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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΤΟ ΘΕΜΑ 

 

Αντικείµενο µελέτης στη συγκεκριµένη εργασία θα αποτελέσει η έννοια του 

δηµοσίου συµφέροντος και η σύνδεσή του µε τον περιορισµό των ατοµικών 

δικαιωµάτων. 

Στο γενικό µέρος της εργασίας θα εξετασθούν αρχικά οι έννοιες του δηµοσίου 

συµφέροντος και του περιορισµού των ατοµικών δικαιωµάτων.  Έπειτα, θα 

εξετασθούν οι περιπτώσεις ρητών αναφορών της έννοιας του δηµοσίου συµφέροντος  

και η στάση της νοµολογίας απέναντί του. 

Στο ειδικό µέρος θα εξετασθούν το πεδίο προστασίας των συνταγµατικών 

δικαιωµάτων µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον καθώς και η χαλάρωση αυτού του 

προστατευτικού πεδίου ως απόρροια της χρήσης της έννοιας του δηµοσίου 

συµφέροντος.  Πιο συγκεκριµένα, θα µελετηθούν οι περιορισµοί στο δικαίωµα της 

ιδιοκτησίας, η στάση του νοµοθέτη αναφορικά µε την προστασία του περιβάλλοντος 

και τα όρια της οικονοµικής ελευθερίας.  Όσον αφορά στη χαλάρωση του 

προστατευτικού πεδίου, η εργασία θα επικεντρωθεί στην αρχή της ισότητας, στην 

προστασία της ελευθερίας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, στην 

ελευθερία του τύπου και στο δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης. 

Στο τέλος θα γίνει µια προσπάθεια συναγωγής συµπερασµάτων σχετικά µε την 

έννοια του δηµοσίου συµφέροντος και µε τον αντίκτυπο που εν τέλει έχει στα 

ατοµικά δικαιώµατα. 

 



 4 

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

I. Έννοια δηµοσίου συµφέροντος. 

 Το δηµόσιο συµφέρον ως νοµική έννοια είναι απότοκος των µεγάλων 

κοινωνικών και πολιτικών επαναστάσεων του 18ου αιώνα.  Βέβαια, ο ισχυρισµός που 

θέλει το δηµόσιο συµφέρον να πρωτοεµφανίζεται στο ιστορικό συνεχές µόλις τον 18ο 

αιώνα είναι µάλλον ανυπόστατος.  Ήδη από την Αναγέννηση, η ιδέα του υπέρτερου, 

του γενικού συµφέροντος υπήρχε.  Σαφή υπόσταση ωστόσο παίρνει µε την 

εγκαθίδρυση της λαϊκής δηµοκρατικής αρχής.  Η συλλογική γενική θέληση, άλλωστε, 

αποτελεί και τον πυλώνα του κοινωνικού συµβολαίου του Ρουσσώ και του κράτους 

του Χέγκελ.  Είναι, δηλαδή, µια έννοια που έχει τις ρίζες της σε εποχές που το 

αστυνοµικό κράτος άρχισε σταδιακά να παραχωρεί τη θέση του στην αρχή της 

νοµιµότητας. 

Το δηµόσιο συµφέρον είναι µια αόριστη νοµική έννοια, της οποίας η 

ρευστότητα προκύπτει εν µέρει και από τους συσχετισµούς εξουσίας που επικρατούν 

σε ένα συγκεκριµένο σηµείο στο χωροχρόνο.  Πρόκειται, όπως θα δούµε και στη 

συνέχεια, για µια συνταγµατικά τυποποιηµένη έννοια, ικανή να ενσωµατώσει στα 

άκρα όριά της επιµέρους αξιολογήσεις .  Λειτουργεί ως εκ τούτου ποικιλοτρόπως, 

διεκδικώντας κάθε φορά ένα συγκεκριµένο κανονιστικό περιεχόµενο.  Ένα 

σηµαντικό προσόν της έννοιας του δηµοσίου συµφέροντος, που διασφαλίζει και τη 

σταθερότητα της επανάληψής της, είναι η ιδεολογική ουδετερότητα1 που προκύπτει 

ως απόρροια του συµψηφισµού των κλασικών και νεωτέρων ιδεολογικών 

κατασκευών για την κοινωνία, την εξουσία και το κράτος. 

