάσκει εφόσον διαπιστωθεί ανάμεσα στον θεσμό και το δικαίωμα κοινό 
αντικειμενικό στοιχείο ικανό να δικαιολογήσει τον περιορισμό που υφίσταται το 
δικαίωμα. Καταρχήν γίνεται δεκτό από την θεωρία με ένθερμο υποστηρικτή της 
τον καθηγητή κ. Δημητρόπουλο, ότι στην γενική κυριαρχική σχέση που 
περιλαμβάνει το σύνολο των διαπροσωπικών σχέσεων περιορισμός δεν γίνεται 
ανεκτός και απορρίπτεται ως αναιτιώδης. Αντιθέτως περιορισμοί στις επιμέρους 
ειδικές σχέσεις μπορεί να είναι αιτιώδεις και άρα επιτρεπόμενοι. Και πάλι όμως 
το αιτιώδες του περιορισμού φιλτράρεται διότι θα πρέπει να εξευρεθεί εκείνο το 
κοινό αντικειμενικό στοιχείο ανάμεσα στην ειδική αυτή διαπροσωπική σχέση 
και το δικαίωμα ώστε να αποφεύγονται ανομοιογενείς αντιθέσεις. Η παρούσα 
ανάλυση θα μας βοηθήσει πολύ για την κατανόηση της αρχής του αιτιώδους 
των περιορισμών στα επόμενα κεφάλαια. 

3. Η αρχή του αιτιώδους των περιορισμών

i) Η έννοια του θεσμού

       Θεσμός καλείται ένα σύμπλεγμα εννόμων σχέσεων που χαρακτηρίζεται από 
αυτοτέλεια και αντικειμενικότητα αντιπαρατιθέμενο στα υποκειμενικά 
δικαιώματα. Πρόκειται για εκείνο το νομικό περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται 
το δικαίωμα.
       Τα συνταγματικά δικαιώματα έχουν μια διπλή φύση23, υποκειμενική και 
αντικειμενική. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει ταυτόχρονα δικαιώματα και θεσμούς 
διότι μόνο έτσι προστατεύεται αποτελεσματικά ο πολίτης. Για παράδειγμα το 
πολιτικό κόμμα ως θεσμός προστατεύεται συνταγματικά εξίσου με το 
υποκειμενικό δικαίωμα ίδρυσης και συμμετοχής σ’ αυτό.

                                                
22 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 201

23 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 41
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       Εννοιολογικά το υποκειμενικό δικαίωμα (subjektives Recht) προωθήθηκε 
από τον νομικό ατομικισμό παραβλέποντας όμως την προστασία των θεσμών. 
Από την άλλη πλευρά ο ετατισμός υποστήριξε την αυστηρή αντικειμενικότητα 
του δικαίου υπερβάλλοντας ως προς την σημασία των θεσμών.
        Ο Carl Schmitt στο παρελθόν εισήγαγε την θεωρία των θεσμικών 
εγγυήσεων που διαφέρει ουσιωδώς από την ταυτόχρονη κατοχύρωση 
δικαιωμάτων και θεσμών. Οι θεσμικές εγγυήσεις όμως δεν αναφέρονται σε όλα 
τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα αλλά μόνο στους θεσμούς του 
ιδιωτικού δικαίου διακρινόμενοι από τα θεμελιώδη δικαιώματα δημοσίου 
δικαίου.  
       

ii) Η αιτιώδης συνάφεια θεσμού &δικαιώματος

      Στο κεφάλαιο για τις διακρίσεις των περιορισμών αναφέραμε την κατηγορία 
αιτιωδών και αναιτιωδών περιορισμών. Η αιτιώδης συνάφεια αφορά στη φυσική 
σχέση δικαιώματος και θεσμού. Πρόκειται για την «συνάντηση των 
περιεχομένων θεμελιώδους δικαιώματος και θεσμού σε κοινό συστατικό 
στοιχείο»24.
           Η φυσική σχέση δικαιώματος και θεσμού είναι συγχρόνως και νομική 
σχέση που ανταποκρίνεται σε μια πραγματική κατάσταση. Εξ’ αυτού του λόγου 
νομοθετικός περιορισμός που συγκρούεται με την φύση των πραγμάτων δεν 
μπορεί παρά να είναι παράνομος, αποτελώντας μια προσβολή του δικαιώματος 
από τον κοινό νομοθέτη.
       Αιτιώδης συνάφεια εντοπίζεται αφενός σε σύμφυτα αφετέρου σε μη 
σύμφυτα  νομικά μορφώματα. Τα σύμφυτα νομικά μορφώματα αποτελούν 
μερικότερες βιοτικές περιοχές ενός θεσμού ενώ τα μη σύμφυτα είναι αυτά που 
δεν εντάσσονται στην ίδια βιοτική σχέση. Αυτό που σε κάθε περίπτωση 
ενδιαφέρει είναι η ύπαρξη ενός κοινού αντικειμενικού στοιχείου, ώστε η 
αντίθεση που γεννάται ενόψει ενός περιοριστικού νόμου να είναι ομοιογενής 
και άρα επιτρεπτή. Σε ανομοιογενείς αντιθέσεις κάνουμε λόγο για προσβολή 
του δικαιώματος. Η ομοιογένεια προκύπτει από την φύση των πραγμάτων, 
αποτελεί πραγματικό και νομικό λόγο επιβολής νομοθετικού περιορισμού σε 

                                                
24 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 70
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θεμελιώδες δικαίωμα.25

       Παράδειγμα ομοιογενούς αντίθεσης ανάμεσα στην κληρονομική σχέση ως 
θεσμό και την ελευθερία της επιστήμης είναι ο όρος σε διαθήκη ότι ο 
κληρονομούμενος αποκτά την νομική βιβλιοθήκη του διαθέτη εφόσον 
σπουδάσει την νομική επιστήμη. Πρόκειται για επιτρεπτό περιορισμό της 
ελευθερίας αφού εντοπίζουμε κοινό αντικειμενικό στοιχείο που είναι η νομική 
επιστήμη.

iv) Η πρακτική σημασία της αρχής 

        Η αρχή της αιτιώδους συνάφειας αντιμετώπισε τα κενά δικαίου που 
δημιούργησε η επικράτηση στον νομικό κόσμο της αρχής της στάθμισης των 
ατομικών δικαιωμάτων που βασίστηκε στην αρχή της αναλογικότητας.
        Για πρώτη φορά επισημάνθηκε η ατέλεια της αρχής της σταθμίσεως που 
στηρίχθηκε σε σαθρά θεμέλια, εννοώντας εδώ την ατομικιστική έννομη τάξη. 
Στα πλαίσια και μόνο αυτής βρήκαν έρεισμα οι «συγκρούσεις» των ατομικών 
δικαιωμάτων. Το υποκειμενικό δικαίωμα αντιπαρατίθεται απέναντι σε ένα άλλο 
υποκειμενικό δικαίωμα και το αναγκάζει σε περιορισμό.
        Αυτή όμως η σύγκρουση δεν μπορεί παρά να είναι «πλαστή».26  Και αυτό 
γιατί το δίκαιο δεν είναι δυνατό να επιτρέπει μια συμπεριφορά και να την 
απαγορεύει ταυτόχρονα. Προφανώς κάποιος από τους φορείς των δύο 
δικαιωμάτων έχει υπερβεί τα επιτρεπόμενα όρια. Η μόνη γνήσια αντίθεση που 
μπορεί να προκύψει, είναι αυτή ανάμεσα σε δικαίωμα και θεσμό, ως 
αντιπαράθεση του υποκειμενικού στο αντικειμενικό στοιχείο. Αυτό δικαιολογεί 
άλλωστε και την προσαρμογή του δικαιώματος στον θεσμό.
        Φυσικά de facto συγκρούσεις των συνταγματικών δικαιωμάτων είναι 
δυνατό να υπάρξουν κυρίως στις σχέσεις ισχυρού και αδύνατου, χωρίς όμως 
αυτό να σημαίνει ότι το δίκαιο αδιαφορεί για την επίλυση τους. Παρολαυτά 
«συγκρούσεις νομικής φύσεως»27 δεν υφίστανται. Άλλωστε αποστολή του 

                                                
25 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 74

26 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 224
27 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 223
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δικαίου είναι να άρει αυτές τις πραγματικές συγκρούσεις θέτοντας αυτές σε ένα 
αντικειμενικό περιβάλλον, όπως είναι ο θεσμός. Έτσι όταν το δίκαιο 
διαπιστώνει ότι ένα δικαίωμα προσβάλλεται δεν πρόκειται για σύγκρουση δύο 
δικαιωμάτων αλλά για προσβολή του δικαιώματος28 πραγματική και νομική. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση δεν εντοπίζεται κανένα κοινό αντικειμενικό στοιχείο 
ανάμεσα στο δικαίωμα και τον θεσμό που απαντάται πάντα στα πλαίσια μιας 
ειδικής σχέσης.   

                                                
28 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Η συνταγματική προστασία του ανθρώπου από την ιδιωτική εξουσία. Συμβολή στο 

πρόβλημα της  «τριτενέργειας», σελ 85, 1981/82
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II. Η αρχή «Nulla restrictio sine lege 
constitutionale certa»   

    

2. Οι ρητοί περιορισμοί της νομοθετικής δράσης του Σ 25 
παρ.1 εδ. δ

α. Το Σύνταγμα

         
        Από την ανάλυση που έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια κατέστη 
σαφές, πως τα συνταγματικά δικαιώματα στην γενική κυριαρχική σχέση 
οριοθετούνται, ενώ στις επιμέρους ειδικές σχέσεις επιδέχονται 
περιορισμούς, τα είδη των οποίων έχουν ήδη αναπτυχθεί.
        Στο Σύνταγμα και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 25 παρ.1 εδ. δ τίθενται 
όρια στη δυνατότητα του κοινού νομοθέτη να θεσπίζει περιορισμούς. Το 
άρθρο ορίζει τα εξής: «Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το 
Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται 
είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας».
Επομένως ρητοί περιορισμοί στη νομοθετική δράση αποτελεί το ίδιο το 
Σύνταγμα, ο κοινός νόμος και η αρχή της αναλογικότητας. Στο υπό α΄ 
κεφάλαιο θα εξετάσουμε τον πρώτο ρητό περιορισμό που αναφέρεται στον 
σεβασμό του Συντάγματος. 

i) Ορισμένη συνταγματική πρόβλεψη του περιορισμού

           Κατά το άρθρο 25 παρ 1 εδ. δ΄ οι περιορισμοί που μπορούν να 
επιβληθούν στα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να προβλέπονται απευθείας από 
το Σύνταγμα ή από το νόμο εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού.
         Είναι δε δυνατό ο περιορισμός να μην είναι ρητός χωρίς όμως αυτό να 
σημαίνει ότι δεν έχει συνταγματικό έρεισμα. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή πρέπει 
να εντοπίζεται η lex constitutionalis.
        Η πρόβλεψη για περιορισμό δεν αρκεί να υπαγορεύεται από το Σύνταγμα 



21

αλλά προϋποτίθεται να είναι και ορισμένη. Για να πληρούται αυτή η 
προϋπόθεση θα πρέπει ο περιορισμός να προκύπτει expressis verbis από το 
κείμενο του Συντάγματος. Ως τέτοια θεωρείται και η μη ρητή πρόβλεψη που 
προκύπτει όμως ερμηνευτικά από την αιτιώδη συνάφεια θεσμού και 
δικαιώματος29. Αντιθέτως απλή αναφορά στην αρχή της νομιμότητας ή την 
τήρηση των νόμων του κράτους δεν είναι επαρκής.   
           

ii) Tο άρθρο 2 παρ.1 για την αξία του ανθρώπου – η 
έννοια της ανθρώπινης αξίας

     Ο κοινός νομοθέτης θεσπίζοντας περιορισμούς σε δικαιώματα υποχρεούται 
να μην παραβιάζει το Σύνταγμα σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. την 
αξία του ανθρώπου όπως αυτή προστατεύεται με το άρθρο 2 παρ 1 του 
Συντάγματος. Πριν προχωρήσουμε όμως στην ανάλυση της καταστατικής 
αρχής, κρίνεται σκόπιμο να ορίσουμε την έννοια της ανθρώπινης αξίας.
        Κατά μία άποψη ανθρώπινη αξία είναι το σύνολο των γενικών υλικών, 
πνευματικών και κοινωνικών γνωρισμάτων του ανθρώπινου γένους, ορισμός 
που καλύπτει το corpus και το animus της έννοιας.30 Άλλος ορισμός συνδέει 
την ανθρώπινη αξία με τον άνθρωπο ως υποκείμενο δικαίου:Αξία του ανθρώπου 
είναι ο απαραβίαστος πυρήνας της προσωπικότητας του ανθρώπου ως φυσικού 
υποκειμένου δικαίου που διακρίνει τον άνθρωπο αφενός από τα άλογα όντα και 
αφετέρου από τα αντικείμενα του δικαίου. Εδώ δηλαδή η αξία του ανθρώπου 
αποτελεί την ειδοποιό διαφορά του από τα υπόλοιπα όντα  έμψυχα ή μη.31  

iii) Η καταστατική αρχή – ιστορικές καταβολές

        Η αξία του ανθρώπου αποτελεί την ανώτατη δικαιοπολιτική αρχή που 
εξαγγέλλει την ανθρωποκεντρική φύση του δικαίου μας. Το ατομικό συμφέρον 
και ατομική ευημερία αποτελούν σκοπούς στους οποίους αποβλέπει και το 
σύγχρονο δημοκρατικό κράτος. Υπερκερασμός του γενικού συμφέροντος από 
την ιδιωτική πρωτοβουλία και κυρίως την οικονομική ιδιωτική πρωτοβουλία 

                                                
29 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 203
30 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 266-267
31 Βλ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Β΄, Έκδοση 2005, σελ. 1325
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δεν είναι επιτρεπτός.
        Εκτός αυτού το Σύνταγμα διακηρύσσει το απαραβίαστο της ανθρώπινης 
αξίας. Η ιστορική αναδρομή που δικαιώνει το απαραβίαστο της αρχής φθάνει 
στα τραγικά γεγονότα που εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια του δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου και την άνοδο του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος στην 
Γερμανία. Οι εξελίξεις αυτές ήταν οδυνηρές και η ανθρώπινη προσωπικότητα  
δοκιμάστηκε σκληρά ώστε το γερμανικό ομοσπονδιακό Σύνταγμα του 1949 να 
διασφαλίζει στο πρώτο του άρθρο τα εξής: « Die Würde des Menschen ist
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt». Το παράδειγμα του γερμανικού Συντάγματος έγινε υπόδειγμα και 
πρότυπο για όλα τα μεταγενέστερα Συντάγματα, ανάμεσα τους και το Ελληνικό.     
Επομένως η υποχρέωση σεβασμού της δεσμεύει αφενός τους πολίτες, αφετέρου 
το κράτος. Το απαραβίαστο αποτελεί προϊόν της μεταβολής της εννόμου 
τάξεως32 αφήνοντας πίσω του διαιρέσεις του δικαίου σε δημόσιο και ιδιωτικό 
και ατομικιστικές αντιλήψεις που ανάγονται ιστορικά στην Γαλλική 
Επανάσταση. Στη σκέψη αυτή έχουν αντιδράσει πολλοί θεωρητικοί όπως ο 
Μάνεσης που υποστηρίζει ότι η διάταξη δεν καθιερώνει αυτοτελές δικαίωμα 
περιορίζοντας την δεσμευτική της δύναμη στο επίπεδο μιας κατευθυντήριας 
αρχής33 και υποβιβάζοντας τη σε «προγραμματική αρχή»του Συντάγματος. 
Ενδιάμεσες απόψεις εκφράστηκαν κατά καιρούς συνδέοντας την αξία του 
ανθρώπου με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας δεχόμενοι όμως την νομικά 
πλήρη δεσμευτική δύναμη της διάταξης.34

     Παράλληλα η αξία του ανθρώπου μαζί με την ελευθερία και την ισότητα 
συναπαρτίζουν την κατηγορία των μητρικών δικαιωμάτων. Γίνεται δε από 
πολλούς θεωρητικούς δεκτό ότι η συγκεκριμένη αρχή αποτελεί ταυτόχρονα 
ερμηνευτικό κανόνα δικαίου  της έννομης τάξης στο σύνολο της.35 Γι’ αυτό το 
λόγο το άρθρο 2 παρ.1 θα πρέπει κάθε φορά να συνεφαρμόζεται μαζί με την 
απαιτούμενη ειδική διάταξη ιδίως όταν η τελευταία δεν επαρκεί ή όταν έρχεται 
με σαφήνεια σε αντίθεση με αυτό.36 Η θεωρία όμως σε αυτό το σημείο δεν είναι 
ομόφωνη. Οι σπουδαιότερες αντιρρήσεις διατυπώθηκαν χρησιμοποιώντας το 
άρθρο 2 παρ. 1 ως επικουρική βάση και μόνο, οπότε η διάταξη λόγω της 

                                                
32 Βλ. Δημητρόπουλο Α. , Γενική Συνταγματική Θεωρία, Τόμος Α΄, σελ. 88-89
33 Βλ Μάνεση, Ατομικές Ελευθερίες, σελ. 111.
34 Βλ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Β΄, Έκδοση 2005, σελ. 1323
35 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 264, Βλ. & 

Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Β΄, Έκδοση 2005, σελ. 1323, Μάνεση Α., Ατομικές Ελευθερίες, σελ 112
36 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 257
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γενικότητας της αποκλείεται να εφαρμοστεί εφόσον υπάρχει ειδική διάταξη που 
δεν την αναιρεί.37

        β. Ο Νόμος

i) Η τυπική & ουσιαστική έννοια του νόμου. Πως 
χρησιμοποιείται στο Σύνταγμα

       Το Σύνταγμα στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ εξαγγέλλει και άλλον ένα ρητό 
περιορισμό  στους περιορισμούς που μπορεί να θέσει ο κοινός νομοθέτης στα 
θεμελιώδη δικαιώματα. Πρόκειται για το νόμο εφόσον η συνταγματική διάταξη 
συμπεριλαμβάνει νομοθετική επιφύλαξη. 
        Ζήτημα προς εξέταση στην παρούσα παράγραφο είναι αν το τελευταίο 
εδάφιο του 25 παρ.1 εννοεί ως όριο στον περιορισμό του συνταγματικού 
δικαιώματος τον τυπικό ή τον ουσιαστικό νόμο.
        Απάντηση στο ερώτημα θα δοθεί εφόσον συνδυαστικά ερμηνεύσουμε τα 
άρθρα  72 παρ.1 και 43 παρ.2 του Συντάγματος. Έτσι κατά το 72 παρ.1 για την 
άσκηση και προστασία των ατομικών (και κατ’ επέκταση των κοινωνικών) 
δικαιωμάτων απαιτείται τυπικός νόμος που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της 
βουλής, εκδίδεται από τον Πρόεδρο Δημοκρατίας και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά διασταλτική ερμηνεία του άρθρου θα 
πρέπει να συμπεριλάβουμε όχι μόνο την άσκηση και την προστασία των 
δικαιωμάτων αλλά και τον περιορισμό αυτών. Περαιτέρω πρέπει να γίνει δεκτό 
ότι ενόψει του άρθρου 43 παρ.2 ,το 72 παρ. 1 ερμηνεύεται ως εξής: θεμιτός 
περιορισμός είναι τόσο εκείνος που θεσπίζεται με νόμο τυπικό όσο και εκείνος 
που εισάγεται με ουσιαστικό νόμο. Η παραπάνω αντίληψη προκύπτει a
contrario από το 43 παρ 5 που αποκλείει την χορήγηση νομοθετικής 
εξουσιοδοτήσεως για τα θέματα αρμοδιότητας της Ολομέλειας της Βουλής μόνο 

                                                
37 Βλ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Β΄, Έκδοση 2005, σελ. 1323, Συμπληρωματική εφαρμογή και μόνο 

δέχεται και ο Μάνεσης, Ατομικές Ελευθερίες, σελ. 111
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με νόμους - πλαίσια.38 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προσθέσουμε ότι, όπου 
θέλησε ο συνταγματικός νομοθέτης να στηριχθεί σε τυπικό νόμο, εκφράστηκε 
ρητά. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα του 78 παρ. 1 για την φορολογική 
και δημοσιονομική διαχείριση όπως και τα άρθρα 36 παρ.2 για την ισχύ των 
διεθνών συνθηκών και 100 παρ. 1 σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΑΕΔ. Σε 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις παρατηρούμε, ότι η προϋπόθεση ύπαρξης 
τυπικού νόμου ορίστηκε expressis verbis, γεγονός που καθιστά σαφή τα 
ευρύτερα περιθώρια που δίνει ο συνταγματικός νομοθέτης για περιορισμούς στο 
25 παρ.1 εδ. δ΄. Ως ουσιαστικό νόμο θα θεωρήσουμε κατά το άρθρο 43 παρ.2 τα 
κανονιστικά διατάγματα ειδικής εξουσιοδοτήσεως που εκδίδει ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και ο αρμόδιος κατά περίπτωση Υπουργός καθώς και τις 
κανονιστικές πράξεις της διοίκησης διότι και αυτά θεσπίζουν πρωτεύοντες 
κανόνες δικαίου.39

        Πάντως στο θέμα αυτό έχουν υπάρξει σοβαρές διαφωνίες με το επιχείρημα 
ότι αν η επιφύλαξη αφορά ουσιαστικό νόμο τότε η ίδια επιφύλαξη που δεσμεύει 
τον νομοθέτη, δεσμεύει και τα συνταγματικά δικαιώματα με αποτέλεσμα η 
κατοχύρωση αυτών να εξασθενεί.40

       Κατά τη δική μας άποψη αυτό δεν ευσταθεί απόλυτα, αν αναλογιστεί κανείς 
ότι για τυπικό νόμο μόνο παρεμπίπτων έλεγχος μπορεί να υπάρξει, σε 
αντιδιαστολή με τις κανονιστικές πράξεις(ουσιαστικός νόμος) που επιδέχονται 
ευρύτερο δικαστικό έλεγχο. Επομένως μόνο υπό την έννοια του ουσιαστικού 
νόμου επιτυγχάνεται μεγαλύτερη κατοχύρωση των ελευθεριών.   
        Η ειδική δε νομοθετική εξουσιοδότηση είναι δυνατό να δίνεται και από 
τμήματα της Βουλής. Κατά άλλους που ερμηνεύουν στενά το 72 παρ.1 κάτι 
τέτοιο θα ήταν ανεπίτρεπτο.41 Το ζήτημα όμως στερείται ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος αφού σε κάθε περίπτωση οι κανόνες που ρυθμίζουν την 
νομοθετική αρμοδιότητα της Βουλής αντιμετωπίζονται από τη νομολογία ως 
interna corporis μη υπαγόμενα σε δικαστικό έλεγχο.42

        Το Ελβετικό Σύνταγμα συγκριτικά, στο άρθρο 36 παρ.1 ορίζει ότι για 
σοβαρούς περιορισμούς των ατομικών δικαιωμάτων απαιτείται τυπικός νόμος. 