Θεωρητικά βέβαια, το δηµόσιο συµφέρον εκφράζει το συµφέρον της 

ολότητας του κοινωνικού συνόλου.  Εντούτοις, η συγκεκριµενοποίησή του 

παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσχέρειες.  Κι αυτό γιατί το δηµόσιο συµφέρον δεν έχει εκ 

των προτέρων ένα σαφές περιεχόµενο.  Υπόκειται κάθε φορά στο συσχετισµό των 

πολιτικών δυνάµεων σε µια κοινωνία, και κυρίως όπως αυτοί εκφράζονται µέσα από 

την εκλεγµένη πολιτική ηγεσία, να καθορίσει το τελικό περιεχόµενο της έννοιας.  Στο 

πλαίσιο αυτό, «όποιος ασκεί ή επιδιώκει να ασκήσει δηµόσια εξουσία, επιδιώκει µε 

                                                 
1 Ευάγγελος Β. Βενιζέλος, Το Γενικό Συµφέρον και οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων,  
Παρατηρητής 1990, σελ. 40. 
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την επίκληση του δηµοσίου συµφέροντος την πολιτική του νοµιµοποίηση2», γεγονός 

αρκετά επικίνδυνο.  

 Η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος είναι αναµφίβολα κεντρική στη θεωρία 

του ∆ιοικητικού ∆ικαίου3, αποτελώντας σταθερό σηµείο αναφοράς και στόχο όλου 

του νοµικού του οικοδοµήµατος.  Στο πεδίο των συνταγµατικών δικαιωµάτων 

ωστόσο, τα πράγµατα είναι λιγότερο ξεκάθαρα.  Εδώ το ζητούµενο δεν είναι η 

διασφάλιση του γενικού συµφέροντος, αλλά η µεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση του 

συνταγµατικού δικαιώµατος4.  Αυτό βέβαια δεν οδηγεί αναπόδραστα σε µια κλασική 

νοµική αντίληψη των πραγµάτων, κατά την οποία ατοµικό και δηµόσιο συµφέρον 

συγκρούονται και επιβάλλεται να υπερτερεί το πρώτο.  Η ατοµικιστική θεώρηση του 

δικαίου, της οποίας πρακτική απόληξη είναι η αντιθετική διάκριση δηµοσίου και 

ιδιωτικού, είναι πλέον ξεπερασµένη από την ίδια την πραγµατικότητα.  Το σύγχρονο 

κράτος έχει διεισδύσει σε πληθώρα τοµέων που η παραδοσιακή νοµική θεωρία 

αντιλαµβανόταν ως απαράβατα «ιδιωτικές υποθέσεις».  Η σύγχρονη θεώρηση του 

δηµοσίου συµφέροντος οδηγεί στο συµπέρασµα πως ένα δηµοκρατικό και 

φιλελεύθερο κράτος οφείλει να φροντίζει για την ευηµερία και το προσωπικό 

συµφέρον του ατόµου, του οποίου ωστόσο τα δικαιώµατα περιορίζονται από το 

Σύνταγµα.  Άρα, τα ιδιωτικά συµφέρονται δεν ταυτίζονται µε το δηµόσιο συµφέρον, 

χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει πως έρχονται απαραίτητα και σε αντίθεση.  «Ο 

συγκερασµός αυτός του κοινού και προσωπικών συµφερόντων, αποτελεί βασική 

αρχή της σύγχρονης ελληνικής συνταγµατικής τάξης5».  Το δηµόσιο συµφέρον κατά 

κανόνα τα περιλαµβάνει, αν και αυτό συνεπάγεται την εξοµάλυνση των τριγµών που 

αναπτύσσονται µεταξύ διαφορετικών κοινωνικών οµάδων και διαφορετικών 

συµφερόντων. 