                                                
38 Βλ. Ράϊκο, Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμος ΙΙ, Θεμελιώδη Δικαιώματα, σελ 200-201  
39 Βλ. Δημητρόπουλο Α. , Γενική Συνταγματική Θεωρία, Τόμος Α΄, σελ. 420-421
40 Βλ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Α΄, Έκδοση 2005, σελ. 188, Βλ. & Μάνεση, Ατομικές Ελευθερίες, σελ. 

66 κ επ, Βλ & Βλάχο Γ.Κ, Το Σύνταγμα της Ελλάδος, έκδοση 1979, σελ. 79-82
41 Βλ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Α΄, Έκδοση 2005, σελ. 190
42 ΣτΕ (Ολ) 902/81 & 903/ 81, Βλ. & Κ.Μ Χαλαζωνίτη, Ο δικαστικός έλεγχος των τυπικών στοιχείων του 

νόμου, τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 1984, σελ. 389 κ. επ. 
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Παρολαυτά σε περιπτώσεις ανάγκης που τα ατομικά δικαιώματα πρέπει να 
περιοριστούν ενόψει της αστυνομικής παρέμβασης, το εν λόγω Σύνταγμα 
αναγνωρίζει εν προκειμένω ως νόμιμο έρεισμα των περιορισμών τη γενική 
αστυνομική ρήτρα γνωστή ως Polizeigeneralklausel.43

        

        

ii) Η απαγόρευση της ατομικής νομοθετικής προσβολής

   

        Ζήτημα έχει τεθεί για τον αν ατομικοί νόμοι που περιοριστικώς ρυθμίζουν 
δικαιώματα συγκεκριμένων προσώπων γίνονται ανεκτοί από το ελληνικό 
Σύνταγμα.
        Αυτό που γίνεται γενικώς δεκτό είναι, ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει 
να θίγεται η αρχή της ισότητας ως ένα μητρικό δικαίωμα. Παρά την κοινή 
αφετηρία η θεωρία από το σημείο αυτό και έπειτα διίσταται . Η απαγόρευση για 
κάποιους θεωρητικούς είναι απόλυτη, για άλλους δε σχετική.  
         Η απόλυτη απαγόρευση προκύπτει κατά μία άποψη  από την αρχή της 
διάκρισης των εξουσιών, όπως αυτή καθιερώνεται στο 26 του Συντάγματος.44

Ατομικοί νόμοι είναι κατ’ ουσίαν ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται 
με τον τύπο του νόμου από τον κοινό νομοθέτη, εφόσον το Σύνταγμα περιέχει 
ρητή επιφύλαξη υπέρ του νομοθέτη. Δεν επιτρέπεται όμως κατά το Σύνταγμα 
μας να δρα ο νομοθέτης υποκαθιστώντας τη διοίκηση.
        Από την άλλη πλευρά τη σχετική απαγόρευση έκδοσης ατομικών νόμων 
εισήγαγε στη θεωρία ο Δαγτόγλου ο οποίος επισήμανε με τη σειρά του, ότι 
θέσπιση περιορισμού ατομικού δικαιώματος εις βάρος ορισμένου μόνο 
προσώπου δεν επιτρέπεται εφόσον όμως το Σύνταγμα δεν ορίζει διαφορετικά.     
Προς ενίσχυση αυτής της άποψης παρατηρήθηκε ορθώς κατά την άποψη μας η 
ρητή θέση του συνταγματικού νομοθέτη στο άρθρο 5 παρ.4 για την καταρχήν 
απαγόρευση ατομικών διοικητικών μέτρων περιοριστικών της ελεύθερης 
κίνησης ή εγκατάστασης στη χώρα καθώς και της εξόδου και εισόδου σ’ 
αυτήν.45 Όπου θέλησε ο συνταγματικός νομοθέτης να απαγορεύσει ατομικά 

                                                
43 Βλ. Weber-Dürler, Grundrechtseingriffe, σε Zimmerli  σελ. 131 κ επ.  
44 Βλ. Ράϊκο, Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμος ΙΙ, Θεμελιώδη Δικαιώματα, σελ 203
45 Βλ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Α΄, Έκδοση 2005, σελ. 209
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περιοριστικά μέτρα νομοθετικά ή διοικητικά το όρισε expressis verbis όπως 
είδαμε και στο προαναφερθέν παράδειγμα.
        Άλλωστε και η γερμανική νομολογία που διαθέτει στο «οπλοστάσιο» της 
το άρθρο 19 του Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης δέχεται παρά τη ρητή στο 
άρθρο απαγόρευση ότι η παραπάνω διάταξη ερμηνεύεται στενά υπό την έννοια 
ότι εφαρμόζεται μόνο όταν ο περιοριστικός νόμος έρχεται σε αντίθεση με την 
αρχή της ισότητας.46 Επομένως η διάταξη δεν διακηρύσσει το απαραβίαστο της 
γενικότητας του νόμου εκδοθέντος υπό ειδική νομοθετική επιφύλαξη. Επομένως 
ατομικός νόμος κατά το Γερμανικό  Σύνταγμα είναι καταρχήν θεμιτός παρά τα 
εξής οριζόμενα : «Ο νόμος που βάσει του Συντάγματος περιορίζει ή 
εξουσιοδοτεί τον περιορισμό ατομικού δικαιώματος πρέπει να είναι γενικός και 
να μην ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη περίπτωση».
        
           

iii) Ο «συγκαλυμμένος» ατομικός νόμος 

       Από όσα εκτέθηκαν παραπάνω  έγινε σαφής η διάκριση γενικού και 
ατομικού περιοριστικού νόμου. Προβληματισμό δημιουργεί ωστόσο μία
ενδιάμεση κατηγορία περιοριστικού νόμου που εμφανίζει ταυτόχρονα στοιχεία 
τόσο γενικού όσο και ατομικού νόμου. Πρόκειται για τον «συγκαλυμμένο»
ατομικό νόμο.
        Έχει παρατηρηθεί στην νομοθετική πρακτική η έκδοση νόμων που 
«φωτογραφίζουν» θα λέγαμε συγκεκριμένα πρόσωπα για τα δικαιώματα των 
οποίων θεσπίζονται περιορισμοί. Πίσω από την αφηρημένη νομοθετική ρύθμιση 
υποκρύπτεται συνήθως η αληθινή βούληση του νομοθέτη να βλάψει 
δικαιώματα-συμφέροντα συγκεκριμένου πρόσωπου ή κατηγορίας προσώπων.
Εν προκειμένω ο περιοριστικός του δικαιώματος νόμος εμφανίζει όλα τα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός γενικού νόμου ακριβώς διότι αφορά ομάδα 
προσώπων, κατηγορία πολιτών ή εργασιακό κλάδο. Σε μια δεδομένη όμως 
χρονική στιγμή ή συγκυρία πλήττει τα συμφέροντα ορισμένων μόνο προσώπων 
ώστε το περιεχόμενο του να συγκεκριμενοποιείται.   

                                                
46 Βλ. BverfGe 25, 371 κ. επ . 
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       Ο «συγκαλυμμένος» ατομικός νόμος (getarnter Individualgesetz) κατά την 
κρατούσα θεωρία που αναπτύχθηκε κυρίως στην Γερμανία ενόψει του άρθρου 
19 του Θεμελιώδους Νόμου, απαγορεύεται.
        Στην ελληνική νομική επιστήμη επικράτησε η θεωρία που τάσσεται υπέρ 
του επιτρεπτού ενός τέτοιου νομοθετικού περιορισμού. Συγκεκριμένα ο 
Δαγτόγλου παρατηρεί τα εξής: «Το γεγονός ότι σε ένα δεδομένο χρονικό σημείο 
μπορούν να διαπιστωθούν πλήρως τα θιγόμενα πρόσωπα, δεν αίρει τον γενικό 
χαρακτήρα του περιορισμού, εφόσον αυτός ισχύει σε όλες τις παρούσες και 
μέλλουσες περιπτώσεις στις οποίες εκπληρώνονται οι αντικειμενικές 
προϋποθέσεις του περιορισμού»47. 
        Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στην περίπτωση του 
«συγκαλυμμένου» ατομικού νόμου που εκδίδεται βάσει ειδικής επιφυλάξεως  
θεμελιώνεται τεκμήριο υπέρ του γενικού χαρακτήρα και όχι υπέρ του ατομικού
χαρακτήρα του σχετικού περιορισμού.  
        
        
  

γ. Η αρχή της αναλογικότητας

i) Συνταγματική κατοχύρωση & περιεχόμενο

        Ο τρίτος ρητός περιορισμός στην νομοθετική δράση βρίσκει περιεχόμενο 
στην αρχή της αναλογικότητας. Πρόκειται δε για δημιούργημα της γερμανικής 
επιστήμης και νομολογίας.48

        Στην Ελλάδα ρητώς πια απέκτησε συνταγματική κατοχύρωση στο άρθρο 
25 παρ.1 εδ. δ΄ κατά την αναθεώρηση του 2001. Μέχρι τότε η αρχή της 

                                                
47 Βλ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Α΄, Έκδοση 2005, σελ. 210
48 Βλ. Απ. 15.12.1965,  BverfGe 19, 342 κ. επ. 
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αναλογικότητας είχε πλήρη εφαρμογή στην ελληνική νομολογία που την 
συνήγαγε από την αρχή του κράτους δικαίου49.
        Οποιοσδήποτε περιορισμός  επιβληθεί από τον κοινό νομοθέτη ελέγχεται 
για τη νομιμότητα του με βάση την αρχή της αναλογικότητας σε τρία στάδια. Ο 
περιορισμός πρέπει να είναι: α. πρόσφορο β. αναγκαίο γ. εν στενή εννοία 
αναλογικό. 
        Πρόσφορο μέτρο είναι το κατάλληλο μέτρο για να εξυπηρετήσει τον 
επιδιωκόμενο σκοπό. Η αρχή της αναγκαιότητας ικανοποιείται όταν από 
λεπτομερή έρευνα διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει άλλο ηπιότερο μέσο εξίσου 
αποτελεσματικό από αυτό που επιβάλλει η νομοθετική βούληση. Στο τρίτο και 
τελευταίο στάδιο λαμβάνει χώρα στάθμιση  πλεονεκτημάτων και 
μειονεκτημάτων της επιβολής του μέτρου. Αν από τη στάθμιση προκύψει ότι το 
μέτρο εμφανίζει περισσότερα μειονεκτήματα από τα πλεονεκτήματα του τότε θα 
πρέπει να απορριφθεί από τον εφαρμοστή του δικαίου ως παράνομο.   
       

ii) Διεθνής κατοχύρωση της αρχής

        Η αρχή της αναλογικότητας εκφράστηκε ως σπουδαία ερμηνευτική αρχή 
σε διεθνή δεσμευτικά κείμενα που της εξασφάλισαν παγκόσμια αναγνώριση και 
εφαρμογή από την διεθνή νομολογία.
        Το 1970 υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.50

        Εκτός αυτού η αρχή της αναλογικότητας διατυπώνεται με σαφήνεια χωρίς 
όμως να εξαγγέλλεται ρητώς στο κείμενο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας στο άρθρο 5 παρ. 3: «Η δράση της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συνθήκης.
        Η αρχή φαίνεται ότι θα προβλέπεται ρητώς και από το Ευρωπαϊκό 
Σύνταγμα όταν αυτό γίνει κάποια στιγμή πραγματικότητα στο τελικό στάδιο 
ενοποίησης των κρατών μελών της Ε.Ε καθώς ήδη εμπεριέχεται στο άρθρο 52 
παρ.1 εδ.2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε που θα 
αποτελέσει κομμάτι του νέου Συντάγματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

                                                
49 Βλ. ΣτΕ 2112/84, ΤοΣ 1985/63, Βλ. & ΣτΕ 1426/89, ΤοΣ 1989/302 
50 Βλ. ΔΕΚ 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, Συλλ..1970, 1125,  Βλ. & C-359/92, ΝοΒ 1996/110
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        Προβληματική ωστόσο εμφανίζεται η κατοχύρωση της αρχής στην ΕΣΔΑ.
Τα εθνικά όργανα  μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς διαθέτοντας ένα 
περιθώριο εκτιμήσεως (Margin of Appreciation) του αναγκαίου χαρακτήρα των 
περιορισμών.51 Στην υπόθεση Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου το 197652, 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διαχώρισε τις έννοιες 
«αναγκαίο»(necessery) και «απαραίτητο»(indispensable) και υποστήριξε πως τα 
κράτη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους «το αναγκαίο» και όχι «το 
απαραίτητο» του μέτρου. Το δικαστήριο αφού κρίνει ότι το μέτρο ήταν 
αναγκαίο εξετάζει σε δεύτερο στάδιο αν η παρέμβαση του εθνικού νομοθέτη 
αρμόζει σε μια δημοκρατική κοινωνία οπότε καταφάσκει αναλογικότητα.
Άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  
εφαρμόζει ρητά την αρχή ορίζοντας την ως: « ανάγκη για δίκαιη ισορροπία 
ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και την ανάγκη για προστασία των ατομικών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων».53

      Πλούσια νομολογία παρατηρείται κυρίως σε προσφυγές του άρθρου 8 της 
ΕΣΔΑ για την προστασία του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου, της κατοικίας 
και της αλληλογραφίας: Στην Υπόθεση Μoustaquim κατά Βελγίου το 1991 το 
ΕΔΔΑ έκρινε ότι αποτελεί δικαίωμα του κράτους  να καθορίζει τις 
προϋποθέσεις και τους όρους εισόδου και απελάσεως των αλλοδαπών, τα 
κρατικά όμως μέτρα πρέπει να είναι αναγκαία στα πλαίσια μιας δημοκρατικής 
κοινωνίας. Η νομολογία αυτή βοήθησε ιδιαίτερα αλλοδαπούς να μην απελαθούν 
ή να συνενώσουν τις πολυμελείς οικογένειες τους. Επιπλέον στην Υπόθεση 
Margareta και Roger Anderson κατά Σουηδίας το 1992 το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η 
απαγόρευση μετακίνησης ανήλικου ασθενούς από νοσηλευτικό ίδρυμα σε άλλο 
εμποδίζοντας την ένωση του με την οικογένεια αποτελούσε μέτρο σύμφωνο με 
τα δικαιώματα του παιδιού και όχι δυσανάλογο με τον επιδιωκόμενο σκοπό 
όπως υποστήριζαν οι προσφεύγοντες.
       Σε γενικές γραμμές η ΕΣΔΑ εμμέσως και μόνο κάνει λόγο στην αρχή της 
αναλογικότητας χωρίς δε να ταυτίζεται απόλυτα με την αρχή του εθνικού μας 
δικαίου. Σε λεπτομερέστερη ανάλυση και ορθή εφαρμογή της έχει προχωρήσει 
η νομολογία του ΕΔΔΑ. 

          

                                                
51 Βλ. Ε. Ρούκουνα, Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Έκδοση 1995, σελ 167 
52 Βλ. Δ 1976

53 Βλ. Απ. 25.10.1989, Υπόθεση Allan Jacobson
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iii) Κριτική

        Η αρχή της αναλογικότητας δέχθηκε μεγάλη κριτική κατά καιρούς ως προς 
το επιστημονικό της θεμέλιο.
        Ως προς τα τρία στάδια που ακολουθεί η νομολογία, έχει διατυπωθεί η 
άποψη ότι πιο σπουδαίο είναι το δεύτερο στάδιο που αναφέρεται στην αρχή της 
αναγκαιότητας και σ’ αυτό το στάδιο θα πρέπει να επικεντρώνεται η προσοχή 
του εφαρμοστή του δικαίου.54 Δεν έχουν δηλαδή όλα τα στάδια την ίδια 
βαρύτητα.
        Αξιόλογη κριτική έχει ασκηθεί και από Έλληνες θεωρητικούς κυρίως από 
τον καθηγητή Α. Δημητρόπουλο, ο οποίος ορθώς επισημαίνει ότι το πρόβλημα 
εντοπίζεται κυρίως κατά τη στάθμιση των πλεονεκτημάτων και των 
μειονεκτημάτων που εμφανίζει προς τα έξω το περιοριστικό μέτρο. Η 
διερεύνηση της αναλογικότητας stricto sensu αναιρεί, όπως χαρακτηριστικά 
σημειώνει ο καθηγητής, την τυπική ισοδυναμία των διατάξεων καθώς 
προϋποθέτει ανισότητα προστατευόμενων  αγαθών και διατάξεων.55 Ο 
εφαρμοστής του δικαίου υποχρεούται κατά την αρχή να προσδώσει υπέρτερη 
τυπική ισχύ σε μια διάταξη υποβαθμίζοντας αξιολογικά κάποια άλλη.
        Περαιτέρω η αρχή της αναλογικότητας ξεκινά από λάθος αφετηρία. Η 
αρχή στήριξε τα θεμέλια της σε έναν κακώς εννοούμενο φιλελευθερισμό που 
κατά την εξελικτική του πορεία απέκτησε ατομικιστικούς σκοπούς. Ο 
κοινωνικός παράγοντας παραμερίστηκε στην προσπάθεια του δικαίου να 
απελευθερωθεί από μεσαιωνικές αυταρχικές δεσμεύσεις των ατομικών 
δικαιωμάτων. Όπως σωστά σημειώθηκε από την θεωρία το γενικό συμφέρον 
νοήθηκε ως το άθροισμα των περισσότερων ατομικών συμφερόντων.56

        Η αρχή της αναλογικότητας καθιερώθηκε στη συνείδηση του 
συνταγματικού νομοθέτη ως ερμηνευτικό εργαλείο για την επίλυση 
συγκρούσεων. Η ύπαρξη συγκρούσεων νοείται μόνο στα πλαίσια ενός άκρατου 
υποκειμενισμού . Άλλωστε σοβαρό μειονέκτημα της στάθμισης είναι η έλλειψη
γενικών αντικειμενικών κριτηρίων αφού η εφαρμογή της μόνο 
περιπτωσιολογική μπορεί να είναι εφόσον ο δικαστής κρίνει υποχρεωτικά in

                                                
54 Βλ. Pieroth-Schlink, Grundrechte Saatsrecht II, 19η  Έκδοση 2003, σελ. 67 κ. επ  
55 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 230
56 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 30
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concreto57.  