 Ακριβώς εδώ θεµελιώνεται κι ένας ακόµα καίριος προβληµατισµός σχετικά µε 

το δηµόσιο συµφέρον.  Η ύπαρξη του δηµοσίου συµφέροντος δεν µπορεί να 

εκλαµβάνεται ως δεδοµένη.  «Μια ταξική, ανταγωνιστική κοινωνία χαρακτηρίζεται 

από την ύπαρξη αντιτιθέµενων συµφερόντων, τόσο µεταξύ των διαφόρων 

                                                 
2 Γλαράκη Μ., Περιορισµοί για λόγους δηµοσίου συµφέροντος του δικαιώµατος ρόσβασης στα κοινοτικά 
έγγραφα, σελ.127 
3 Βλ. κυρίως ∆. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, Το δηµόσιο συµφέρον και η ανάκλησις των διοικητικών 
πράξεων. 
4 Ευάγγελος Β. Βενιζέλος, Το Γενικό Συµφέρον και οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων,, 
σελ. 24. 
5 Α. ∆ηµητρόπουλος , Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα , Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ.  167. 
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κοινωνικών τάξεων και οµάδων όσο και µέσα στους κόλπους της καθεµιάς6».  Οι 

διαφορές αυτές που προκύπτουν από τα αντιτιθέµενα συµφέροντα, που είναι φυσικό 

να υπάρχουν, πρέπει να επιλύονται µέσα από τις δηµοκρατικές διαδικασίες και όχι 

µέσα από δικαστικές αποφάσεις.  Άλλωστε, όπως ήδη προαναφέρθηκε, η 

αποκρυστάλλωση του δηµοσίου συµφέροντος είναι χρέος της πολιτικά υπεύθυνης 

πολιτικής ηγεσίας. 

 Η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος αποκτά µια επιπλέον βαρύτητα λόγω της 

πληθωρικής χρήσης της από τη νοµολογία.  Μολονότι δεν απαντάται συχνά στο 

συνταγµατικό κείµενο, η νοµολογία επικαλείται το δηµόσιο συµφέρον σε όλο το 

φάσµα των ατοµικών δικαιωµάτων, γεγονός που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

 

 

II. Ρητές αναφορές δηµοσίου συµφέροντος. 

Αρχικά, η έκταση της αστικής ευθύνης του κράτους εξαρτάται από την έννοια του 

γενικού συµφέροντος, σύµφωνα µε το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ7.  Η παράνοµη πράξη ή η 

παράλειψη του οργάνου του δηµοσίου φέρει ως κύρωση την αστική ευθύνη του 

δηµοσίου, εκτός αν έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού 

συµφέροντος. 

 Στο Σύνταγµα εντοπίζεται στο άρθρο 17 παρ. 1 σύµφωνα µε το οποίο «Η 

ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώµατα, όµως που 

απορρέουν από αυτή δεν µπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συµφέροντος».  

Επίσης στο άρθρο 106 παρ. 1 εδ α΄, σύµφωνα µε το οποίο «Για την εδραίωση της 

κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος το Κράτος 

προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη Χώρα, 

επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της εθνικής 

οικονοµίας».  Χρησιµοποιείται και στο άρθρο 33 παρ. 2 εδ. β΄, στο κείµενο του 

όρκου που δίνει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κατά την ανάληψη των καθηκόντων 

του, όπου υπόσχεται να υπηρετεί «…το γενικό συµφέρον και την πρόοδο του 

Ελληνικού Λαού».  Είναι φανερό πως στη συγκεκριµένη περίπτωση η έννοια του 

γενικού συµφέροντος έχει πανηγυρικό χαρακτήρα και λιγότερη ουσιαστική 

βαρύτητα. 