           
3. Οι μη ρητοί περιορισμοί της νομοθετικής δράσης

        Εκτός των ρητών περιορισμών που κατοχυρώνονται expressis verbis στο 
άρθρο 25 παρ. 1 του ελληνικού Συντάγματος, ο κοινός νομοθέτης περιορίζεται
στην θέσπιση περιορισμών και από άλλες αρχές που διαπλάστηκαν από τη 
νομολογία και την θεωρία. Φυσικά δεν πρόκειται για εφαρμογή άγραφου 
δικαίου. Αντιθέτως πρόκειται για γραπτούς δεσμευτικούς κανόνες που 
απορρέουν από τις γενικές συνταγματικές αρχές και κυρίως από την αρχή του 
Κράτους Δικαίου. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρακάτω αρχές:
α. Η θεωρία του πυρήνα του δικαιώματος
β. Η αρχή συμφωνίας του νόμου προς την ελεύθερη δημοκρατική τάξη
γ. Η απαγόρευση καταχρηστικής επιβολής περιορισμών
δ. Τα κοινωνικά όρια του άρθρου 21
       Λεπτομερέστερη ανάλυση και κριτική για τις επιμέρους αρχές γίνεται στα 
αμέσως επόμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας.

α. Η θεωρία του πυρήνα του δικαιώματος

i) Προσδιορισμός του πυρήνα του δικαιώματος

        Όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει ρητή συνταγματική αναφορά στον πυρήνα 
του δικαιώματος παρά μόνο έμμεση. Παρολαυτά δεν σημαίνει ότι ελλείπει το 
συνταγματικό έρεισμα που όπως ορθά παρατηρείται από την θεωρία εντοπίζεται 
σε ειδικές διατάξεις58 όπως αυτή του άρθρου 23 παρ.2 που εξαγγέλλει, πως οι 

                                                
57 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 229

58 Βλ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Α΄, Έκδοση 2005, σελ. 207
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νόμιμοι περιορισμοί της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων δεν επιτρέπεται να 
έχουν τέτοια έκταση ώστε να καταργούν το δικαίωμα ή να παρεμποδίζουν την 
νόμιμη άσκηση του. Ερέθισμα για την ανάπτυξη της θεωρίας του πυρήνα του 
δικαιώματος στην Ελλάδα προσέφερε το άρθρο 19 παρ. 2 του Θεμελιώδους 
Νόμου της Βόννης που ορίζει τα εξής «Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
θίγεται το ουσιώδες περιεχόμενο του θεμελιώδους δικαιώματος». Η παραπάνω 
απαγόρευση επικράτησε στη γερμανική θεωρία με τον όρο «Schranken-
Schranken» που σημαίνει τους περιορισμούς των περιορισμών.
      Ο πυρήνας του δικαιώματος διαθέτει και διεθνή αναφορά στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωση στο άρθρο 52 παρ.1 εδ. α 
που ορίζει τα εξής:Κάθε περιορισμός στην άσκηση των δικαιωμάτων και 
ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη πρέπει να προβλέπεται 
από τον νόμο και να τηρεί το βασικό περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων και 
ελευθεριών. Ως βασικό περιεχόμενο νοείται το ουσιώδες περιεχόμενο του 
δικαιώματος
        Προβληματικός είναι ωστόσο ο προσδιορισμός του πυρήνα του 
δικαιώματος προκειμένου να καταστεί σαφές το μέτρο της προστασίας. Στην 
θεωρία επικρατούν τέσσερις αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με αυτό.
        Πρώτη  θα αναφέρουμε την απόλυτη θεωρία που φαίνεται ότι έχει κερδίσει 
τους περισσότερους οπαδούς – θεωρητικούς και θεωρείται επικρατούσα και 
στην νομολογία. Σύμφωνα με αυτή την θεωρία η προστασία του πυρήνα του 
δικαιώματος είναι απόλυτη και ως ουσιώδες περιεχόμενο εκλαμβάνει όλες 
εκείνες τις ιδιότητες , οι οποίες συνιστούν την φύση, την ουσία κάθε 
θεμελιώδους δικαιώματος. Κριτήριο δε για τον εντοπισμό της ουσίας του 
δικαιώματος είναι ο ειδικός σκοπός59 που ενυπάρχει σε κάθε δικαίωμα και 
μεταβάλλεται στο πέρασμα του χρόνου ακολουθώντας δική του εξελικτική 
πορεία. Η γερμανική νομολογία επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός τέτοιου 
κριτηρίου, που στην ελληνική θεωρία εισήχθη από τον συνταγματολόγο Ράϊκο. 
Έτσι σε μια υπόθεση που αφορούσε την υποχρεωτική εισαγωγή ενηλίκου σε 
ίδρυμα, το Ομοσπονδιακό δικαστήριο προσέβαλε  την νομιμότητα του 
επιβαλλόμενου με νομοθετική διάταξη περιορισμού διευκρινίζοντας ότι στο 
περιεχόμενο της προσωπικής ελευθερίας δεν εμπεριέχεται σκοπός – αξίωση 
βελτίωσης60 και άρα η νομοθετική επιλογή βρίσκεται έξω από τον σκοπό 
προστασίας του συγκεκριμένου δικαιώματος προσβάλλοντας την ουσία αυτού.
Την απόλυτη προστασία του πυρήνα του δικαιώματος δέχεται και ο 

                                                
59 Βλ. Ράϊκο, Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμος ΙΙ, Θεμελιώδη Δικαιώματα, σελ 207
60Βλ. Απ. BvergGe 22, 180 κ.επ.  της 18.7.1967



33

Δαγτόγλου61 εξαιρώντας από την απαγόρευση, τον περιορισμό της προσωπικής 
ελευθερίας κατά τη σύλληψη ή κράτηση καθώς και τον περιορισμό του 
δικαιώματος της ιδιοκτησίας στα πλαίσια αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Η 
εξαίρεση αυτή δικαιολογημένα εισάγεται διότι η προσβολή του πυρήνα των
συγκεκριμένων δικαιωμάτων έχει συνταγματικό θεμέλιο.62

        Δεύτερον  η θεωρία κατασκεύασε και μία άλλη διάσταση του πυρήνα του 
δικαιώματος, την σχετική θα λέγαμε αφού κάθε φορά θα πρέπει να αναζητούμε 
την ουσία του δικαιώματος ad hoc. Το κάθε μεμονωμένο δικαίωμα παρέχει in
concreto ένα ελάχιστο πεδίο προστασίας που θα πρέπει να μείνει αλώβητο από 
τις περιοριστικές επεμβάσεις του νομοθέτη. Στην πράξη αυτό σημαίνει, ότι 
χωρεί περιπτωσιολογική αναζήτηση του πυρήνα. Κάθε συνταγματικό δικαίωμα 
έχει δηλαδή αναλόγως τις περιστάσεις να επιδείξει κάθε φορά έναν ξεχωριστό 
και μοναδικό πυρήνα.63            

ii) Παραδείγματα από τη νομολογία

       Το απρόσβλητο του πυρήνα του δικαιώματος δεν κατοχυρώνεται ρητά στο 
Σύνταγμα. Από την πλευρά της η νομολογία έχει συμβάλει τα μέγιστα ώστε να 
θεραπευτεί το κενό που άφησε ο συνταγματικός νομοθέτης, ο οποίος δεν 
ακολούθησε το παράδειγμα του γερμανικού ομοσπονδιακού Συντάγματος.
        Παρακάτω θα αναφέρουμε αποφάσεις-σταθμούς της ελληνικής νομολογίας 
που φανερώνουν την άμεση ή την έμμεση επίκληση του πυρήνα του 
δικαιώματος ως ελαχίστου περιεχομένου προστασίας του συνταγματικού 
δικαιώματος.
        Αξιοσημείωτη κρίνουμε εν προκειμένω την απόφαση Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 1456/1975. Το δικαστήριο έκρινε επί 
της συνταγματικότητας νόμου που υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη ιδιωτικού 
εκπαιδευτηρίου να κρατήσει διδάσκοντα για μία τριετία, χωρίς όμως η 
υποχρέωση να δεσμεύει τον ιδιοκτήτη για ανανέωση της θητείας του 
διδάσκοντα με το πέρας της τριετίας. Όπως ορθά επισήμανε το ΣτΕ « ο νόμος 
δεν είναι αντισυνταγματικός γιατί ο νομοθέτης δεν αποκλείεται να θεσπίζει εξ 
αντικειμένου όρους και περιορισμούς αποσκοπούν στην εξασφάλιση των 

                                                
61 Βλ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Α΄, Έκδοση 2005, σελ. 207
62 Βλ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Α΄, Έκδοση 2005, σελ. 207
63 Βλ Pieroth/Schlink, Grundrechte II, έκδοση 2003, σελ 65 κ. επ.
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αναγκαίων εγγυήσεων, αρκεί οι περιορισμοί να μην αναιρούν κατ’ ουσίαν64 την 
καθιερωμένη συνταγματικώς ελευθερία λειτουργίας και διοικήσεως αυτών των 
εκπαιδευτηρίων». 
        Ενόψει νόμου που επιτρέπει στον εισαγγελέα με την σύμφωνη γνώμη του 
ανακριτή της υπόθεσης να απαγορεύει οποιαδήποτε δημοσίευση σχετική με 
ασκηθείσα ποινική δίωξη ο Άρειος Πάγος (Ολομ) έκρινε στην απόφαση του 
794/1976 ότι «οι εισαγόμενοι περιορισμοί εκ λόγων κοινωνικού ή δημοσίου 
συμφέροντος εμπνεόμενοι και μη αποσκοπούντες εις το να πλήξουν την 
εκδήλωση ορισμένης γνώμης καθ’ αυτήν, δεν ανατρέπουν τη βάση65 της 
ελευθερίας του Τύπου».
       Ρητή αναφορά στον πυρήνα του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας  
έκανε πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (1820/95) με αφορμή κρατική απαγόρευση 
της κυκλοφορίας ορισμένων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό που έχουν 
κατώτερη ποιότητα ώστε να προστατευτεί η καλή φήμη άριστων προϊόντων της 
ελληνικής παραγωγής. Σύμφωνα με το δικαστήριο «οι περιορισμοί που μπορεί 
θεμιτώς βάσει του 5 παρ.1 του Συντάγματος να επιβληθούν στην οικονομική 
ελευθερία δεν μπορούν να φθάσουν μέχρι της πλήρους απαγόρευσης της 
παραγωγής και της εξαγωγής ενός προϊόντος66».              

iii)Κριτική

      Ο πυρήνας του δικαιώματος αποτελεί το ελάχιστο όριο προστασίας που 
παρέχεται στο υποκείμενο του. Ο κοινός νομοθέτης δεν επιτρέπεται να 
ξεπεράσει αυτό το μινιμαλιστικό όριο επεμβαίνοντας στον σκληρό πυρήνα του 
αντικειμένου προστασίας του δικαιώματος.
       Η θεωρία παρά την μεγάλη πρακτική της σημασία στα όρια των 
νομοθετικών περιορισμών, δεν προσφέρει επαρκή και ασφαλή κριτήρια για να 
προσδιοριστεί το περιεχόμενο του πυρήνα. Μένει αναπάντητο το ερώτημα ποια 

                                                
64 Βλ. ΣτΕ (Ολομ) 1456/1975, ΤοΣ 1976, σελ 238
65 Βλ. ΑΠ. (Ολομ) 794/1976, ΤοΣ 1977, σελ. 173
66 Βλ. ΣτΕ 1820/95(Ολομ), ΤοΣ 1996, σελ. 246
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είναι η περιοχή αυτή του συνταγματικού δικαιώματος.67

      Λύση στο ερώτημα αυτό προτάθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική θεωρία 
από τον καθηγητή κ. Δημητρόπουλο, ο οποίος συνέδεσε τον πυρήνα με την 
κτήση του δικαιώματος. Πιο παραστατικά δόθηκε η εικόνα ενός κύκλου που 
στο εσωτερικό του εντοπίζουμε το προστατευόμενο αγαθό. Στον πρώτο φλοιό 
της περιφέρειας του κύκλου τοποθετούμε τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς, 
ενώ στον αμέσως επόμενο φλοιό που βρίσκεται εγγύτερα στο προστατευόμενο 
αγαθό υπάρχει η ικανότητα κτήσης. Όταν προσβάλλεται η κτήση του 
δικαιώματος παύει να υπάρχει και το δικαίωμα κατά κυριολεξία.68

      Η προσβολή της κτήσης του δικαιώματος αποτελεί σίγουρα ασφαλές 
κριτήριο που ενισχύει την επιστημονικότητα της θεωρίας περί του 
απαραβίαστου του πυρήνα του δικαιώματος.
      Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι και περιορισμοί 
στην άσκηση του δικαιώματος κατά χρόνο, τρόπο και τόπο είναι δυνατό να 
θίξουν τον πυρήνα του δικαιώματος παρά το γεγονός ότι η άσκηση καθ’ αυτή 
δεν ανήκει σ’ αυτόν. Όταν όμως οι περιορισμοί στην άσκηση είναι τέτοιοι ώστε 
να την αποκλείουν καταφανώς, δεν αρκεί κατά την άποψη μας η εναπομείνασα 
κτήση για να «εκπροσωπεύσει» το υπόλοιπο ακέραιο μέρος του δικαιώματος.
Διαφορετικά δημιουργούμε ένα δικαίωμα «φάντασμα» που υπολείπεται στην  
εκδήλωση του προς τα έξω, σε αυτό δηλαδή που ονομάζουμε άσκηση του 
δικαιώματος. Κρίσιμο παραμένει εδώ να αναλογιστούμε ότι κατά συνήθη 
πρακτική οι περισσότεροι περιορισμοί του νομοθέτη εντοπίζονται στην άσκηση 
και λιγότερο στην κτήση του δικαιώματος.      

β. Η αρχή συμφωνίας του νόμου προς την ελεύθερη δημοκρατική τάξη

i) Η έννοια της ελεύθερης δημοκρατικής τάξης

       Όριο στους περιορισμούς αποτελεί και η ελεύθερη δημοκρατική τάξη. Η 
προϋπόθεση αυτή συνδέει την ελευθερία με την δημοκρατία υποδηλώνοντας ότι 

                                                
67 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 108
68 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 106 &109
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η πρώτη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη δεύτερη. Άλλωστε οι νομοθετικοί 
περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων είναι θεμιτοί μόνο στο μέτρο που 
είναι αναγκαίο σε μια δημοκρατία που είναι στηριγμένη στην ελευθερία.69

       Η απαγόρευση αντίθεσης ενός περιορισμού στην ελεύθερη δημοκρατική 
τάξη απορρέει κυρίως από την αρχή του κράτους δικαίου. Αντιστρόφως η 
έννοια του κράτους δικαίου υλοποιείται μόνο στα πλαίσια ενός δημοκρατικού 
πολιτεύματος. Το κράτος υποχρεούται να μην παραβιάζει το ίδιο την ανθρώπινη 
αξία του άρθρου 2 παρ.1 καθώς και τα δικαιώματα που εξειδικεύουν αυτή.70

      Διεθνή αναγνώριση της αρχής προσφέρει η ΕΣΔΑ ήδη κατά το εισαγωγικό 
της μέρος στην παρ. 5 ορίζοντας τα εξής: η διατήρηση των ελευθεριών 
στηρίζεται ουσιαστικώς επί πολιτικού καθεστώτος αληθώς δημοκρατικού 
αφενός και αφετέρου επί κοινής αντιλήψεως και κοινού σεβασμού των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου τα οποία διεκδικεί. Άλλωστε η ΕΣΔΑ σε πλειάδα 
άρθρων της(6 παρ.1, 8 παρ.1&2, 9 παρ.2, 10 παρ.2) επιτρέπει τη θέσπιση 
εθνικών νομοθετικών περιορισμών των δικαιωμάτων που κατοχυρώνει μόνο 
εφόσον είναι «αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία». Ο όρος «δημοκρατική 
κοινωνία» υπέστη νομολογιακή διάπλαση ώστε να παρατηρούμε σήμερα την 
πολυσημία του. Αφενός αναφέρεται στο δημοκρατικό πολίτευμα και αφετέρου 
στον σεβασμό της διαφορετικότητας του ατόμου από την πλειοψηφία.
      Πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου δέχθηκε ότι « η δημοκρατία είναι το μοναδικό πολιτικό μοντέλο που 
συμπορεύεται με την ΕΣΔΑ».71

      Εκτός αυτού η απόφαση Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου72

επανειλημμένα τόνισε ότι «η έννοια δημοκρατική κοινωνία περιλαμβάνει 
πλουραλισμό, ανεκτικότητα και ευρύτητα πνεύματος».
     Παρολαυτά παρατηρούμε τη νομολογία του Στρασβούργου73 σε ευαίσθητα 
ζητήματα όπως οι θρησκευτικές πεποιθήσεις στον γάμο και η σεξουαλική ζωή, 
να χειρίζεται με προσοχή και αυτοσυγκράτηση έννοιες όπως αυτή της ηθικής, 
της δημοσίας τάξεως και ασφάλειας ως περιορισμούς των δικαιωμάτων της 
ΕΣΔΑ. Δεν θα ήταν δε υπερβολικό να πει κανείς ότι αποφεύγει να τις θίξει
δίνοντας το προβάδισμα στην γνώμη της πλειοψηφίας, χωρίς όμως να μπορούμε 
να μιλήσουμε για κανόνα. 

                                                
69 Βλ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Α΄, Έκδοση 2005, σελ. 218
70 Βλ. Δημητρόπουλο Α. , Γενική Συνταγματική Θεωρία, Τόμος Α΄, σελ. 180
71 Βλ. ΕυρΔΔΑ  30.1.1998
72 Βλ. Δ 1976
73 Βλ. Dudgeon κατά Ηνωμένου Βασιλείου, Δ 1981, & Norris κατά Ηνωμένου Βασιλείου, Δ 1988
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ε. Η απαγόρευση καταχρηστικής επιβολής περιορισμών

i) Η έννοια της κατάχρησης στο συνταγματικό δίκαιο

       Κατά το άρθρο 25 παρ.3 του Συντάγματος «η καταχρηστική άσκηση 
δικαιώματος δεν επιτρέπεται». Η εν λόγω διάταξη δημιούργησε στην ελληνική 
θεωρία και νομολογία πολλούς προβληματισμούς.
       Ως κατάχρηση νοείται «η νομότυπη πλην όμως υπερβολική και για τούτο 
μη ανεκτή από την έννομη τάξη άσκηση δικαιώματος»74. Επομένως πρόκειται 
για μια συμπεριφορά νομότυπη μεν, αλλά υπερβολική που συνίσταται σε κακή 
χρήση της εξουσίας που παρέχεται στον δικαιούχο της και εμπεριέχει το 
στοιχείο της εκμετάλλευσης σε βάρος άλλων κοινωνών. Ο δικαιούχος δηλαδή 
χρησιμοποιεί την εξουσία που του παραχωρεί το δίκαιο για σκοπό ξένο προς 
αυτόν που προέβλεψε ο συνταγματικός νομοθέτης. Βασικό χαρακτηριστικό της 
κατάχρησης είναι η διαλεκτικότητα75 που εξωτερικεύεται με την υπερβολική 
συμπεριφορά, η μετάβαση δηλαδή από την σφαίρα της νομιμότητας στη σφαίρα 
της παρανομίας.
       Κατά γενική ομολογία η έννοια της κατάχρησης στο δημόσιο δίκαιο 
ταυτίζεται με εκείνη του ιδιωτικού δικαίου. Πιο συγκεκριμένα θα έλεγε κανείς 
ότι το άρθρο 25 παρ.3 του Συντάγματος εξειδικεύει την ΑΚ 281, ώστε ακόμα 
και η τελευταία να μην υπήρχε στο Αστικό Δίκαιο, θα απέρρεε σαφώς από την 
ιεραρχικά ανώτερη της συνταγματική διάταξη.
       Παρολαυτά σοβαρές αντιρρήσεις έχουν διατυπωθεί σχετικά με την 
δυνατότητα ανάλογης εφαρμογής της διάταξης ΑΚ 281 στο πεδίο του δημοσίου 
δικαίου αιτιολογώντας, ότι το μεν άρθρο 25 παρ.3 εφαρμόζεται στα ατομικά 
δικαιώματα, το δε ΑΚ 281 διεκδικεί πεδίο εφαρμογής μόνο στις σχέσεις μεταξύ 
των ιδιωτών.76 Η ελληνική νομολογία έχει πάρει σαφή θέση υπέρ της 
εφαρμογής της εν λόγω διάταξης στο δημόσιο δίκαιο.77

                                                
74 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 173
75 Βλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 174
76 Βλ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Α΄, Έκδοση 2005, σελ. 164-165, Βλ.& Μάνεση, Ατομικές Ελευθερίες, 

σελ 88,  Πρβλ. Δημητρόπουλο Α. Συνταγματικά δικαιώματα, Τόμος Γ΄- Τεύχος Ι-ΙΙΙ, Β΄ Έκδοση 2008, σελ 176
77 Βλ. ΑΠ. 651/1957, ΝοΒ 1958, σελ. 436, Βλ. & Μον.Πρωτ.Αθ 2091/1987, ΕΕΔ 1987, σελ. 934-935
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ii) Ο κίνδυνος κατάχρησης στην εισαγωγή νομοθετικών περιορισμών

        Ο κίνδυνος κατάχρησης δεν απειλεί τα συνταγματικά δικαιώματα μόνο
κατά την άσκηση τους αλλά και κατά τη θέσπιση περιορισμών αυτών από τον 
κοινό νομοθέτη. Το στοιχείο της υπερβολής είναι δυνατό να ενυπάρχει κατά την 
εξωτερίκευση της βούλησης του κοινού νομοθέτη.
        Έτσι γίνεται δεκτό ότι ο νομοθέτης υποχρεούται να περιορίζει τα 
συνταγματικά δικαιώματα εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ως αναγκαίο μέτρο 
εκλαμβάνεται από την θεωρία εκείνο που επιβάλλεται ως «αναγκαίο κατ’ 
ουσίαν και κατά τρόπο εφαρμογής σε μια δημοκρατική κοινωνία»78. 
        Ο παραπάνω κανόνας δεσμεύει και τις τρεις εξουσίες: Το νομοθετικό 
σώμα, την εκτελεστική εξουσία κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων που 
περιορίζουν τα δικαιώματα των διοικούμενων καθώς και την δικαστική κατά 
την ερμηνεία και εφαρμογή των περιοριστικών νόμων.  

iii)Η διεθνής κατοχύρωση της αρχής

       Η απαγόρευση καταχρηστικής επιβολής περιορισμών κατοχυρώνεται και σε 
διεθνή κείμενα. Το άρθρο 18 της ΕΣΔΑ αναφέρει τα εξής:΅οι επιτρεπόμενοι 
κατά τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως περιορισμοί των αναφερόμενων 
δικαιωμάτων και ελευθεριών δεν επιτρέπεται να εφαρμοσθούν για σκοπό 
διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο καθιερώθηκαν».
       Από την παραπάνω διάταξη σε συνδυασμό με το 28 παρ.1 του Συντάγματος 
αβίαστα συνάγουμε, ότι νομοθετικός περιορισμός της εθνικής έννομης τάξης 
είναι παράνομος όταν η βούληση του κοινού νομοθέτη διαφοροποιείται από 
εκείνη του συνταγματικού νομοθέτη.
       Διεθνή κατοχύρωση της αρχής προσφέρει και η Οικουμενική Διακήρυξη 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο άρθρο 29 παρ. 2.  

                                                
78 Βλ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Α΄, Έκδοση 2005, σελ. 219
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

        Στην παρούσα εργασία διαπραγματευτήκαμε τα όρια που τίθενται στον 
κοινό νομοθέτη για την εισαγωγή περιορισμών στα συνταγματικά δικαιώματα, 
εφόσον υπάρχει επιφύλαξη νόμου. Ως σημαντικότερη αρχή, που διαπερνά όλη 
μας την έρευνα για το νόμιμο του περιορισμού, επισημάναμε την αρχή της 
αιτιώδους συνάφειας που απορρέει ακριβώς από μια λογική ερμηνεία 
επιβαλλόμενη από την φύση του πράγματος. Η δυσκολία της έγκειται στην 
αναζήτηση εκείνου του κοινού αντικειμενικού στοιχείου που ενυπάρχει σε 
δικαίωμα και αντίστοιχο θεσμό, καθώς το Σύνταγμα μας προστατεύει 
ταυτόχρονα και τα δύο. Η χρησιμότητα της συνδυάζεται και με άλλες αρχές, 
κυρίως την αρχή της αναλογικότητας της προστασίας του πυρήνα του 
δικαιώματος και την απαγόρευση κατάχρησης ώστε να καλύπτει τα κενά των 
τελευταίων και να προσφέρει πιο ασφαλή κριτήρια για την αποκάλυψη του 
παράνομου χαρακτήρα ενός περιορισμού.     
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

        Το ελληνικό Σύνταγμα εξουσιοδοτεί το νομοθετικό σώμα να περιορίζει με 
νόμο τα συνταγματικά δικαιώματα, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού. 
Παρολαυτά αυτό αυτή η δυνατότητα δεν είναι απεριόριστη, γιατί το Σύνταγμα 
μας θέτει όρια στους περιορισμούς, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται στον κοινό 
νομοθέτη να καταργεί αυθαίρετα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα όρια 
αναφέρονται στον νόμο, την αρχή της αναλογικότητας και την δημοκρατική 
αρχή. Επιπλέον ο κοινός νομοθέτης δεν πρέπει να θέτει περιορισμούς 
καταχρηστικώς. Εκτός αυτού πρέπει να τονίσουμε την αιτιώδη συνάφεια 
ανάμεσα σε θεσμούς και δικαιώματα, επειδή το ελληνικό Σύνταγμα 
προστατεύει ταυτόχρονα και τα δύο. Σε γενικές γραμμές η ταυτόχρονη 
προστασία δικαιωμάτων και θεσμών ανάγεται σε θεμελιώδη αρχή του 
ελληνικού συνταγματικού δικαίου.

SUMMARY

        The Greek constitution gives the parliament the authority to restrict the 
constitutional rights. However that is not without limits, because our constitution 
sets limits on restrictions, so that the parliament cannot arbitrarily do away with 
rights. The limits refer to the law, the principle of proportionality and 
democratic order. Furthermore the parliament mustn’t set restrictions 
improperly. In addition we have to highlight the connection between institutions 
and rights, because Greek constitution protects simultaneously both of them. 
Generally the simultaneous protection of institutions and rights is a fundamental 
principle of Greek constitutional law.     
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΤΑΘΜΩΝ

ΣτΕ (Ολομ) 1456/1975, ΤοΣ 1976, σελ238 – Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού 
εκπαιδευτηρίου

Το άρθρο 57 παρ 2 του ν.δ 651/70 που εξαρτά το δικαίωμα ιδιοκτήτου εκπαιδευτηρίου προς 

μη ανανέωση του προσωπικού μετά το πέρας τριετίας δεν αντίκειται στο άρθρο 16 του Σ.  

ΑΠ. (Ολομ) 794/1976, ΤοΣ 1977, σελ. 173 – Απαγόρευση δημοσίευσης 
ανακριτικού υλικού

Στα πλαίσια αναίρεσης υπέρ του νόμου κρίθηκε, ότι το άρθρο 39 παρ.3 ν 1092/38 κατά το 

οποίο ο αρμόδιος εισαγγελέας μετά τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτού της υποθέσεως μπορεί 

να διατάξει την απαγόρευση της δημοσίευσης της ανάκρισης επί αρξαμένης ποινικής δίωξης , 

δεν αντίκειται στο 14 του Σ για την ελευθερία του Τύπου γιατί το δικαίωμα δεν είναι 

απεριόριστο αλλά λειτουργεί στα όρια των γενικών νόμων του κράτους.  
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ΣτΕ 1426/89, ΤοΣ 1989/302 – Τα αρχαία ελληνικά για την εισαγωγή στην 
Γερμανική Φιλολογία

Προκειμένου για γενικές εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ κρίθηκε ότι ο καθορισμός του 

μαθήματος των αρχαίων ελληνικών ως βασικού μαθήματος και για τους υποψήφιους του 

τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας, της 

προσωπικής ελευθερίας ή την αρχή της αναλογικότητας. Νόμιμος ο αποκλεισμός της 

υποψηφίας από τον πίνακα επιτυχόντων του τμήματος. 

Εφ.Αθ.4054/92 ΝοΒ 1992/923 – Λαθρεμπόριο όπλων με ΙΡΑΝ

Μήνυση σε αρχισυντάκτη εφημερίδας για συκοφαντική δυσφήμηση δια του Τύπου για 

δημοσίευμα που εμπλέκει τον εγκαλούντα σε λαθρεμπόριο όπλων με το ΙΡΑΝ. Με το 

δημοσίευμα θίγεται η προσωπικότητα του. Το άρθρο 2 παρ. 1 για την αξία του ανθρώπου 

καθιερώνει γενική συνταγματική προστασία της προσωπικότητας που δεσμεύει τόσο την 

κρατική εξουσία όσο και τους ιδιώτες.

ΣτΕ 1820/95(Ολομ), ΤοΣ 1996 – Απαγόρευση εξαγωγής ελιάς στο εξωτερικό

Αίτηση ακύρωσης απόφασης της Νομαρχίας Φωκίδας για εξαγωγή ελιών τύπου confites. 

Κρατική απαγόρευση της κυκλοφορίας ορισμένων κατώτερης ποιότητας ελληνικών 

προϊόντων στο εξωτερικό όταν δεν κινείται στα πλαίσια της επιφυλάξεως του άρθρου 5 παρ. 

1 του Σ αλλά έχει ως μόνο λόγο την προστασία της καλής φήμης άριστων προϊόντων της 

ελληνικής παραγωγής, προσβάλλει τον πυρήνα του ατομικού δικαιώματος της οικονομικής 

ελευθερίας.

ΑΠ 40/1998 ΤοΣ 1999/103 – Παραγραφή αξιώσεων από προσβολή της 
Ανθρώπινης Αξίας

Το άρθρο 2 παρ.1 του Σ δεν θεσπίζει ατομικό δικαίωμα ούτε αποτελεί απλή διακήρυξη αλλά 

κανόνα δικαίου που δεσμεύει όλα τα πολιτειακά όργανα και τα υποχρεώνει να σέβονται και 

να προστατεύουν την αξία του ανθρώπου από προσβολές τρίτων. Νομοθετική πράξη που 

μειώνει ή καταργεί την προστασία στην προσωπικότητα, είναι αντισυνταγματική. Το άρθρο 

45 παρ. 3&1 του ν. 2172/93 που προβλέπει την απόσβεση αστικών κυρώσεων για τις 

προσβολές της ανθρώπινης αξίας δια του Τύπου αντίκειται στο Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

       Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται γύρω από το άρθρο 25 παρ 1εδ. δ΄ του Συντάγματος που ορίζει τα εξής: «οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας».Το ερώτημα που γεννάται εδώ εν προκειμένω είναι αν τα όρια που τίθενται στον νομοπαραγωγικό έργο του κοινού νομοθέτη είναι αυτά που ρητώς αναφέρει η παραπάνω διάταξη ή υπάρχουν και κάποια άλλα μη ρητά, που δεν τα βλέπουμε δηλαδή expressis verbis στο κείμενο του Συντάγματος. Η ορθή απάντηση σ’ αυτό είναι μάλλον καταφατική ως προς το δεύτερο σκέλος της. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα εξετάσουμε αναλυτικά ρητούς και μη ρητούς «περιορισμούς στους περιορισμούς» που θέτει ο κοινός νομοθέτης με αφετηρία την γερμανική θεωρία γνωστή ως «Schranken - Schranken».

I. Το συνταγματικό δικαίωμα περιορίζεται


1. Το συνταγματικό δικαίωμα & οι περιορισμοί του

i) Η έννοια του συνταγματικού δικαιώματος

          Συνταγματικό δικαίωμα είναι η εξουσία που παρέχεται στο άτομο ως μέλος του κοινωνικού συνόλου και απορρέει από την ανθρώπινη αξία ως εξειδίκευση αυτής έχοντας αμυντικό, προστατευτικό και εξασφαλιστικό περιεχόμενο.

  Το αμυντικό περιεχόμενο: Η αμυντική διάσταση του δικαιώματος αναφέρεται στην εξουσία του φορέα του να αμύνεται σε απειλές που προέρχονται είτε από το κράτος είτε από ιδιώτες. Στο σημείο αυτό ταυτίζεται με το status negativus του δικαιώματος καθώς πρόκειται για αξίωση αποχής από ενέργειες που παρεμποδίζουν την άσκηση του από συνανθρώπους η από την πολιτεία.                                                          


        Δεχόμενοι την αμυντική διάσταση του δικαιώματος καταλήγουμε και σε ένα άλλο συμπέρασμα: ο άνθρωπος απειλείται και από ιδιώτες πράγμα που καθιστά περιττή την προσφυγή στην θεωρία της τριτενέργειας.
 Η παραπάνω θεωρία εισήχθη για πρώτη φορά από τον καθηγητή εργατικού δικαίου Hans Carl Nipperdey επηρεάζοντας σημαντικά τη γερμανική συνταγματική θεωρία περί δικαιωμάτων ξεκινώντας από την εργασιακή σχέση του μειονεκτούντος εργάτη έναντι του υπερέχοντος εργοδότη. Ο ίδιος μίλησε συγκεκριμένα για άμεση τριτενέργεια εννοώντας την άμεση κανονιστική  ενέργεια των συνταγματικών δικαιωμάτων στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου χωρίς την παρεμβολή κανενός άλλου κανόνα. Ο Dürig, αντίθετος στην θεωρία περί άμεσης τριτενέργειας, εισήγαγε στην γερμανική θεωρία την έμμεση τριτενέργεια των συνταγματικών δικαιωμάτων υποστηρίζοντας, ότι εκεί όπου λείπουν κανόνες ιδιωτικού δικαίου για να ρυθμίσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις έρχονται τα θεμελιώδη δικαιώματα για να συμπληρώσουν τις αόριστες και γενικές ρήτρες του ιδιωτικού δικαίου. Όμως τα συνταγματικά δικαιώματα λόγω του αμυντικού τους περιεχομένου και κατά των ιδιωτών ούτως ή άλλως ‘τριτενεργούν’ στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου. Αυτό ορίζεται πια ρητά στο άρθρο 25 παρ.1 εδ. γ΄ με την πρόσφατη αναθεώρηση του 2001: Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν.

        Στην ελληνική θεωρία κάποιοι μιλούν για άμεση τριτενέργεια στηριζόμενοι στη ρητή διάταξη του Συντάγματος και κάποιοι άλλοι αναφέρονται ορθότερα σε μια εξ’ υπαρχής αμυντική διάσταση του συνταγματικού δικαιώματος. Η ορθότητα της δεύτερης άποψης έγκειται στον παραμερισμό της κλασσικής παραδοσιακής διάκρισης των δικαιωμάτων σε πολιτικά, κοινωνικά και ατομικά στα πλαίσια μιας ατομικιστικής αντίληψης. Τα ατομικά δικαιώματα και μόνο, κατά την κλασσική θεωρία περιέχουν αξίωση αποχής από κρατικές παρεμβάσεις. Τα δε πολιτικά δικαιώματα, εκείνα δηλαδή που στρέφονται κατά του κράτους και παρέχουν αξίωση ενεργητικής συμμετοχής στην κρατική εξουσία, καθώς και τα κοινωνικά για θετική αξίωση προς πράξη εκ μέρους του κράτους δεν παρέχουν καν τέτοια αμυντική αξίωση. Κατά την σύγχρονη όμως θεωρία αμυντικό περιεχόμενο έχουν δε όλα τα δικαιώματα είτε πρόκειται για ατομικά είτε πρόκειται για πολιτικά και κοινωνικά. Αυτό δε στρέφεται ενάντια όλων όσων θα αμφισβητήσουν την ύπαρξη η την άσκηση του. Ισχύει δηλαδή erga omnes. Οι κίνδυνοι στη σύγχρονη κοινωνία προέρχονται σίγουρα και από απειλές των ιδιωτών και ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να μένει εκτεθειμένος σ’ αυτές. Έτσι το άρθρο 25 παρ1 εδ. γ δεν αποδεικνύει ότι και τα ατομικά δικαιώματα ‘τριτενεργούν’ αλλά το αμυντικό περιεχόμενο όλων των συνταγματικών δικαιωμάτων.


        Εξ’ αυτού του λόγου κακώς η νομολογία κάνει λόγο για τριτενέργεια των συνταγματικών δικαιωμάτων στο ιδιωτικό δίκαιο.
 Παρολαυτά η νομολογία είχε δώσει από νωρίς δείγματα αποδοχής του αμυντικού περιεχομένου του συνταγματικού δικαιώματος χωρίς να θέτει καν ζήτημα τριτενέργειας.
    

        Προστατευτικό περιεχόμενο: Πρόκειται για αξίωση κατά του κράτους για προστασία από επιθετικές ενέργειες των συνανθρώπων.
 Η αξίωση αυτή δεν μπορεί να στραφεί κατά άλλων ιδιωτών παρά μόνο στην κρατική εξουσία, κάτι που προβλέπεται ρητά στα άρθρα 2 παρ. 1 για την προστασία της ανθρώπινης αξίας και 25 παρ 1&2 του Συντάγματος που ορίζουν τα εξής:Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση τους(25 παρ.1 εδ. β.) – Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη(25 παρ. 2 ). Οι συνάνθρωποι δεν υποχρεούνται να προστατεύουν τα δικαιώματα των άλλων αλλά να τα σέβονται. Η δύναμη δηλαδή του προστατευτικού περιεχομένου είναι καταρχήν σχετική.
 Βέβαια το κράτος  έχει τη δυνατότητα να διευρύνει την προστατευτική υποχρέωση και στους ιδιώτες στα πλαίσια των διαπροσωπικών σχέσεων βάσει του άρθρου 25 παρ. 4 του Συντάγματος. 

       Διασφαλιστικό περιεχόμενο: Το δικαίωμα παρέχει κατά του κράτους αξίωση διαφύλαξης από κινδύνους που δεν προέρχονται από ανθρώπινες ενέργειες καθώς και αξιώσεις για την βελτίωση της θέσης του ανθρώπου.


        Με τον όρο διασφάλιση εννοούμε εδώ την εξασφάλιση των υλικών μέσων και των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την ανεμπόδιστη άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων.


        Το Σύνταγμα δεν καθιερώνει ρητά την αρχή διασφάλισης αλλά ως μερικότερη εκδήλωση της αρχής της διεκδίκησης.
 Περιπτωσιολογικά μόνο διαπιστώνουμε την ύπαρξη της σε συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε το παράδειγμα του άρθρου 16 για το δικαίωμα στην δωρεάν παιδεία καθώς και το άρθρο 23 παρ. 2 για το δικαίωμα στην απεργία όπως και το άρθρο 51 παρ 3 για το εκλογικό δικαίωμα.

        Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να αναφερθούμε στη βασική αρχή ισχύος των συνταγματικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με αυτή την αρχή τα συνταγματικά δικαιώματα εφαρμόζονται σε όλη την έννομη τάξη και σε όλη την έκταση του περιεχομένου τους, δηλαδή ως προς το αμυντικό, προστατευτικό και διασφαλιστικό τους περιεχόμενο.
   

ii) Η έννοια του περιορισμού του συνταγματικού δικαιώματος


        Καταρχήν θα πρέπει να δεχθούμε ότι περιορισμός είναι η επιτρεπόμενη συρρίκνωση  του γενικού περιεχομένου του συνταγματικού δικαιώματος από ανθρώπινη ενέργεια κατά την άσκηση του στα πλαίσια μιας ειδικής σχέσεως. Παρακάτω θα αναλύσουμε εκτενέστερα τις προϋποθέσεις ύπαρξης του περιορισμού.

        Γενικό περιεχόμενο: πρόκειται για το μέγιστο περιεχόμενο που μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο συνταγματικό δικαίωμα.