                                                 
6 Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, σελ. 88. 
7 Βλ. κυρίως ∆. Θ. Τσάτσο, Η κατά το άρθρον 105 ΕισΝΑΚ έννοια της χάριν του γενικότερου 
συµφέροντος κείµενης διατάξεως 
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∆ηµόσιο συµφέρον αποκαλείται ρητά στο άρθρο 24 παρ. 1 εδ. δ΄, σχετικά µε την 

προστασία του περιβάλλοντος.  «Απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των 

δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονοµία η 

αγροτική εκµετάλλευση που την επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον».  Στην ίδια 

κατηγορία εντάσσεται και το άρθρο 12 παρ. 6, σύµφωνα µε το οποίο «Επιτρέπεται η 

σύσταση µε νόµο αναγκαστικών συνεταιρισµών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση 

σκοπών κοινής ωφέλειας ή δηµοσίου ενδιαφέροντος ή κοινής εκµετάλλευσης 

πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση αυτών 

που συµµετέχουν». 

 Τέλος, γίνεται µνεία του εθνικού συµφέροντος στα άρθρα 4 παρ. 3 εδ. β΄ και 

28 παρ. 2 εδ. α΄ και 3.  Το άρθρο 4 αναφέρεται στην αφαίρεση της ελληνικής 

ιθαγένειας και οι άλλες δυο διατάξεις ρυθµίζουν το ζήτηµα της ανάθεσης 

αρµοδιοτήτων σε διεθνείς οργανισµούς. 

Παρατηρούµε, λοιπόν, πως υπάρχει µια λεκτική πολυµορφία σχετικά µε την 

ακριβή έκφραση της έννοιας του δηµοσίου συµφέροντος.  Εντούτοις, ερµηνευτικά 

δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια κρίσιµη διαφοροποίηση µεταξύ των εννοιών8. 