        Επιτρεπόμενη συρρίκνωση: είναι η συρρίκνωση του γενικού περιεχομένου του δικαιώματος που αναγνωρίζεται από την έννομη τάξη ως νόμιμη λόγω της αιτιώδους συνάφειας ανάμεσα σε δικαίωμα και θεσμό μέσα στον οποίο αυτό εντάσσεται. Αιτιώδης συνάφεια καταφάσκει εφόσον ανάμεσα σε αυτά τα δύο υπάρχει κοινό αντικειμενικό στοιχείο. Έλλειψη αυτού σημαίνει την ανομοιογενή αντίθεση θεσμού και δικαιώματος και επομένως ο περιορισμός είναι ανεπίτρεπτος.


        Ειδική σχέση: αντιπαρατίθεται στη γενική σχέση. Ο περιορισμός πρέπει να είναι πάντα  ειδικός και συγκεκριμένος. Εφαρμόζεται στα πλαίσια συγκεκριμένου θεσμού και ισχύει εξαιρετικά πράγμα που σημαίνει ότι αναφέρεται σε συγκεκριμένο αριθμό προσώπων εντός ενός θεσμού ή ισχύει προσωρινά.
 

        Ανθρώπινη ενέργεια: είναι δυνατό ο περιορισμός να προέρχεται τόσο από την κρατική εξουσία όσο και από ιδιώτες αφού όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο το αμυντικό περιεχόμενο του δικαιώματος στρέφεται κατά οποιασδήποτε ανθρώπινης απειλής είτε αυτή ενσαρκώνεται στη συμπεριφορά συνανθρώπου είτε της πολιτείας απέναντι στον θιγόμενο.


        Χαρακτηριστικό είναι ότι το Γερμανικό Ομοσπονδιακό δικαστήριο χρησιμοποιεί αδιακρίτως  τους όρους Eingriff (επέμβαση) και Beeinträchtigung(παρεμπόδιση) για να αποδώσει τον περιορισμό. Στο σημείο όμως αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι για το γερμανικό δικαστήριο η ενέργεια πρέπει να είναι αποκλειστικά κρατική.
 


iii) Διάκριση από οριοθέτηση & προσβολή δικαιώματος


        Ο περιορισμός διαφέρει ουσιωδώς από την οριοθέτηση. Οριοθέτηση δεν είναι παρά μια νομική καθολική ρύθμιση που αποδίδει το μαξιμαλιστικό περιεχόμενο, το ανώτατο γενικό περιεχόμενο δηλαδή ενός συνταγματικού δικαιώματος. Στους ορισμούς της οριοθέτησης που είναι γνωστοί στην θεωρία των συνταγματικών δικαιωμάτων ανήκει και ο εξής: Οριοθέτηση είναι ο με διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο της γενικής σχέσης πραγματοποιούμενος καθορισμός του γενικού περιεχομένου, ο προσδιορισμός των ανωτάτων ορίων άσκησης του δικαιώματος.
 

         Κατά τον παραπάνω ορισμό η οριοθέτηση παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: οντολογικά πρόκειται για κανόνα δικαίου, λειτουργικά μας βοηθάει να διακρίνουμε δύο περιοχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, την επιτρεπόμενη και την απαγορευμένη, αξιολογικά αποδίδει το ανώτατο περιεχόμενο επιτρεπόμενης συμπεριφοράς θέτοντας απλώς και μόνο τα όρια ώστε να μην μπορώ να κάνω λόγο για περιορισμό.

        Προκειμένου να διαπιστώσω αν το δικαίωμα μου περιορίζεται ή απλά οριοθετείται και επομένως υφίσταται μια απλή επίδραση χρησιμοποιώ τις τρεις οριοθετικές ρήτρες που προβλέπονται κυρίως στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Τα άρθρο ορίζει ότι καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων, και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.


        Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των άλλων αποτελεί τη ρήτρα της κοινωνικότητας σε μια προσπάθεια του νομοθέτη να απεκδυθεί την ατομικιστική αντίληψη και να εντάξει το άτομο ως φορέα δικαιωμάτων στα πλαίσια του κοινωνικού συνόλου θέτοντας υπόψη του ότι η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου.


        Ο σεβασμός του Συντάγματος και των νόμων ευρύτερα αποτελεί τη ρήτρα της νομιμότητας. Γενικότερα στο πεδίο των διαπροσωπικών σχέσεων επιτρέπεται ό,τι δεν απαγορεύεται από το νόμο σε αντιδιαστολή με την υποχρέωση της Διοίκησης να ενεργεί κάθε φορά όπως ορίζει ο νόμος.


         Ο σεβασμός των χρηστών ηθών αποδίδει σε συνταγματικό επίπεδο την ρήτρα της χρηστότητας. Πρόκειται για αόριστη νομική έννοια στην οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο.


        Εφόσον μια συμπεριφορά εμπίπτει σε κάποια από τις τρεις αυτές οριοθετικές ρήτρες δεν μπορώ να κάνω λόγο για περιορισμό αλλά για μια απλή επίδραση στη άσκηση του δικαιώματος από τον φορέα του.

        Οι οριοθετικές ρήτρες εφαρμόζονται στην γενική κυριαρχική σχέση. Εδώ το συνταγματικό δικαίωμα παίρνει το μεγαλύτερο δυνατό περιεχόμενο μέσα στα όρια που θέτουν οι ρήτρες. Το γεγονός ότι οι οριοθετήσεις αυτές αναπτύσσουν την πλήρη ενέργεια τους στη γενική κυριαρχική σχέση σηματοδοτεί την καθολικότητα τους. Εφαρμόζονται πάντα σε όλα τα υποκείμενα δικαίου και σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων σε αντίθεση με τους περιορισμούς που όπως προείπαμε αφορούν συγκεκριμένο αριθμό προσώπων  και ισχύουν για ορισμένο χρονικό διάστημα και όχι δια βίου. Επομένως περιορισμός τίθεται μόνο σε ειδική και όχι στην γενική κυριαρχική σχέση. Συμπερασματικά θα λέγαμε πως η οριοθέτηση είναι καθολική και απόλυτη ενώ ο περιορισμός ειδικός και σχετικός.


        Ζήτημα τίθεται όταν από τον έλεγχο που γίνεται διαπιστωθεί ότι η παρεμποδιζόμενη συμπεριφορά περιορίζεται και δεν οριοθετείται απλώς. Αυτό θα συμβεί στην περίπτωση που το γενικό περιεχόμενο του δικαιώματος υπολείπεται οπότε δεν πρόκειται πια για μια απλή επίδραση αλλά για έναν περιορισμό στην άσκηση του. Από την διαπίστωση αυτή δεν συνάγω απαραίτητα ότι το δικαίωμα παρανόμως περιορίζεται γιατί αυτό θα συμβεί μόνο αν ο περιορισμός κάνει την εμφάνιση του στην γενική κυριαρχική θέση, οπότε απαγορεύεται και κάνω λόγο για προσβολή του δικαιώματος. 
 

        Κατά τη θεωρία του καθηγητή κ Δημητρόπουλου προσβολές είναι απαγορευμένοι αθέμιτοι περιορισμοί που δεν επιβάλλονται από την αιτιώδη συνάφεια θεσμού και δικαιώματος μέσα στον οποίο το τελευταίο εντάσσεται.
   

2. Είδη των περιορισμών

i) αληθινοί & ψευδοπεριορισμοί

        Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο περιορισμός υπάρχει εφόσον συρρικνώνεται το γενικό περιεχόμενο του δικαιώματος. Μόνο τότε μπορώ να μιλήσω για αληθινό περιορισμό.

        Στην πράξη συναντάμε κατά κανόνα οιονεί περιορισμούς, ψευδοπεριορισμούς δηλαδή, αφού στην ουσία δεν πρόκειται για πραγματικούς περιορισμούς. Ψευδοπεριορισμοί εμφανίζονται  κυρίως στις δύο παρακάτω περιπτώσεις:

        Πρώτον όταν  πρόκειται για οριοθέτηση του δικαιώματος λόγω της συνδρομής κάποιας από τις οριοθετικές ρήτρες του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Η αναφορά γίνεται στις ρήτρες κοινωνικότητας, νομιμότητας και χρηστότητας. Εδώ το μέγιστο δυνατό περιεχόμενο του δικαιώματος είναι αυτό που χαράσσουν ο σεβασμός των δικαιωμάτων των συνανθρώπων, οι νόμοι και τα χρηστά ήθη. Αναλυτικότερα θα λέγαμε ότι η άσκηση ενός δικαιώματος από έναν κοινωνό αποτελεί ένα νομικό αλλά και ένα πραγματικό γεγονός που εκδηλώνεται στο μέτρο εκείνο ώστε να μην παρακωλύει την άσκηση των δικαιωμάτων των άλλων κοινωνών, να μην παραβιάζει απαγορευτική διάταξη νόμου και να μην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη.


        Πλείστα παραδείγματα εντοπίζονται κυρίως στο χώρο του ποινικού δικαίου. Έτσι όταν ο ποινικός κώδικας στο άρθρο 299 απαγορεύει και τιμωρεί με κάθειρξη την ανθρωποκτονία με δόλο δεν περιορίζει δικαίωμα του δράστη αλλά θέτει όρια στην συμπεριφορά του ώστε να μην προσβάλλεται το δικαίωμα στη ζωή του θύματος. Η συμπεριφορά του δράστη αποδοκιμαζόμενη από την έννομη τάξη βρίσκεται έξω από τον κύκλο του γενικού περιεχομένου του δικαιώματος.


        Δεύτερον οιονεί περιορισμό έχουμε και στην περίπτωση των εννοιολογικών περιορισμών, εκεί δηλαδή που είτε ο νομοθέτης(συνταγματικός & κοινός) είτε η θεωρία αποδίδουν σε ένα προστατευόμενο συνταγματικά αγαθό μια συγκεκριμένη έννοια με τη βοήθεια ορισμού. Ο ορισμός γίνεται το μέσο για να διευρύνω ή να ‘στενεύω’ το γενικό περιεχόμενο του δικαιώματος ώστε να παρέχω μεγαλύτερη ή μικρότερη προστασία αναλόγως. Δεν αποκλείεται δε ο συνταγματικός ορισμός να είναι στενότερος από εκείνον που χρησιμοποιεί άλλος κλάδος δικαίου για το ίδιο αγαθό. Παραδείγματος χάριν ο όρος ‘ιδιοκτησία’ δεν περιλαμβάνει τα ενοχικά δικαιώματα κατά τη ορθή συνταγματικά ερμηνεία σε αντιδιαστολή με το αστικό δίκαιο.
 Εκτός αυτού ως θρησκεία στο άρθρο 13 του Συντάγματος νοείται η γνωστή θρησκεία και μόνο, αυτή που έχει δηλαδή φανερά δόγματα, σκοπούς, οργάνωση και τρόπους λατρείας.
 Επομένως ο εννοιολογικός προσδιορισμός δεν είναι περιορισμός κατ’ ουσίαν αλλά προκύπτει από τη φύση του αγαθού ή από την ιστορική βούληση του νομοθέτη.


        Είναι μάλιστα δυνατό  ο ορισμός που δίνει ο κοινός νομοθέτης να διαφέρει από εκείνον που εννοεί το Σύνταγμα για το ίδιο αγαθό όπως στην περίπτωση της ιδιοκτησίας, αυτό όμως γίνεται για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες συγκεκριμένου κλάδου του δικαίου. Προϋπόθεση πάντως είναι ο ορισμός του κοινού νομοθέτη να είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα. Ζήτημα ανακύπτει κατά την ερμηνεία και εφαρμογή ενός κανόνα από τον δικαστή που είναι το κατεξοχήν αρμόδιο όργανο γι’ αυτές. Εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση ως προς την ερμηνεία του, γίνεται δεκτό ότι θα ισχύσει ο βασικός ερμηνευτικός κανόνας:in dubio pro libertate(εν αμφιβολία υπέρ της ελευθερίας).
 Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι εννοιολογικοί περιορισμοί σε καμιά περίπτωση δεν συρρικνώνουν το γενικό περιεχόμενο του δικαιώματος αλά το διαμορφώνουν.

ii) συνταγματικοί & νομοθετικοί 

        Καταρχήν όλοι οι περιορισμοί είναι συνταγματικοί υπό την έννοια ότι επιτρέπεται να εισαχθούν από τον κοινό νομοθέτη εφόσον υπάρχει επιφύλαξη νόμου στη οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο.


         Από αυτή την άποψη οι νομοθετικοί περιορισμοί αναπαράγονται  στο κοινό δίκαιο με το ίδιο ή διαφοροποιημένο περιεχόμενο στο μέτρο που τους επιτρέπουν οι συνταγματικές επιφυλάξεις. Μέσω του νόμου οι συνταγματικοί περιορισμοί παίρνουν σάρκα και οστά και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των μερικότερων κλάδων δικαίου. Όπως θα αναλύσουμε λεπτομερέστερα παρακάτω νομοθετικοί περιορισμοί σε ανεπιφύλακτα δικαιώματα είναι παράνομοι και συρρικνώνουν αδικαιολόγητα και χωρίς συνταγματικό έρεισμα το γενικό περιεχόμενο του δικαιώματος. Τέτοια ανεπιφύλακτα δικαιώματα είναι η ελευθερία στην τέχνη, την επιστήμη, την έρευνα και την διδασκαλία που κατοχυρώνεται συνταγματικώς στο άρθρο 16. 

iii) ρητοί & μη ρητοί

        Μια περαιτέρω διάκριση των περιορισμών είναι η κατηγοριοποίηση τους σε ρητούς και μη ρητούς. Η παραπάνω διάκριση έχει μεγάλη πρακτική σημασία ιδιαιτέρως για τα λεγόμενα ανεπιφύλακτα δικαιώματα.


        Οι ρητοί περιορισμοί διατυπώνονται στο συνταγματικό κείμενο expressis verbis.Αποτυπώνονται ρητά δηλαδή και εξειδικεύονται με κοινούς νόμους. Αντιθέτως οι μη ρητοί περιορισμοί  είναι γνήσιοι περιορισμοί των δικαιωμάτων που δεν αναφέρονται σαφώς στο Σύνταγμα, προκύπτουν όμως από τη μελέτη του κειμένου του και κυρίως από τον συνδυασμό συγκεκριμένων διατάξεων, ώστε να συνάγεται χωρίς αμφιβολία η συρρίκνωση του γενικού περιεχομένου του δικαιώματος.
 

        Επομένως σχετικά με τους μη ρητούς περιορισμούς καταλήγουμε σε δύο συμπεράσματα: Πρώτον δεν πρόκειται για άγραφο δίκαιο αλλά για ρυθμίσεις που ενυπάρχουν μέσα σε άλλες συνταγματικές διατάξεις. Δεύτερον ακόμα και όταν υπάρχει επιφύλαξη νόμου  ο περιεχόμενος σε αυτόν περιορισμός θεωρείται επίσης μη ρητός αφού αν ήθελε ο νομοθέτης θα είχε και ρητή συνταγματική έκφραση. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει να ελέγχω σε κάθε περίπτωση αν ο περιορισμός που για πρώτη φορά εισήχθη από το Σύνταγμα, πραγματώνεται όμως με κοινό νόμο, συμφωνεί με την συνταγματική πηγή του. Αν στο ερώτημα αυτό δοθεί αρνητική απάντηση, τότε ο περιορισμός είναι ανεπίτρεπτος. Κατά την νομολογία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου μη ρητούς περιορισμούς διαθέτουν και τα ανεπιφύλακτα δικαιώματα με την αιτιολογία ότι το ανεπιφύλακτο δεν απαλλάσσει ένα δικαίωμα από τους σύμφυτους ή αλλιώς εγγενείς περιορισμούς. 

iv) σχετικοί με τη κτήση & σχετικοί με την άσκηση του δικαιώματος 

        Οι περιορισμοί μπορεί να αφορούν την κτήση του δικαιώματος ή την άσκηση του. Στην νομική πραγματικότητα πρόκειται για δύο διακριτές διαστάσεις του δικαιώματος.

        Περιορισμός στην κτήση  σηματοδοτεί την μη αναγνώριση του δικαιώματος εξυπαρχής στον κοινωνό ή την προσωρινή αποστέρηση αυτού. Φυσικά η κατάργηση ενός δικαιώματος δεν νοείται να ισοδυναμεί με περιορισμό.
 Πρόκειται για οριστική αποστέρηση ενός δικαιώματος από τον φορέα του που εξαντλεί σε μηδενικό σημείο το γενικό περιεχόμενο του δικαιώματος και το αναγκάζει σε εξαφάνιση. Ο Θεμελιώδης Νόμος της Βόννης σκιαγράφησε τη διαφορά μεταξύ περιορισμού της κτήσης και κατάργησης του δικαιώματος στο άρθρο 18 ορίζοντας ότι « εκείνος που αγωνίζεται ενάντια στην ελεύθερη δημοκρατική τάξη εκπίπτει από τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναφέρονται περιοριστικά στη διάταξη. Η διάκριση υποδηλώνεται στο ελληνικό Σύνταγμα κυρίως στο άρθρο 23 παρ. 2 που προβλέπει στρεφόμενη προς το νομοθέτη ότι η απεργία δημοσίων υπαλλήλων  σε ζωτικούς τομείς υπόκειται μεν σε περιορισμούς που δεν μπορούν να καταλήξουν όμως στην κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας. Εδώ γίνεται σαφής διαχωρισμός περιορισμού στην άσκηση και κατάργησης δικαιώματος.


        Ο περιορισμός στην άσκηση του δικαιώματος μπορεί να αφορά την ικανότητα άσκησης ή τις προϋποθέσεις αυτής. Ο νομοθέτης έχει τη δυνατότητα αφενός να αυξήσει τις προϋποθέσεις για την άσκηση ορίζοντας τον χρόνο τον τρόπο ή τον τόπο, αφετέρου να άρει την παρεχόμενη προστασία χωρίς να καταργεί το δικαίωμα.
 Στην πρώτη περίπτωση θα μπορούσαμε να εντάξουμε την χορήγηση αδειών από τη διοίκηση στους διοικούμενους. Η δεύτερη περίπτωση μπορεί να αφορά για παράδειγμα την διάλυση ενός σωματείου διότι το καταστατικό του δεν πληρεί τους όρους του νόμου. Ο καθένας και τα μέλη του συνολικά διατηρούν το ‘δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι’ όμως η άσκηση του είναι αυτή που εν προκειμένω περιορίζεται.


v) αιτιώδεις &αναιτιώδεις περιορισμοί

        Ως γνωστόν η κλασσική θεωρία των δικαιωμάτων στα πλαίσια μιας ατομικιστικής φιλοσοφίας κάνει λόγο για σύγκρουση δικαιωμάτων που οδηγεί κατά κάποιο τρόπο σε έναν «αλληλοπεριορισμό των συνταγματικών δικαιωμάτων» παρά την αναγνωρισμένη αρχή της τυπικής ισοδυναμίας των διατάξεων. Σε απάντηση της παραδοσιακής θεωρίας προτάθηκε η αντικειμενική θεωρία που εισήγαγε την φιλελευθεροποίηση των θεσμών.
 Το δικαίωμα εξετάζεται στα πλαίσια του θεσμού μέσα στον οποίο εντάσσεται.


        Κατά την αντικειμενική θεωρία υπάρχουν περιορισμοί αιτιώδεις και αναιτιώδεις. Το αιτιώδες προκύπτει από τη σχέση αιτίου και αποτελέσματος και καταφάσκει εφόσον διαπιστωθεί ανάμεσα στον θεσμό και το δικαίωμα κοινό αντικειμενικό στοιχείο ικανό να δικαιολογήσει τον περιορισμό που υφίσταται το δικαίωμα. Καταρχήν γίνεται δεκτό από την θεωρία με ένθερμο υποστηρικτή της τον καθηγητή κ. Δημητρόπουλο, ότι στην γενική κυριαρχική σχέση που περιλαμβάνει το σύνολο των διαπροσωπικών σχέσεων περιορισμός δεν γίνεται ανεκτός και απορρίπτεται ως αναιτιώδης. Αντιθέτως περιορισμοί στις επιμέρους ειδικές σχέσεις μπορεί να είναι αιτιώδεις και άρα επιτρεπόμενοι. Και πάλι όμως το αιτιώδες του περιορισμού φιλτράρεται διότι θα πρέπει να εξευρεθεί εκείνο το κοινό αντικειμενικό στοιχείο ανάμεσα στην ειδική αυτή διαπροσωπική σχέση και το δικαίωμα ώστε να αποφεύγονται ανομοιογενείς αντιθέσεις. Η παρούσα ανάλυση θα μας βοηθήσει πολύ για την κατανόηση της αρχής του αιτιώδους των περιορισμών στα επόμενα κεφάλαια.  

3. Η αρχή του αιτιώδους των περιορισμών


i) Η έννοια του θεσμού


       Θεσμός καλείται ένα σύμπλεγμα εννόμων σχέσεων που χαρακτηρίζεται από αυτοτέλεια και αντικειμενικότητα αντιπαρατιθέμενο στα υποκειμενικά δικαιώματα. Πρόκειται για εκείνο το νομικό περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα.


       Τα συνταγματικά δικαιώματα έχουν μια διπλή φύση
, υποκειμενική και αντικειμενική. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει ταυτόχρονα δικαιώματα και θεσμούς διότι μόνο έτσι προστατεύεται αποτελεσματικά ο πολίτης. Για παράδειγμα το πολιτικό κόμμα ως θεσμός προστατεύεται συνταγματικά εξίσου με το υποκειμενικό δικαίωμα ίδρυσης και συμμετοχής σ’ αυτό.


       Εννοιολογικά το υποκειμενικό δικαίωμα (subjektives Recht) προωθήθηκε από τον νομικό ατομικισμό παραβλέποντας όμως την προστασία των θεσμών. Από την άλλη πλευρά ο ετατισμός υποστήριξε την αυστηρή αντικειμενικότητα του δικαίου υπερβάλλοντας ως προς την σημασία των θεσμών.


        Ο Carl Schmitt στο παρελθόν εισήγαγε την θεωρία των θεσμικών εγγυήσεων που διαφέρει ουσιωδώς από την ταυτόχρονη κατοχύρωση δικαιωμάτων και θεσμών. Οι θεσμικές εγγυήσεις όμως δεν αναφέρονται σε όλα τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα αλλά μόνο στους θεσμούς του ιδιωτικού δικαίου διακρινόμενοι από τα θεμελιώδη δικαιώματα δημοσίου δικαίου.  

ii) Η αιτιώδης συνάφεια θεσμού &δικαιώματος


      Στο κεφάλαιο για τις διακρίσεις των περιορισμών αναφέραμε την κατηγορία αιτιωδών και αναιτιωδών περιορισμών. Η αιτιώδης συνάφεια αφορά στη φυσική σχέση δικαιώματος και θεσμού. Πρόκειται για την «συνάντηση των περιεχομένων θεμελιώδους δικαιώματος και θεσμού σε κοινό συστατικό στοιχείο»
.


           Η φυσική σχέση δικαιώματος και θεσμού είναι συγχρόνως και νομική σχέση που ανταποκρίνεται σε μια πραγματική κατάσταση. Εξ’ αυτού του λόγου νομοθετικός περιορισμός που συγκρούεται με την φύση των πραγμάτων δεν μπορεί παρά να είναι παράνομος, αποτελώντας μια προσβολή του δικαιώματος από τον κοινό νομοθέτη.


       Αιτιώδης συνάφεια εντοπίζεται αφενός σε σύμφυτα αφετέρου σε μη σύμφυτα  νομικά μορφώματα. Τα σύμφυτα νομικά μορφώματα αποτελούν μερικότερες βιοτικές περιοχές ενός θεσμού ενώ τα μη σύμφυτα είναι αυτά που δεν εντάσσονται στην ίδια βιοτική σχέση. Αυτό που σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει είναι η ύπαρξη ενός κοινού αντικειμενικού στοιχείου, ώστε η αντίθεση που γεννάται ενόψει ενός περιοριστικού νόμου να είναι ομοιογενής και άρα επιτρεπτή. Σε ανομοιογενείς αντιθέσεις κάνουμε λόγο για προσβολή του δικαιώματος. Η ομοιογένεια προκύπτει από την φύση των πραγμάτων, αποτελεί πραγματικό και νομικό λόγο επιβολής νομοθετικού περιορισμού σε θεμελιώδες δικαίωμα.
 


       Παράδειγμα ομοιογενούς αντίθεσης ανάμεσα στην κληρονομική σχέση ως θεσμό και την ελευθερία της επιστήμης είναι ο όρος σε διαθήκη ότι ο κληρονομούμενος αποκτά την νομική βιβλιοθήκη του διαθέτη εφόσον σπουδάσει την νομική επιστήμη. Πρόκειται για επιτρεπτό περιορισμό της ελευθερίας αφού εντοπίζουμε κοινό αντικειμενικό στοιχείο που είναι η νομική επιστήμη.


iv) Η πρακτική σημασία της αρχής 


        Η αρχή της αιτιώδους συνάφειας αντιμετώπισε τα κενά δικαίου που δημιούργησε η επικράτηση στον νομικό κόσμο της αρχής της στάθμισης των ατομικών δικαιωμάτων που βασίστηκε στην αρχή της αναλογικότητας.


        Για πρώτη φορά επισημάνθηκε η ατέλεια της αρχής της σταθμίσεως που στηρίχθηκε σε σαθρά θεμέλια, εννοώντας εδώ την ατομικιστική έννομη τάξη. Στα πλαίσια και μόνο αυτής βρήκαν έρεισμα οι «συγκρούσεις» των ατομικών δικαιωμάτων. Το υποκειμενικό δικαίωμα αντιπαρατίθεται απέναντι σε ένα άλλο υποκειμενικό δικαίωμα και το αναγκάζει σε περιορισμό.


        Αυτή όμως η σύγκρουση δεν μπορεί παρά να είναι «πλαστή».
  Και αυτό γιατί το δίκαιο δεν είναι δυνατό να επιτρέπει μια συμπεριφορά και να την απαγορεύει ταυτόχρονα. Προφανώς κάποιος από τους φορείς των δύο δικαιωμάτων έχει υπερβεί τα επιτρεπόμενα όρια. Η μόνη γνήσια αντίθεση που μπορεί να προκύψει, είναι αυτή ανάμεσα σε δικαίωμα και θεσμό, ως αντιπαράθεση του υποκειμενικού στο αντικειμενικό στοιχείο. Αυτό δικαιολογεί άλλωστε και την προσαρμογή του δικαιώματος στον θεσμό.


        Φυσικά de facto συγκρούσεις των συνταγματικών δικαιωμάτων είναι δυνατό να υπάρξουν κυρίως στις σχέσεις ισχυρού και αδύνατου, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το δίκαιο αδιαφορεί για την επίλυση τους. Παρολαυτά «συγκρούσεις νομικής φύσεως»
 δεν υφίστανται. Άλλωστε αποστολή του δικαίου είναι να άρει αυτές τις πραγματικές συγκρούσεις θέτοντας αυτές σε ένα αντικειμενικό περιβάλλον, όπως είναι ο θεσμός. Έτσι όταν το δίκαιο διαπιστώνει ότι ένα δικαίωμα προσβάλλεται δεν πρόκειται για σύγκρουση δύο δικαιωμάτων αλλά για προσβολή του δικαιώματος
 πραγματική και νομική. Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν εντοπίζεται κανένα κοινό αντικειμενικό στοιχείο ανάμεσα στο δικαίωμα και τον θεσμό που απαντάται πάντα στα πλαίσια μιας ειδικής σχέσης.   

II. Η αρχή «Nulla restrictio sine lege constitutionale certa»   


2. Οι ρητοί περιορισμοί της νομοθετικής δράσης του Σ 25 παρ.1 εδ. δ

α. Το Σύνταγμα

        Από την ανάλυση που έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια κατέστη σαφές, πως τα συνταγματικά δικαιώματα στην γενική κυριαρχική σχέση οριοθετούνται, ενώ στις επιμέρους ειδικές σχέσεις επιδέχονται περιορισμούς, τα είδη των οποίων έχουν ήδη αναπτυχθεί.


        Στο Σύνταγμα και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 25 παρ.1 εδ. δ τίθενται όρια στη δυνατότητα του κοινού νομοθέτη να θεσπίζει περιορισμούς. Το άρθρο ορίζει τα εξής: «Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». Επομένως ρητοί περιορισμοί στη νομοθετική δράση αποτελεί το ίδιο το Σύνταγμα, ο κοινός νόμος και η αρχή της αναλογικότητας. Στο υπό α΄ κεφάλαιο θα εξετάσουμε τον πρώτο ρητό περιορισμό που αναφέρεται στον σεβασμό του Συντάγματος. 

i) Ορισμένη συνταγματική πρόβλεψη του περιορισμού

           Κατά το άρθρο 25 παρ 1 εδ. δ΄ οι περιορισμοί που μπορούν να επιβληθούν στα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να προβλέπονται απευθείας από το Σύνταγμα ή από το νόμο εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού.


         Είναι δε δυνατό ο περιορισμός να μην είναι ρητός χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει συνταγματικό έρεισμα. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή πρέπει να εντοπίζεται η lex constitutionalis.


        Η πρόβλεψη για περιορισμό δεν αρκεί να υπαγορεύεται από το Σύνταγμα αλλά προϋποτίθεται να είναι και ορισμένη. Για να πληρούται αυτή η προϋπόθεση θα πρέπει ο περιορισμός να προκύπτει expressis verbis από το κείμενο του Συντάγματος. Ως τέτοια θεωρείται και η μη ρητή πρόβλεψη που προκύπτει όμως ερμηνευτικά από την αιτιώδη συνάφεια θεσμού και δικαιώματος
. Αντιθέτως απλή αναφορά στην αρχή της νομιμότητας ή την τήρηση των νόμων του κράτους δεν είναι επαρκής.    


ii)  Tο άρθρο 2 παρ.1 για την αξία του ανθρώπου – η έννοια της ανθρώπινης αξίας

     Ο κοινός νομοθέτης θεσπίζοντας περιορισμούς σε δικαιώματα υποχρεούται να μην παραβιάζει το Σύνταγμα σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. την αξία του ανθρώπου όπως αυτή προστατεύεται με το άρθρο 2 παρ 1 του Συντάγματος. Πριν προχωρήσουμε όμως στην ανάλυση της καταστατικής αρχής, κρίνεται σκόπιμο να ορίσουμε την έννοια της ανθρώπινης αξίας.


        Κατά μία άποψη ανθρώπινη αξία είναι το σύνολο των γενικών υλικών, πνευματικών και κοινωνικών γνωρισμάτων του ανθρώπινου γένους, ορισμός που καλύπτει το corpus και το animus της έννοιας.
  Άλλος ορισμός συνδέει την ανθρώπινη αξία με τον άνθρωπο ως υποκείμενο δικαίου:Αξία του ανθρώπου είναι ο απαραβίαστος πυρήνας της προσωπικότητας του ανθρώπου ως φυσικού υποκειμένου δικαίου που διακρίνει τον άνθρωπο αφενός από τα άλογα όντα και αφετέρου από τα αντικείμενα του δικαίου. Εδώ δηλαδή η αξία του ανθρώπου αποτελεί την ειδοποιό διαφορά του από τα υπόλοιπα όντα  έμψυχα ή μη.
   

iii) Η καταστατική αρχή – ιστορικές καταβολές

        Η αξία του ανθρώπου  αποτελεί την ανώτατη δικαιοπολιτική αρχή που εξαγγέλλει την ανθρωποκεντρική φύση του δικαίου μας. Το ατομικό συμφέρον και ατομική ευημερία αποτελούν σκοπούς στους οποίους αποβλέπει και το σύγχρονο δημοκρατικό κράτος. Υπερκερασμός του γενικού συμφέροντος από την ιδιωτική πρωτοβουλία και κυρίως την οικονομική ιδιωτική πρωτοβουλία δεν είναι επιτρεπτός.

        Εκτός αυτού το Σύνταγμα διακηρύσσει το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας. Η ιστορική αναδρομή που δικαιώνει το απαραβίαστο της αρχής φθάνει στα τραγικά γεγονότα που εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και την άνοδο του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος στην Γερμανία. Οι εξελίξεις αυτές ήταν οδυνηρές και η ανθρώπινη προσωπικότητα  δοκιμάστηκε σκληρά ώστε το γερμανικό ομοσπονδιακό Σύνταγμα του 1949 να διασφαλίζει στο πρώτο του άρθρο τα εξής: « Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt». Το παράδειγμα του γερμανικού Συντάγματος έγινε υπόδειγμα και πρότυπο για όλα τα μεταγενέστερα Συντάγματα, ανάμεσα τους και το Ελληνικό.      Επομένως η υποχρέωση σεβασμού της δεσμεύει αφενός τους πολίτες, αφετέρου το κράτος. Το απαραβίαστο αποτελεί προϊόν της μεταβολής της εννόμου τάξεως
 αφήνοντας πίσω του διαιρέσεις του δικαίου σε δημόσιο και ιδιωτικό και ατομικιστικές αντιλήψεις που ανάγονται ιστορικά στην Γαλλική Επανάσταση. Στη σκέψη αυτή έχουν αντιδράσει πολλοί θεωρητικοί όπως ο Μάνεσης που υποστηρίζει ότι η διάταξη δεν καθιερώνει αυτοτελές δικαίωμα περιορίζοντας την δεσμευτική της δύναμη στο επίπεδο μιας κατευθυντήριας αρχής
 και υποβιβάζοντας τη σε «προγραμματική αρχή»του Συντάγματος. Ενδιάμεσες απόψεις εκφράστηκαν κατά καιρούς συνδέοντας την αξία του ανθρώπου με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας δεχόμενοι όμως την νομικά πλήρη δεσμευτική δύναμη της διάταξης.


     Παράλληλα η αξία του ανθρώπου μαζί με την ελευθερία και την ισότητα συναπαρτίζουν την κατηγορία των μητρικών δικαιωμάτων. Γίνεται δε από πολλούς θεωρητικούς δεκτό ότι η συγκεκριμένη αρχή αποτελεί ταυτόχρονα ερμηνευτικό κανόνα δικαίου  της έννομης τάξης στο σύνολο της.
  Γι’ αυτό το λόγο το άρθρο 2 παρ.1 θα πρέπει κάθε φορά να συνεφαρμόζεται μαζί με την απαιτούμενη ειδική διάταξη ιδίως όταν η τελευταία δεν επαρκεί ή όταν έρχεται με σαφήνεια σε αντίθεση με αυτό.
 Η θεωρία όμως σε αυτό το σημείο δεν είναι ομόφωνη. Οι σπουδαιότερες αντιρρήσεις διατυπώθηκαν χρησιμοποιώντας το άρθρο 2 παρ. 1 ως επικουρική βάση και μόνο, οπότε η διάταξη λόγω της γενικότητας της αποκλείεται να εφαρμοστεί εφόσον υπάρχει ειδική διάταξη που δεν την αναιρεί.


        β. Ο Νόμος

i) Η τυπική & ουσιαστική έννοια του νόμου. Πως χρησιμοποιείται στο Σύνταγμα

        Το Σύνταγμα στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ εξαγγέλλει και άλλον ένα ρητό περιορισμό  στους περιορισμούς που μπορεί να θέσει ο κοινός νομοθέτης στα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρόκειται για το νόμο εφόσον η συνταγματική διάταξη συμπεριλαμβάνει νομοθετική επιφύλαξη. 

        Ζήτημα προς εξέταση στην παρούσα παράγραφο είναι αν το τελευταίο εδάφιο του 25 παρ.1 εννοεί ως όριο στον περιορισμό του συνταγματικού δικαιώματος τον τυπικό ή τον ουσιαστικό νόμο.

         Απάντηση στο ερώτημα θα δοθεί εφόσον συνδυαστικά ερμηνεύσουμε τα άρθρα  72 παρ.1 και 43 παρ.2 του Συντάγματος. Έτσι κατά το 72 παρ.1 για την άσκηση και προστασία των ατομικών (και κατ’ επέκταση των κοινωνικών) δικαιωμάτων απαιτείται τυπικός νόμος που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της βουλής, εκδίδεται από τον Πρόεδρο Δημοκρατίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά διασταλτική ερμηνεία του άρθρου θα πρέπει να συμπεριλάβουμε όχι μόνο την άσκηση και την προστασία των δικαιωμάτων αλλά και τον περιορισμό αυτών. Περαιτέρω πρέπει να γίνει δεκτό ότι ενόψει του άρθρου 43 παρ.2 ,το 72 παρ. 1 ερμηνεύεται ως εξής: θεμιτός περιορισμός είναι τόσο εκείνος που θεσπίζεται με νόμο τυπικό όσο και εκείνος που εισάγεται με ουσιαστικό νόμο. Η παραπάνω αντίληψη προκύπτει a contrario από το 43 παρ 5 που αποκλείει την χορήγηση νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως για τα θέματα αρμοδιότητας της Ολομέλειας της Βουλής μόνο με νόμους - πλαίσια.
 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προσθέσουμε ότι, όπου θέλησε ο συνταγματικός νομοθέτης να στηριχθεί σε τυπικό νόμο, εκφράστηκε ρητά. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα του 78 παρ. 1 για την φορολογική και δημοσιονομική διαχείριση όπως και τα άρθρα 36 παρ.2 για την ισχύ των διεθνών συνθηκών και 100 παρ. 1 σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΑΕΔ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις παρατηρούμε, ότι η προϋπόθεση ύπαρξης τυπικού νόμου ορίστηκε expressis verbis, γεγονός που καθιστά σαφή τα ευρύτερα περιθώρια που δίνει ο συνταγματικός νομοθέτης για περιορισμούς στο 25 παρ.1 εδ. δ΄. Ως ουσιαστικό νόμο θα θεωρήσουμε κατά το άρθρο 43 παρ.2 τα κανονιστικά διατάγματα ειδικής εξουσιοδοτήσεως που εκδίδει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο αρμόδιος κατά περίπτωση Υπουργός καθώς και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης διότι και αυτά θεσπίζουν πρωτεύοντες κανόνες δικαίου.
 

        Πάντως στο θέμα αυτό έχουν υπάρξει σοβαρές διαφωνίες με το επιχείρημα ότι αν η επιφύλαξη αφορά ουσιαστικό νόμο τότε η ίδια επιφύλαξη που δεσμεύει τον νομοθέτη, δεσμεύει και τα συνταγματικά δικαιώματα με αποτέλεσμα η κατοχύρωση αυτών να εξασθενεί.
 


       Κατά τη δική μας άποψη αυτό δεν ευσταθεί απόλυτα, αν αναλογιστεί κανείς ότι για τυπικό νόμο μόνο παρεμπίπτων έλεγχος μπορεί να υπάρξει, σε αντιδιαστολή με τις κανονιστικές πράξεις(ουσιαστικός νόμος) που επιδέχονται ευρύτερο δικαστικό έλεγχο. Επομένως μόνο υπό την έννοια του ουσιαστικού νόμου επιτυγχάνεται μεγαλύτερη κατοχύρωση των ελευθεριών.   


        Η ειδική δε νομοθετική εξουσιοδότηση είναι δυνατό να δίνεται και από τμήματα της Βουλής. Κατά άλλους που ερμηνεύουν στενά το 72 παρ.1 κάτι τέτοιο θα ήταν ανεπίτρεπτο.
 Το ζήτημα όμως στερείται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αφού σε κάθε περίπτωση οι κανόνες που ρυθμίζουν την νομοθετική αρμοδιότητα της Βουλής αντιμετωπίζονται από τη νομολογία ως interna corporis μη υπαγόμενα σε δικαστικό έλεγχο.
 


         Το Ελβετικό Σύνταγμα συγκριτικά, στο άρθρο 36 παρ.1 ορίζει ότι για σοβαρούς περιορισμούς των ατομικών δικαιωμάτων απαιτείται τυπικός νόμος. Παρολαυτά σε περιπτώσεις ανάγκης που τα ατομικά δικαιώματα πρέπει να περιοριστούν ενόψει της αστυνομικής παρέμβασης, το εν λόγω Σύνταγμα αναγνωρίζει εν προκειμένω ως νόμιμο έρεισμα των περιορισμών τη γενική αστυνομική ρήτρα γνωστή ως Polizeigeneralklausel.
 

ii) Η απαγόρευση της ατομικής νομοθετικής προσβολής

        Ζήτημα έχει τεθεί για τον αν ατομικοί νόμοι που περιοριστικώς ρυθμίζουν δικαιώματα συγκεκριμένων προσώπων γίνονται ανεκτοί από το ελληνικό Σύνταγμα.