Μια επίσης σηµαντική παρατήρηση είναι πως δεν φαίνεται να προβλέπεται στο 

Σύνταγµα γενική ρήτρα υπέρ του γενικού συµφέροντος9.  Από αυτό προκύπτει πως το 

γενικό συµφέρον δεν γίνεται αντιληπτό ως περιορισµός των συνταγµατικών 

δικαιωµάτων, αλλά αντίθετα ως οριοθέτηση τους.  Αυτό άλλωστε είναι λογικό διότι 

αν το γενικό ή το δηµόσιο συµφέρον καθοριζόταν ως γενική ρήτρα τότε τα ατοµικά 

δικαιώµατα θα αντιµετωπίζονταν ως απλά εργαλεία στη χρήση της Πολιτείας, η 

οποία επιτρέπει την άσκησή τους κατά βούληση.  Σε ένα δηµοκρατικό και 

φιλελεύθερο πολίτευµα ωστόσο,  τα δικαιώµατα του ανθρώπου δεν αποτελούν µέσο, 

αλλά αυτοσκοπό.  Ακρογωνιαίος λίθος του δηµοκρατικού πολιτεύµατος είναι ο 

άνθρωπος, ο οποίος αποτελεί και τον σκοπό της έννοµης τάξης και σε καµία 

περίπτωση δεν µπορεί να υποβιβασθεί σε µέσο.  Η δηµοκρατία αναγνωρίζει την 

                                                 
8 Ευάγγελος Β. Βενιζέλος, Το Γενικό Συµφέρον και οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων, 
σελ 38:  «Στα πλαίσια αυτά η διακύµανση µεταξύ κοινωνικού-δηµοσίου-εθνικού ή απλώς γενικού ή 
γενικότερου συµφέροντος δεν είναι τίποτα άλλο από διαφορετικές όψεις του γενικού ακριβώς 
χαρακτήρα και διαφορετικοί ιδεολογικοί υπαινιγµοί για το σκοπό που εξυπηρετούν οι αντίστοιχες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις…» 
9 Α. ∆ηµητρόπουλος , Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα , σελ.  169:  «Στο Σύνταγµα δεν προβλέπεται κάποια 
γενική ρήτρα υπέρ του ΄΄δηµοσίου συµφέροντος΄΄ υπεράνω , πέρα και ανεξάρτητα από τα ατοµικά και 
προσωπικά συµφέροντα όλων , µπροστά στην οποία θα έπρεπε να υποχωρήσουν τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα των πολιτών. Ο συντακτικός νοµοθέτης αντιλαµβάνεται το δηµόσιο συµφέρον ως γενικό 
συµφέρον , ως την σύνθεση δηλαδή των συµφερόντων των φορέων των συνταγµατικών δικαιωµάτων . 
Και η θέση αυτή του συντακτικού νοµοθέτη είναι απόλυτα ορθή.»   
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αυτοτέλεια του ατόµου και απλώνει ένα προστατευτικό δίχτυ γύρω από θεµελιώδη 

δικαιώµατα, η προστασία των οποίων ανάγεται σε λόγο ύπαρξης της ίδιας της 

Πολιτείας. 

 

 

III.  Περιορισµοί ατοµικών δικαιωµάτων. 

Τα συνταγµατικά δικαιώµατα υπόκεινται σε διαφόρων ειδών δεσµεύσεις, σε 

επιβαρύνσεις δηλαδή, οι οποίες ενδέχεται να είναι τόσο ανθρωπογενείς όσο και 

φυσικές.  Οι δεσµεύσεις αυτές κατηγοριοποιούνται σε τρείς διαφορετικές 

κατηγορίες
10: Απλές επιδράσεις, απλούς περιορισµούς και προσβολές. 

Οι απλές επιδράσεις δεν είναι τίποτα παραπάνω από επιρροές που είναι 

αποτέλεσµα από τη νόµιµη άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων στον ελεύθερο 

κοινωνικοοικονοµικό και πολιτικό χώρο.  Οι κύκλοι δράσης των ατόµων δεν 

τέµνονται και ως εκ τούτου δεν θίγεται ο προστατευτικός νοµικός κύκλος του 

δικαιώµατος.  Οι απλές επιδράσεις δεν έχουν νοµικές συνέπειες, δεδοµένου ότι 

προέρχονται από νόµιµες ενέργειες. 

Ο απλός περιορισµός είναι η ανθρωπογενής συρρίκνωση του νόµιµου γενικού 

περιεχοµένου του δικαιώµατος.  Πρόκειται περί νόµιµης συρρίκνωσης, αντίθετα µε 

τις προσβολές που αποτελούν απαγορευµένους περιορισµούς, µη αναγνωριζόµενους 

δηλαδή από την έννοµη τάξη.  Παρά το γεγονός ότι όντως επιδρά περιοριστικά στο 

δικαίωµα, ο περιορισµός δεν περιέχει νοµικές αξιολογήσεις, διατηρεί δηλαδή την 

ουδετερότητά του.  Η έννοια του περιορισµού προϋποθέτει µια ήδη σαφή οριοθέτηση 

του δικαιώµατος.  Ο περιορισµός δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά νοητός, παρά ως 

µια υποχώρηση από ένα ήδη τεθειµένο όριο.  Το όριο αυτό δεν πρέπει να 

εκλαµβάνεται ως περιορισµός της ελευθερίας, αλλά ως καθορισµός του γενικού 

περιεχοµένου του δικαιώµατος.  Η οριοθέτηση έχει συνολικό χαρακτήρα, 

εφαρµόζεται δηλαδή σε όλο το φάσµα των επιµέρους συνταγµατικών δικαιωµάτων.  

Άρα για τις οριοθετήσεις δεν απαιτείται η συγκεκριµένη επανάληψη σε κάθε άρθρο, 

αλλά αρκεί η χρησιµοποίηση των γενικών ρητρών (πχ άρθρο 5 Σ. ή 25 Σ.). 

Οι περιορισµοί αντίθετα είναι ειδικοί και συγκεκριµένοι.  Αφορούν πάντοτε 

συγκεκριµένα δικαιώµατα ή εξατοµικευµένες περιπτώσεις και έχουν έκτακτο 

χαρακτήρα.  Ουσιαστικά πρόκειται για απόκλιση εις βάρος της ελευθερίας του 

                                                 
10 Α. ∆ηµητρόπουλος , Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα , σελ. 181. 
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ανθρώπου και ως εκ τούτου αντιµετωπίζονται µε επιφυλακτικότητα από την 

επιστήµη.  Γι’ αυτό άλλωστε επιβάλλεται να είναι αιτιώδεις.  Οι αναιτιώδεις 

περιορισµοί δεν είναι συνταγµατικά επιτρεπόµενοι, σκεπτικό που απορρέει από τη 

συνταγµατική επιταγή της εφαρµογής, όχι µόνο του γενικού αµυντικού περιεχοµένου, 

αλλά και του περιορισµού του στις περιπτώσεις που η εφαρµογή του θα οδηγούσε 

στην διάλυση των έννοµων σχέσεων και θεσµών11. 

 Κατά το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄, οι κάθε είδους περιορισµοί που δύνανται να 

επιβληθούν στα συνταγµατικά δικαιώµατα, πρέπει να προβλέπονται απευθείας από το 

Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού.  Ο περιορισµός 

πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια και να είναι συγκεκριµένος για κάθε δικαίωµα, 

καθώς, όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει γενική ρήτρα υπέρ του δηµοσίου 

συµφέροντος. 

Επιφύλαξη υπέρ του νόµου υπάρχει όταν ο συντακτικός νοµοθέτης αναθέτει στον 

κοινό νοµοθέτη εν είδει σύµπραξης, τη διαµόρφωση περιορισµών στα συνταγµατικά 

δικαιώµατα.  Με την επιφύλαξη µπορεί να τίθενται εξαιρέσεις από κάποια γενικότερη 

συνταγµατική αρχή (πχ άρθρο 9 παρ. 1 Σ., κατά το οποίο έρευνα µπορεί να γίνει σε 

κατοικία µόνο όταν και όπως ορίζει ο νόµος).  Σε άλλες περιπτώσεις, ο κοινός 

νοµοθέτης µπορεί να ορίζει τις κυρώσεις που επισύρει η ενδεχόµενη παράβαση (πχ 

άρθρο 9 παρ. 2 Σ, κατά το οποίο οι παραβάτες του οικιακού ασύλου υποχρεούνται σε 

πλήρη αποζηµίωση όπως νόµος ορίζει).  Ακόµα, µε την επιφύλαξη υπέρ του νόµου 

µπορεί να καθορίζει τη συµπεριφορά της διοίκησης (πχ άρθρο 10 παρ. 3 Σ., σύµφωνα 

µε το οποίο η αρµόδια αρχή υποχρεούνται να απαντά σε αίτηση πληροφοριών, 

εφόσον προβλέπεται από το νόµο). 

Ο κοινός νοµοθέτης ασφαλώς και δεν είναι ανεξέλεγκτος κατά τη θέσπιση 

περιορισµών στα συνταγµατικά δικαιώµατα.  Η εξουσιοδότηση του συνταγµατικού 

νοµοθέτη δεν είναι µια εξουσιοδότηση «εν λευκώ», αλλά µια εξουσιοδότηση που 

πρέπει να σέβεται ορισµένους κανόνες και να δρα εντός συγκεκριµένων πλαισίων.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ισχύουν οι λεγόµενοι «περιορισµοί των περιορισµών» που 

περιορίζουν σαφώς τη δράση του νοµοθέτη.  Τα γενικά όρια της περιοριστικής 

δράσης του νοµοθέτη είναι κυρίως τα εξής12: 1) Η αρχή της αναλογικότητας.  2) Ο 

πυρήνας του δικαιώµατος.  3) Η απαγόρευση νοµοθετικού περιορισµού 

συγκεκριµένης περίπτωσης.  4) Η απαγόρευση καταχρηστικής επιβολής περιορισµών.  