         Αυτό που γίνεται γενικώς δεκτό είναι, ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να θίγεται η αρχή της ισότητας ως ένα μητρικό δικαίωμα. Παρά την κοινή αφετηρία η θεωρία από το σημείο αυτό και έπειτα διίσταται . Η απαγόρευση για κάποιους θεωρητικούς είναι απόλυτη, για άλλους δε σχετική.   

         Η απόλυτη απαγόρευση προκύπτει κατά μία άποψη  από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως αυτή καθιερώνεται στο 26 του Συντάγματος.
 Ατομικοί νόμοι είναι κατ’ ουσίαν ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται με τον τύπο του νόμου από τον κοινό νομοθέτη, εφόσον το Σύνταγμα περιέχει ρητή επιφύλαξη υπέρ του νομοθέτη. Δεν επιτρέπεται όμως κατά το Σύνταγμα μας να δρα ο νομοθέτης υποκαθιστώντας τη διοίκηση.


        Από την άλλη πλευρά τη σχετική απαγόρευση έκδοσης ατομικών νόμων εισήγαγε στη θεωρία ο Δαγτόγλου ο οποίος επισήμανε με τη σειρά του, ότι θέσπιση περιορισμού ατομικού δικαιώματος εις βάρος ορισμένου μόνο προσώπου δεν επιτρέπεται εφόσον όμως το Σύνταγμα δεν ορίζει διαφορετικά.     Προς ενίσχυση αυτής της άποψης παρατηρήθηκε ορθώς κατά την άποψη μας η ρητή θέση του συνταγματικού νομοθέτη στο άρθρο 5 παρ.4 για την καταρχήν απαγόρευση ατομικών διοικητικών μέτρων περιοριστικών της ελεύθερης κίνησης ή εγκατάστασης στη χώρα καθώς και της εξόδου και εισόδου σ’ αυτήν.
 Όπου θέλησε ο συνταγματικός νομοθέτης να απαγορεύσει ατομικά περιοριστικά μέτρα νομοθετικά ή διοικητικά το όρισε expressis verbis όπως είδαμε και στο προαναφερθέν παράδειγμα.


         Άλλωστε και η γερμανική νομολογία που διαθέτει στο «οπλοστάσιο» της το άρθρο 19 του Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης δέχεται παρά τη ρητή στο άρθρο απαγόρευση ότι η παραπάνω διάταξη ερμηνεύεται στενά υπό την έννοια ότι εφαρμόζεται μόνο όταν ο περιοριστικός νόμος έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας.
 Επομένως η διάταξη δεν διακηρύσσει το απαραβίαστο της γενικότητας του νόμου εκδοθέντος υπό ειδική νομοθετική επιφύλαξη. Επομένως ατομικός νόμος κατά το Γερμανικό  Σύνταγμα είναι καταρχήν θεμιτός παρά τα εξής οριζόμενα : «Ο νόμος που βάσει του Συντάγματος περιορίζει ή εξουσιοδοτεί τον περιορισμό ατομικού δικαιώματος πρέπει να είναι γενικός και να μην ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη περίπτωση».

iii) Ο «συγκαλυμμένος» ατομικός νόμος 

       Από όσα εκτέθηκαν παραπάνω  έγινε σαφής η διάκριση γενικού και ατομικού περιοριστικού νόμου. Προβληματισμό δημιουργεί ωστόσο μία ενδιάμεση κατηγορία περιοριστικού νόμου που εμφανίζει ταυτόχρονα στοιχεία τόσο γενικού όσο και ατομικού νόμου. Πρόκειται για τον «συγκαλυμμένο» ατομικό νόμο.

        Έχει παρατηρηθεί στην νομοθετική πρακτική η έκδοση νόμων που «φωτογραφίζουν» θα λέγαμε συγκεκριμένα πρόσωπα για τα δικαιώματα των οποίων θεσπίζονται περιορισμοί. Πίσω από την αφηρημένη νομοθετική ρύθμιση υποκρύπτεται συνήθως η αληθινή βούληση του νομοθέτη να βλάψει δικαιώματα-συμφέροντα συγκεκριμένου πρόσωπου ή κατηγορίας προσώπων. Εν προκειμένω ο περιοριστικός του δικαιώματος νόμος εμφανίζει όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός γενικού νόμου ακριβώς διότι αφορά ομάδα προσώπων, κατηγορία πολιτών ή εργασιακό κλάδο. Σε μια δεδομένη όμως χρονική στιγμή ή συγκυρία πλήττει τα συμφέροντα ορισμένων μόνο προσώπων ώστε το περιεχόμενο του να συγκεκριμενοποιείται.   


        Ο «συγκαλυμμένος» ατομικός νόμος (getarnter Individualgesetz) κατά την κρατούσα θεωρία που αναπτύχθηκε κυρίως στην Γερμανία ενόψει του άρθρου 19 του Θεμελιώδους Νόμου, απαγορεύεται.


        Στην ελληνική νομική επιστήμη επικράτησε η θεωρία που τάσσεται υπέρ του επιτρεπτού ενός τέτοιου νομοθετικού περιορισμού. Συγκεκριμένα ο Δαγτόγλου παρατηρεί τα εξής: «Το γεγονός ότι σε ένα δεδομένο χρονικό σημείο μπορούν να διαπιστωθούν πλήρως τα θιγόμενα πρόσωπα, δεν αίρει τον γενικό χαρακτήρα του περιορισμού, εφόσον αυτός ισχύει σε όλες τις παρούσες και μέλλουσες περιπτώσεις στις οποίες εκπληρώνονται οι αντικειμενικές προϋποθέσεις του περιορισμού»
. 

        Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στην περίπτωση του «συγκαλυμμένου» ατομικού νόμου που εκδίδεται βάσει ειδικής επιφυλάξεως  θεμελιώνεται  τεκμήριο υπέρ του γενικού χαρακτήρα και όχι υπέρ του ατομικού χαρακτήρα του σχετικού περιορισμού.  


γ. Η αρχή της αναλογικότητας


i) Συνταγματική κατοχύρωση & περιεχόμενο

        Ο τρίτος ρητός περιορισμός στην νομοθετική δράση βρίσκει περιεχόμενο στην αρχή της αναλογικότητας. Πρόκειται δε για δημιούργημα της γερμανικής επιστήμης και νομολογίας.
 


        Στην Ελλάδα ρητώς πια απέκτησε συνταγματική κατοχύρωση στο άρθρο 25 παρ.1 εδ. δ΄ κατά την αναθεώρηση του 2001. Μέχρι τότε η αρχή της αναλογικότητας είχε πλήρη εφαρμογή στην ελληνική νομολογία που την συνήγαγε από την αρχή του κράτους δικαίου
.


        Οποιοσδήποτε περιορισμός  επιβληθεί από τον κοινό νομοθέτη ελέγχεται για τη νομιμότητα του με βάση την αρχή της αναλογικότητας σε τρία στάδια. Ο περιορισμός πρέπει να είναι: α. πρόσφορο β. αναγκαίο γ. εν στενή εννοία αναλογικό. 


        Πρόσφορο μέτρο είναι το κατάλληλο μέτρο για να εξυπηρετήσει τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η αρχή της αναγκαιότητας ικανοποιείται όταν από λεπτομερή έρευνα διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει άλλο ηπιότερο μέσο εξίσου αποτελεσματικό από αυτό που επιβάλλει η νομοθετική βούληση. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο λαμβάνει χώρα στάθμιση  πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της επιβολής του μέτρου. Αν από τη στάθμιση προκύψει ότι το μέτρο εμφανίζει περισσότερα μειονεκτήματα από τα πλεονεκτήματα του τότε θα πρέπει να απορριφθεί από τον εφαρμοστή του δικαίου ως παράνομο.    


ii) Διεθνής κατοχύρωση της αρχής

        Η αρχή της αναλογικότητας εκφράστηκε ως σπουδαία ερμηνευτική αρχή σε διεθνή δεσμευτικά κείμενα που της εξασφάλισαν παγκόσμια αναγνώριση και εφαρμογή από την διεθνή νομολογία.


        Το 1970 υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 

        Εκτός αυτού η αρχή της αναλογικότητας διατυπώνεται με σαφήνεια χωρίς όμως να εξαγγέλλεται ρητώς στο κείμενο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο άρθρο 5 παρ. 3: «Η δράση της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συνθήκης.


        Η αρχή φαίνεται ότι θα προβλέπεται ρητώς και από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα όταν αυτό γίνει κάποια στιγμή πραγματικότητα στο τελικό στάδιο ενοποίησης των κρατών μελών της Ε.Ε καθώς ήδη εμπεριέχεται στο άρθρο 52 παρ.1 εδ.2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε που θα αποτελέσει κομμάτι του νέου Συντάγματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

        Προβληματική ωστόσο εμφανίζεται η κατοχύρωση της αρχής στην ΕΣΔΑ. Τα εθνικά όργανα  μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς διαθέτοντας ένα περιθώριο εκτιμήσεως (Margin of Appreciation) του αναγκαίου χαρακτήρα των περιορισμών.
 Στην υπόθεση Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου το 1976
, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διαχώρισε τις έννοιες «αναγκαίο»(necessery) και «απαραίτητο»(indispensable) και υποστήριξε πως τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους «το αναγκαίο» και όχι «το απαραίτητο» του μέτρου. Το δικαστήριο αφού κρίνει ότι το μέτρο ήταν αναγκαίο εξετάζει σε δεύτερο στάδιο αν η παρέμβαση του εθνικού νομοθέτη αρμόζει σε μια δημοκρατική κοινωνία οπότε καταφάσκει αναλογικότητα. Άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  εφαρμόζει ρητά την αρχή ορίζοντας την ως: « ανάγκη για δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και την ανάγκη για προστασία των ατομικών θεμελιωδών δικαιωμάτων».


       Πλούσια νομολογία παρατηρείται κυρίως σε προσφυγές του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ για την προστασία του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου, της κατοικίας και της αλληλογραφίας: Στην Υπόθεση Μoustaquim κατά Βελγίου το 1991 το ΕΔΔΑ έκρινε ότι αποτελεί δικαίωμα του κράτους  να καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους εισόδου και απελάσεως των αλλοδαπών, τα κρατικά όμως μέτρα πρέπει να είναι αναγκαία στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Η νομολογία αυτή βοήθησε ιδιαίτερα αλλοδαπούς να μην απελαθούν ή να συνενώσουν τις πολυμελείς οικογένειες τους. Επιπλέον στην Υπόθεση Margareta και Roger Anderson κατά Σουηδίας το 1992 το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η απαγόρευση μετακίνησης ανήλικου ασθενούς από νοσηλευτικό ίδρυμα σε άλλο εμποδίζοντας την ένωση του με την οικογένεια αποτελούσε μέτρο σύμφωνο με τα δικαιώματα του παιδιού και όχι δυσανάλογο με τον επιδιωκόμενο σκοπό όπως υποστήριζαν οι προσφεύγοντες.


       Σε γενικές γραμμές η ΕΣΔΑ εμμέσως και μόνο κάνει λόγο στην αρχή της αναλογικότητας χωρίς δε να ταυτίζεται απόλυτα με την αρχή του εθνικού μας δικαίου. Σε λεπτομερέστερη ανάλυση και ορθή εφαρμογή της έχει προχωρήσει η νομολογία του ΕΔΔΑ. 


iii) Κριτική

        Η αρχή της αναλογικότητας δέχθηκε μεγάλη κριτική κατά καιρούς ως προς το επιστημονικό της θεμέλιο.


        Ως προς τα τρία στάδια που ακολουθεί η νομολογία, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πιο σπουδαίο είναι το δεύτερο στάδιο που αναφέρεται στην αρχή της αναγκαιότητας και σ’ αυτό το στάδιο θα πρέπει να επικεντρώνεται η προσοχή του εφαρμοστή του δικαίου.
 Δεν έχουν δηλαδή όλα τα στάδια την ίδια βαρύτητα.

        Αξιόλογη κριτική έχει ασκηθεί και από Έλληνες θεωρητικούς κυρίως από τον καθηγητή Α. Δημητρόπουλο, ο οποίος ορθώς επισημαίνει ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως κατά τη στάθμιση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που εμφανίζει προς τα έξω το περιοριστικό μέτρο. Η διερεύνηση της αναλογικότητας stricto sensu αναιρεί, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο καθηγητής, την τυπική ισοδυναμία των διατάξεων καθώς προϋποθέτει ανισότητα προστατευόμενων  αγαθών και διατάξεων.
 Ο εφαρμοστής του δικαίου υποχρεούται κατά την αρχή να προσδώσει υπέρτερη τυπική ισχύ σε μια διάταξη υποβαθμίζοντας αξιολογικά κάποια άλλη.


        Περαιτέρω η αρχή της αναλογικότητας ξεκινά από λάθος αφετηρία. Η αρχή στήριξε τα θεμέλια της σε έναν κακώς εννοούμενο φιλελευθερισμό που κατά την εξελικτική του πορεία απέκτησε ατομικιστικούς σκοπούς. Ο κοινωνικός παράγοντας παραμερίστηκε στην προσπάθεια του δικαίου να απελευθερωθεί από μεσαιωνικές αυταρχικές δεσμεύσεις των ατομικών δικαιωμάτων. Όπως σωστά σημειώθηκε από την θεωρία το γενικό συμφέρον νοήθηκε ως το άθροισμα των περισσότερων ατομικών συμφερόντων.


        Η αρχή της αναλογικότητας καθιερώθηκε στη συνείδηση του συνταγματικού νομοθέτη ως ερμηνευτικό εργαλείο για την επίλυση συγκρούσεων. Η ύπαρξη συγκρούσεων νοείται μόνο στα πλαίσια ενός άκρατου υποκειμενισμού . Άλλωστε σοβαρό μειονέκτημα της στάθμισης είναι η έλλειψη γενικών αντικειμενικών κριτηρίων αφού η εφαρμογή της μόνο περιπτωσιολογική μπορεί να είναι εφόσον ο δικαστής κρίνει υποχρεωτικά in concreto
.  

3. Οι μη ρητοί περιορισμοί της νομοθετικής δράσης


        Εκτός των ρητών περιορισμών που κατοχυρώνονται expressis verbis στο άρθρο 25 παρ. 1 του ελληνικού Συντάγματος, ο κοινός νομοθέτης περιορίζεται στην θέσπιση περιορισμών και από άλλες αρχές που διαπλάστηκαν από τη νομολογία και την θεωρία. Φυσικά δεν πρόκειται για εφαρμογή άγραφου δικαίου. Αντιθέτως πρόκειται για γραπτούς δεσμευτικούς κανόνες που απορρέουν από τις γενικές συνταγματικές αρχές και κυρίως από την αρχή του Κράτους Δικαίου. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρακάτω αρχές:


α. Η θεωρία του πυρήνα του δικαιώματος 


β. Η αρχή συμφωνίας του νόμου προς την ελεύθερη δημοκρατική τάξη

γ. Η απαγόρευση καταχρηστικής επιβολής περιορισμών

δ. Τα κοινωνικά όρια του άρθρου 21


       Λεπτομερέστερη ανάλυση και κριτική για τις επιμέρους αρχές γίνεται στα αμέσως επόμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας.

α. Η θεωρία του πυρήνα του δικαιώματος


i) Προσδιορισμός του πυρήνα του δικαιώματος

        Όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει ρητή συνταγματική αναφορά στον πυρήνα του δικαιώματος παρά μόνο έμμεση. Παρολαυτά δεν σημαίνει ότι ελλείπει το συνταγματικό έρεισμα που όπως ορθά παρατηρείται από την θεωρία εντοπίζεται σε ειδικές διατάξεις
 όπως αυτή του άρθρου 23 παρ.2 που εξαγγέλλει, πως οι νόμιμοι περιορισμοί της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων δεν επιτρέπεται να έχουν τέτοια έκταση ώστε να καταργούν το δικαίωμα ή να παρεμποδίζουν την νόμιμη άσκηση του. Ερέθισμα για την ανάπτυξη της θεωρίας του πυρήνα του δικαιώματος στην Ελλάδα προσέφερε το άρθρο 19 παρ. 2 του Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης που ορίζει τα εξής «Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να θίγεται το ουσιώδες περιεχόμενο του θεμελιώδους δικαιώματος». Η παραπάνω απαγόρευση επικράτησε στη γερμανική θεωρία με τον όρο «Schranken- Schranken» που σημαίνει τους περιορισμούς των περιορισμών.

      Ο πυρήνας του δικαιώματος διαθέτει και διεθνή αναφορά στον Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωση στο άρθρο 52 παρ.1 εδ. α που ορίζει τα εξής:Κάθε περιορισμός στην άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη πρέπει να προβλέπεται από τον νόμο και να τηρεί το βασικό περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ως βασικό περιεχόμενο νοείται το ουσιώδες περιεχόμενο του δικαιώματος 


        Προβληματικός είναι ωστόσο ο προσδιορισμός του πυρήνα του δικαιώματος προκειμένου να καταστεί σαφές το μέτρο της προστασίας. Στην θεωρία επικρατούν τέσσερις αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με αυτό.


        Πρώτη  θα αναφέρουμε την απόλυτη θεωρία που φαίνεται ότι έχει κερδίσει τους περισσότερους οπαδούς – θεωρητικούς και θεωρείται επικρατούσα και στην νομολογία. Σύμφωνα με αυτή την θεωρία η προστασία του πυρήνα του δικαιώματος είναι απόλυτη και ως ουσιώδες περιεχόμενο εκλαμβάνει όλες εκείνες τις ιδιότητες , οι οποίες συνιστούν την φύση, την ουσία κάθε θεμελιώδους δικαιώματος. Κριτήριο δε για τον εντοπισμό της ουσίας του δικαιώματος είναι ο ειδικός σκοπός
 που ενυπάρχει σε κάθε δικαίωμα και μεταβάλλεται στο πέρασμα του χρόνου ακολουθώντας δική του εξελικτική πορεία. Η γερμανική νομολογία επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός τέτοιου κριτηρίου, που στην ελληνική θεωρία εισήχθη από τον συνταγματολόγο Ράϊκο. Έτσι σε μια υπόθεση που αφορούσε την υποχρεωτική εισαγωγή ενηλίκου σε ίδρυμα, το Ομοσπονδιακό δικαστήριο προσέβαλε  την νομιμότητα του επιβαλλόμενου με νομοθετική διάταξη περιορισμού διευκρινίζοντας ότι στο περιεχόμενο της προσωπικής ελευθερίας δεν εμπεριέχεται σκοπός – αξίωση βελτίωσης
 και άρα η νομοθετική επιλογή βρίσκεται έξω από τον σκοπό προστασίας του συγκεκριμένου δικαιώματος προσβάλλοντας την ουσία αυτού. Την απόλυτη προστασία του πυρήνα του δικαιώματος δέχεται και ο Δαγτόγλου
 εξαιρώντας από την απαγόρευση, τον περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας κατά τη σύλληψη ή κράτηση καθώς και τον περιορισμό του δικαιώματος της ιδιοκτησίας στα πλαίσια αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Η εξαίρεση αυτή δικαιολογημένα εισάγεται διότι η προσβολή του πυρήνα των συγκεκριμένων δικαιωμάτων έχει συνταγματικό θεμέλιο.
 

        Δεύτερον  η θεωρία κατασκεύασε και μία άλλη διάσταση του πυρήνα του δικαιώματος, την σχετική θα λέγαμε αφού κάθε φορά θα πρέπει να αναζητούμε την ουσία του δικαιώματος ad hoc. Το κάθε μεμονωμένο δικαίωμα παρέχει in concreto ένα ελάχιστο πεδίο προστασίας που θα πρέπει να μείνει αλώβητο από τις περιοριστικές επεμβάσεις του νομοθέτη. Στην πράξη αυτό σημαίνει, ότι χωρεί περιπτωσιολογική αναζήτηση του πυρήνα. Κάθε συνταγματικό δικαίωμα έχει δηλαδή αναλόγως τις περιστάσεις να επιδείξει κάθε φορά έναν ξεχωριστό και μοναδικό πυρήνα.
              

ii) Παραδείγματα από τη νομολογία

       Το απρόσβλητο του πυρήνα του δικαιώματος δεν κατοχυρώνεται ρητά στο Σύνταγμα. Από την πλευρά της η νομολογία έχει συμβάλει τα μέγιστα ώστε να θεραπευτεί το κενό που άφησε ο συνταγματικός νομοθέτης, ο οποίος δεν ακολούθησε το παράδειγμα του γερμανικού ομοσπονδιακού Συντάγματος.