                                                 
11 Α. ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα., σελ. 200. 
12 Α. ∆ηµητρόπουλος, ό.π, σελ. 207. 
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5) Η συµφωνία προς την ελεύθερη δηµοκρατική τάξη.  Γενικότερα, η ύπαρξη ορίων 

στους περιορισµούς είναι συστατικό στοιχείο µιας δηµοκρατικής Πολιτείας, η 

αντίθεση µε την ελεύθερη δηµοκρατική τάξη αποτελεί «γενικό όριο» στην επιβολή 

περιορισµών
13. 

 

 

IV.  Το δηµόσιο συµφέρον και η γενικότερη στάση της νοµολογίας 

Η νοµολογία αναφέρει κατά καιρούς πως οι περιορισµοί των ατοµικών 

δικαιωµάτων οφείλουν, συν τοις άλλοις, να «δικαιολογούνται εξ αποχρώντων λόγων 

γενικότερου δηµοσίου ή κοινωνικού συµφέροντος14.  Η διατύπωση αυτή αφήνει να 

εννοηθεί πως η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος χρησιµοποιείται ως όριο των 

περιορισµών στα συνταγµατικά δικαιώµατα.  Στην πραγµατικότητα ωστόσο, η έννοια 

του γενικού συµφέροντος χρησιµοποιείται αποσκοπώντας πρωτίστων στην επιβολή 

περιορισµών και όχι στην οριοθέτησή τους.  Οι σχετικές αποφάσεις µπορούν να 

διακριθούν σε τρείς κατηγορίες15: 1) Το γενικό συµφέρον χρησιµοποιείται ως «obiter 

dictum», επισηµαίνεται δηλαδή πως η ενδεχόµενη συνδροµή του γενικού 

συµφέροντος θα δικαιολογούσε την επιβολή περιορισµών, όµως τέτοια συνδροµή 

απλώς δεν διαπιστώνεται.  2) Η αναφορά στο γενικό συµφέρον υποκαθιστά την 

απαιτούµενη από το Σύνταγµα αιτιολογία της απόφασης.  3) Ορισµένες φορές, η 

επίκληση του γενικού συµφέροντος λειτουργεί ως άλλοθι για τη συγκάλυψη της 

αντισυνταγµατικότητας περιορισµών που προσβάλλουν ατοµικά δικαιώµατα.  Αυτή 

είναι και η χειρότερη περίπτωση, αυτή που καταδεικνύει πως η έννοια του γενικού 

συµφέροντος µπορεί να χρησιµοποιηθεί τελικά για την επιβολή περιορισµών στα 

θεµελιώδη ατοµικά δικαιώµατα. 

Η επιχειρηµατολογία των αποφάσεων αυτών των δικαστηρίων που θεσµοποιούν 

την επιβολή περιορισµών στα δικαιώµατα µέσω του δηµοσίου συµφέροντος έγκειται 

στην εξής αντίληψη: Όπου υπάρχει ρύθµιση από τον κοινό νοµοθέτη προς 

εξυπηρέτηση «γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος» που αναφέρεται στο Σύνταγµα, 

η ρύθµιση αυτή υπερέχει κάθε αντίθετης ειδικής συνταγµατικής διάταξης16.  Η 

νοµική αυτή θεώρηση ωστόσο είναι βαθιά προβληµατική.  Κι αυτό, γιατί η αποδοχή 

της θέσεως αυτής συνεπάγεται πως αναγνωρίζεται µια υποβόσκουσα διάκριση µεταξύ 

                                                 
13 Π. ∆αγτόγλου, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα-Ατοµικά ∆ικαιώµατα, σελ. 181. 
14 ΣτΕ 2112/1984, ΤοΣ 1985, 63 επ. 
15 Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, σελ. 86 
16 Π. ∆αγτόγλου, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα-Ατοµικά ∆ικαιώµατα, σελ. 118. 
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των νόµων:  των κοινών νόµων που υπόκεινται στο Σύνταγµα και των νόµων που 

εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και, ως εκ τούτου, υπερτερούν του Συντάγµατος. 