        Παρακάτω θα αναφέρουμε αποφάσεις-σταθμούς της ελληνικής νομολογίας που φανερώνουν την άμεση ή την έμμεση επίκληση του πυρήνα του δικαιώματος ως ελαχίστου περιεχομένου προστασίας του συνταγματικού δικαιώματος.


        Αξιοσημείωτη κρίνουμε εν προκειμένω την απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 1456/1975. Το δικαστήριο έκρινε επί της συνταγματικότητας νόμου που υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου να κρατήσει διδάσκοντα για μία τριετία, χωρίς όμως η υποχρέωση να δεσμεύει τον ιδιοκτήτη για ανανέωση της θητείας του διδάσκοντα με το πέρας της τριετίας. Όπως ορθά επισήμανε το ΣτΕ « ο νόμος δεν είναι αντισυνταγματικός γιατί ο νομοθέτης δεν αποκλείεται να θεσπίζει εξ αντικειμένου όρους και περιορισμούς αποσκοπούν στην εξασφάλιση των αναγκαίων εγγυήσεων, αρκεί οι περιορισμοί να μην αναιρούν κατ’ ουσίαν
 την καθιερωμένη συνταγματικώς ελευθερία λειτουργίας και διοικήσεως αυτών των εκπαιδευτηρίων». 

        Ενόψει νόμου που επιτρέπει στον εισαγγελέα με την σύμφωνη γνώμη του ανακριτή της υπόθεσης να απαγορεύει οποιαδήποτε δημοσίευση σχετική με ασκηθείσα ποινική δίωξη ο Άρειος Πάγος (Ολομ) έκρινε στην απόφαση του 794/1976 ότι «οι εισαγόμενοι περιορισμοί εκ λόγων κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος εμπνεόμενοι και μη αποσκοπούντες εις το να πλήξουν την εκδήλωση ορισμένης γνώμης καθ’ αυτήν, δεν ανατρέπουν τη βάση
 της ελευθερίας του Τύπου».


       Ρητή αναφορά στον πυρήνα του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας  έκανε πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (1820/95) με αφορμή κρατική απαγόρευση της κυκλοφορίας ορισμένων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό που έχουν κατώτερη ποιότητα ώστε να προστατευτεί η καλή φήμη άριστων προϊόντων της ελληνικής παραγωγής. Σύμφωνα με το δικαστήριο «οι περιορισμοί που μπορεί θεμιτώς βάσει του 5 παρ.1 του Συντάγματος να επιβληθούν στην οικονομική ελευθερία δεν μπορούν να φθάσουν μέχρι της πλήρους απαγόρευσης της παραγωγής και της εξαγωγής ενός προϊόντος
».                 

iii) Κριτική


      Ο πυρήνας του δικαιώματος αποτελεί το ελάχιστο όριο προστασίας που παρέχεται στο υποκείμενο του. Ο κοινός νομοθέτης δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει αυτό το μινιμαλιστικό όριο επεμβαίνοντας στον σκληρό πυρήνα του αντικειμένου προστασίας του δικαιώματος.


       Η θεωρία παρά την μεγάλη πρακτική της σημασία στα όρια των νομοθετικών περιορισμών, δεν προσφέρει επαρκή και ασφαλή κριτήρια για να προσδιοριστεί το περιεχόμενο του πυρήνα. Μένει αναπάντητο το ερώτημα ποια είναι η περιοχή αυτή του συνταγματικού δικαιώματος.


      Λύση στο ερώτημα αυτό προτάθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική θεωρία από τον καθηγητή κ. Δημητρόπουλο, ο οποίος συνέδεσε τον πυρήνα με την κτήση του δικαιώματος. Πιο παραστατικά δόθηκε η εικόνα ενός κύκλου που στο εσωτερικό του εντοπίζουμε το προστατευόμενο αγαθό. Στον πρώτο φλοιό της περιφέρειας του κύκλου τοποθετούμε τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς, ενώ στον αμέσως επόμενο φλοιό που βρίσκεται εγγύτερα στο προστατευόμενο αγαθό υπάρχει η ικανότητα κτήσης. Όταν προσβάλλεται η κτήση του δικαιώματος παύει να υπάρχει και το δικαίωμα κατά κυριολεξία.


      Η προσβολή της κτήσης του δικαιώματος αποτελεί σίγουρα ασφαλές κριτήριο που ενισχύει την επιστημονικότητα της θεωρίας περί του απαραβίαστου του πυρήνα του δικαιώματος. 


      Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι και περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος κατά χρόνο, τρόπο και τόπο είναι δυνατό να θίξουν τον πυρήνα του δικαιώματος παρά το γεγονός ότι η άσκηση καθ’ αυτή δεν ανήκει σ’ αυτόν. Όταν όμως οι περιορισμοί στην άσκηση είναι τέτοιοι ώστε να την αποκλείουν καταφανώς, δεν αρκεί κατά την άποψη μας η εναπομείνασα κτήση για να «εκπροσωπεύσει» το υπόλοιπο ακέραιο μέρος του δικαιώματος. Διαφορετικά δημιουργούμε ένα δικαίωμα «φάντασμα» που υπολείπεται στην  εκδήλωση του προς τα έξω, σε αυτό δηλαδή που ονομάζουμε άσκηση του δικαιώματος. Κρίσιμο παραμένει εδώ να αναλογιστούμε ότι κατά συνήθη πρακτική οι περισσότεροι περιορισμοί του νομοθέτη εντοπίζονται στην άσκηση και λιγότερο στην κτήση του δικαιώματος.       


β. Η αρχή συμφωνίας του νόμου προς την ελεύθερη δημοκρατική τάξη


i) Η έννοια της ελεύθερης δημοκρατικής τάξης


       Όριο στους περιορισμούς αποτελεί και η ελεύθερη δημοκρατική τάξη. Η προϋπόθεση αυτή συνδέει την ελευθερία με την δημοκρατία υποδηλώνοντας ότι η πρώτη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη δεύτερη. Άλλωστε οι νομοθετικοί περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων είναι θεμιτοί μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαίο σε μια δημοκρατία που είναι στηριγμένη στην ελευθερία.


       Η απαγόρευση αντίθεσης ενός περιορισμού στην ελεύθερη δημοκρατική τάξη απορρέει κυρίως από την αρχή του κράτους δικαίου. Αντιστρόφως η έννοια του κράτους δικαίου υλοποιείται μόνο στα πλαίσια ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Το κράτος υποχρεούται να μην παραβιάζει το ίδιο την ανθρώπινη αξία του άρθρου 2 παρ.1 καθώς και τα δικαιώματα που εξειδικεύουν αυτή.


      Διεθνή αναγνώριση της αρχής προσφέρει η ΕΣΔΑ ήδη κατά το εισαγωγικό της μέρος στην παρ. 5 ορίζοντας τα εξής: η διατήρηση των ελευθεριών στηρίζεται ουσιαστικώς επί πολιτικού καθεστώτος αληθώς δημοκρατικού αφενός και αφετέρου επί κοινής αντιλήψεως και κοινού σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου τα οποία διεκδικεί. Άλλωστε η ΕΣΔΑ σε πλειάδα άρθρων της(6 παρ.1, 8 παρ.1&2, 9 παρ.2, 10 παρ.2) επιτρέπει τη θέσπιση εθνικών νομοθετικών περιορισμών των δικαιωμάτων που κατοχυρώνει μόνο εφόσον είναι «αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία». Ο όρος «δημοκρατική κοινωνία» υπέστη νομολογιακή διάπλαση ώστε να παρατηρούμε σήμερα την πολυσημία του. Αφενός αναφέρεται στο δημοκρατικό πολίτευμα και αφετέρου στον σεβασμό της διαφορετικότητας του ατόμου από την πλειοψηφία. 

      Πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δέχθηκε ότι « η δημοκρατία είναι το μοναδικό πολιτικό μοντέλο που συμπορεύεται με την ΕΣΔΑ».


      Εκτός αυτού η απόφαση Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου
 επανειλημμένα τόνισε ότι «η έννοια δημοκρατική κοινωνία περιλαμβάνει πλουραλισμό, ανεκτικότητα και ευρύτητα πνεύματος». 


     Παρολαυτά παρατηρούμε τη νομολογία του Στρασβούργου
 σε ευαίσθητα ζητήματα όπως οι θρησκευτικές πεποιθήσεις στον γάμο και η σεξουαλική ζωή, να χειρίζεται με προσοχή και αυτοσυγκράτηση έννοιες όπως αυτή της ηθικής, της δημοσίας τάξεως και ασφάλειας ως περιορισμούς των δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ. Δεν θα ήταν δε υπερβολικό να πει κανείς ότι αποφεύγει να τις θίξει δίνοντας το προβάδισμα στην γνώμη της πλειοψηφίας, χωρίς όμως να μπορούμε να μιλήσουμε για κανόνα.   

ε. Η απαγόρευση καταχρηστικής επιβολής περιορισμών


i) Η έννοια της κατάχρησης στο συνταγματικό δίκαιο


       Κατά το άρθρο 25 παρ.3 του Συντάγματος «η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται». Η εν λόγω διάταξη δημιούργησε στην ελληνική θεωρία και νομολογία πολλούς προβληματισμούς.

       Ως κατάχρηση νοείται «η νομότυπη πλην όμως υπερβολική και για τούτο μη ανεκτή από την έννομη τάξη άσκηση δικαιώματος»
. Επομένως πρόκειται για μια συμπεριφορά νομότυπη μεν, αλλά υπερβολική που συνίσταται σε κακή χρήση της εξουσίας που παρέχεται στον δικαιούχο της και εμπεριέχει το στοιχείο της εκμετάλλευσης σε βάρος άλλων κοινωνών. Ο δικαιούχος δηλαδή χρησιμοποιεί την εξουσία που του παραχωρεί το δίκαιο για σκοπό ξένο προς αυτόν που προέβλεψε ο συνταγματικός νομοθέτης. Βασικό χαρακτηριστικό της κατάχρησης είναι η διαλεκτικότητα
 που εξωτερικεύεται με την υπερβολική συμπεριφορά, η μετάβαση δηλαδή από την σφαίρα της νομιμότητας στη σφαίρα της παρανομίας.

       Κατά γενική ομολογία η έννοια της κατάχρησης στο δημόσιο δίκαιο ταυτίζεται με εκείνη του ιδιωτικού δικαίου. Πιο συγκεκριμένα θα έλεγε κανείς ότι το άρθρο 25 παρ.3 του Συντάγματος εξειδικεύει την ΑΚ 281, ώστε ακόμα και η τελευταία να μην υπήρχε στο Αστικό Δίκαιο, θα απέρρεε σαφώς από την ιεραρχικά ανώτερη της συνταγματική διάταξη.

       Παρολαυτά σοβαρές αντιρρήσεις έχουν διατυπωθεί σχετικά με την δυνατότητα ανάλογης εφαρμογής της διάταξης ΑΚ 281 στο πεδίο του δημοσίου δικαίου αιτιολογώντας, ότι το μεν άρθρο 25 παρ.3 εφαρμόζεται στα ατομικά δικαιώματα, το δε ΑΚ 281 διεκδικεί πεδίο εφαρμογής μόνο στις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών.
  Η ελληνική νομολογία έχει πάρει σαφή θέση υπέρ της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης στο δημόσιο δίκαιο.
  

ii) Ο κίνδυνος κατάχρησης στην εισαγωγή νομοθετικών περιορισμών


        Ο κίνδυνος κατάχρησης δεν απειλεί τα συνταγματικά δικαιώματα μόνο κατά την άσκηση τους αλλά και κατά τη θέσπιση περιορισμών αυτών από τον κοινό νομοθέτη. Το στοιχείο της υπερβολής είναι δυνατό να ενυπάρχει κατά την εξωτερίκευση της βούλησης του κοινού νομοθέτη.

        Έτσι γίνεται δεκτό ότι ο νομοθέτης υποχρεούται να περιορίζει τα συνταγματικά δικαιώματα εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ως αναγκαίο μέτρο εκλαμβάνεται από την θεωρία εκείνο που επιβάλλεται ως «αναγκαίο κατ’ ουσίαν και κατά τρόπο εφαρμογής σε μια δημοκρατική κοινωνία»
. 

        Ο παραπάνω κανόνας δεσμεύει και τις τρεις εξουσίες: Το νομοθετικό σώμα, την εκτελεστική εξουσία κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων που περιορίζουν τα δικαιώματα των διοικούμενων καθώς και την δικαστική κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των περιοριστικών νόμων.   

iii) Η διεθνής κατοχύρωση της αρχής


       Η απαγόρευση καταχρηστικής επιβολής περιορισμών κατοχυρώνεται και σε διεθνή κείμενα. Το άρθρο 18 της ΕΣΔΑ αναφέρει τα εξής:΅οι επιτρεπόμενοι κατά τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως περιορισμοί των αναφερόμενων δικαιωμάτων και ελευθεριών δεν επιτρέπεται να εφαρμοσθούν για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο καθιερώθηκαν».


       Από την παραπάνω διάταξη σε συνδυασμό με το 28 παρ.1 του Συντάγματος αβίαστα συνάγουμε, ότι νομοθετικός περιορισμός της εθνικής έννομης τάξης είναι παράνομος όταν η βούληση του κοινού νομοθέτη διαφοροποιείται από εκείνη του συνταγματικού νομοθέτη.


       Διεθνή κατοχύρωση της αρχής προσφέρει και η Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο άρθρο 29 παρ. 2.   


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

        Στην παρούσα εργασία διαπραγματευτήκαμε τα όρια που τίθενται στον κοινό νομοθέτη για την εισαγωγή περιορισμών στα συνταγματικά δικαιώματα, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη νόμου. Ως σημαντικότερη αρχή, που διαπερνά όλη μας την έρευνα για το νόμιμο του περιορισμού, επισημάναμε την αρχή της αιτιώδους συνάφειας που απορρέει ακριβώς από μια λογική ερμηνεία επιβαλλόμενη από την φύση του πράγματος. Η δυσκολία της έγκειται στην αναζήτηση εκείνου του κοινού αντικειμενικού στοιχείου που ενυπάρχει σε δικαίωμα και αντίστοιχο θεσμό, καθώς το Σύνταγμα μας προστατεύει ταυτόχρονα και τα δύο. Η χρησιμότητα της συνδυάζεται και με άλλες αρχές, κυρίως την αρχή της αναλογικότητας της προστασίας του πυρήνα του δικαιώματος και την απαγόρευση κατάχρησης ώστε να καλύπτει τα κενά των τελευταίων και να προσφέρει πιο ασφαλή κριτήρια για την αποκάλυψη του παράνομου χαρακτήρα ενός περιορισμού.     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


        Το ελληνικό Σύνταγμα εξουσιοδοτεί το νομοθετικό σώμα να περιορίζει με νόμο τα συνταγματικά δικαιώματα, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού. Παρολαυτά αυτό αυτή η δυνατότητα δεν είναι απεριόριστη, γιατί το Σύνταγμα μας θέτει όρια στους περιορισμούς, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται στον κοινό νομοθέτη να καταργεί αυθαίρετα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα όρια αναφέρονται στον νόμο, την αρχή της αναλογικότητας και την δημοκρατική αρχή. Επιπλέον ο κοινός νομοθέτης δεν πρέπει να θέτει περιορισμούς καταχρηστικώς. Εκτός αυτού πρέπει να τονίσουμε την αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα σε θεσμούς και δικαιώματα, επειδή το ελληνικό Σύνταγμα προστατεύει ταυτόχρονα και τα δύο. Σε γενικές γραμμές η ταυτόχρονη προστασία δικαιωμάτων και θεσμών ανάγεται σε θεμελιώδη αρχή του ελληνικού συνταγματικού δικαίου.

SUMMARY

        The Greek constitution gives the parliament the authority to restrict the constitutional rights. However that is not without limits, because our constitution sets limits on restrictions, so that the parliament cannot arbitrarily do away with rights. The limits refer to the law, the principle of proportionality and democratic order. Furthermore the parliament mustn’t set restrictions improperly. In addition we have to highlight the connection between institutions and rights, because Greek constitution protects simultaneously both of them. Generally the simultaneous protection of institutions and rights is a fundamental principle of Greek constitutional law.     
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ΣτΕ (Ολομ) 1456/1975, ΤοΣ 1976, σελ238 – Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου

Το άρθρο 57 παρ 2 του ν.δ 651/70 που εξαρτά το δικαίωμα ιδιοκτήτου εκπαιδευτηρίου προς μη ανανέωση του προσωπικού μετά το πέρας τριετίας δεν αντίκειται στο άρθρο 16 του Σ.  

ΑΠ. (Ολομ) 794/1976, ΤοΣ 1977, σελ. 173 – Απαγόρευση δημοσίευσης ανακριτικού υλικού


Στα πλαίσια αναίρεσης υπέρ του νόμου κρίθηκε, ότι το άρθρο 39 παρ.3 ν 1092/38 κατά το οποίο ο αρμόδιος εισαγγελέας μετά τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτού της υποθέσεως μπορεί να διατάξει την απαγόρευση της δημοσίευσης της ανάκρισης επί αρξαμένης ποινικής δίωξης , δεν αντίκειται στο 14 του Σ για την ελευθερία του Τύπου γιατί το δικαίωμα δεν είναι απεριόριστο αλλά λειτουργεί στα όρια των γενικών νόμων του κράτους.  

 ΣτΕ 1426/89, ΤοΣ 1989/302 – Τα αρχαία ελληνικά για την εισαγωγή στην Γερμανική Φιλολογία


Προκειμένου για γενικές εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ κρίθηκε ότι ο καθορισμός του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών ως βασικού μαθήματος και για τους υποψήφιους του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας, της προσωπικής ελευθερίας ή την αρχή της αναλογικότητας. Νόμιμος ο αποκλεισμός της υποψηφίας από τον πίνακα επιτυχόντων του τμήματος. 


 Εφ.Αθ.4054/92 ΝοΒ 1992/923 – Λαθρεμπόριο όπλων με ΙΡΑΝ


Μήνυση σε αρχισυντάκτη εφημερίδας για συκοφαντική δυσφήμηση δια του Τύπου για δημοσίευμα που εμπλέκει τον εγκαλούντα σε λαθρεμπόριο όπλων με το ΙΡΑΝ. Με το δημοσίευμα θίγεται η προσωπικότητα του. Το άρθρο 2 παρ. 1 για την αξία του ανθρώπου καθιερώνει γενική συνταγματική προστασία της προσωπικότητας που δεσμεύει τόσο την κρατική εξουσία όσο και τους ιδιώτες.


ΣτΕ 1820/95(Ολομ), ΤοΣ 1996 – Απαγόρευση εξαγωγής ελιάς στο εξωτερικό

Αίτηση ακύρωσης απόφασης της Νομαρχίας Φωκίδας για εξαγωγή ελιών τύπου confites. Κρατική απαγόρευση της κυκλοφορίας ορισμένων κατώτερης ποιότητας ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό όταν δεν κινείται στα πλαίσια της επιφυλάξεως του άρθρου 5 παρ. 1 του Σ αλλά έχει ως μόνο λόγο την προστασία της καλής φήμης άριστων προϊόντων της ελληνικής παραγωγής, προσβάλλει τον πυρήνα του ατομικού δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας.

ΑΠ 40/1998 ΤοΣ 1999/103 – Παραγραφή αξιώσεων από προσβολή της Ανθρώπινης Αξίας

Το άρθρο 2 παρ.1 του Σ δεν θεσπίζει ατομικό δικαίωμα ούτε αποτελεί απλή διακήρυξη αλλά κανόνα δικαίου που δεσμεύει όλα τα πολιτειακά όργανα και τα υποχρεώνει να σέβονται και να προστατεύουν την αξία του ανθρώπου από προσβολές τρίτων. Νομοθετική πράξη που μειώνει ή καταργεί την προστασία στην προσωπικότητα, είναι αντισυνταγματική. Το άρθρο 45 παρ. 3&1 του ν. 2172/93 που προβλέπει την απόσβεση αστικών κυρώσεων για τις προσβολές της ανθρώπινης αξίας δια του Τύπου αντίκειται στο Σ.
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