Στη σύγχρονη νοµικοπολιτική σκέψη ωστόσο, έχει πλέον καταστεί σαφές πως 

αποκλειστικός σκοπός του και µοναδική νοµιµοποίηση του κράτους είναι η 

ικανοποίηση του δηµοσίου συµφέροντος17.  Συνεπώς, στόχος και κίνητρο των 

κρατικών λειτουργιών δεν µπορεί να είναι παρά το δηµόσιο συµφέρον.  Υπό αυτό το 

πρίσµα, όλοι οι νόµοι έχουν σκοπό να εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και άρα, αν 

δεχτούµε την προαναφερθείσα θέση, αυτό θα σήµαινε, πως το σύνολο της νοµοθεσίας 

είναι υπεράνω του Συντάγµατος.  Κάτι τέτοιο ωστόσο είναι προφανώς απαράδεκτο.  

Το δηµόσιο συµφέρον δεν τοποθετείται σε ένα νοητό πλαίσιο υπεράνω του θετού 

δικαίου.  Είναι µεν µια αόριστη νοµική έννοια που χρήζει συγκεκριµενοποίησης, 

αυτό ωστόσο δεν αναιρεί το γεγονός πως εκφράζεται µέσα από το θετό δίκαιο και τη 

συνολική δοµή και ιεραρχία του.  Προφανώς και το δηµόσιο συµφέρον δεν µπορεί να 

απαλλάσσει από την αρχή της νοµιµότητας ούτε να διαρρηγνύει την ενότητα και την 

ιεραρχία της έννοµης τάξης.   

 

                                                 
17 Π. ∆αγτόγλου, ό.π., σελ. 120. 
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Γ. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

I. Πεδίο προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων µε γνώµονα το δηµόσιο 

συµφέρον. 

Στις συνταγµατικές διατάξεις όπου µνηµονεύεται ρητά το δηµόσιο συµφέρον ο 

συντακτικός νοµοθέτης σκόπευε, όπως ήδη αναλύθηκε, να χαράξει τα ανώτατα όρια 

των δικαιωµάτων.  Ακολουθεί µια σύντοµη ανάλυση των οριοθετήσεων αυτών που 

διαµορφώνουν ένα πεδίο προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων µε γνώµονα το 

δηµόσιο συµφέρον.   

 

i) Περιορισµοί στην ιδιοκτησία. 

Τα δικαιώµατα που απορρέουν από την ιδιοκτησία, κατά τη συνταγµατική 

διατύπωση (άρθρο 17 παρ.1), «δεν µπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού 

συµφέροντος».  Άρα, στην προκειµένη περίπτωση, µολονότι γενικότερα λειτουργεί 

ως οριοθέτηση, το γενικό συµφέρον λειτουργεί ως περιοριστική ρήτρα και 

δικαιολογεί την επιβολή περιορισµών. 

Η πάγια νοµολογία που έχει διαµορφωθεί σχετικά µε τη διάταξη αυτή  ορίζει πως 

«το άρθρον 17 του Συντάγµατος απαγορεύει µεν την στέρησιν της ιδιοκτησίας, εάν 

δεν συντρέχουν οι αυτόθι τασσόµενες προϋποθέσεις, εκ τούτου όµως δεν κωλύεται η 

νοµοθετική εξουσία ή και η εκτελεστική όταν ειδικώς εξουσιοδοτείται προς τούτο, 

όπως επί τη βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και προς εξυπηρέτησιν του γενικού 

συµφέροντος θεσπίζει περιορισµούς, αναγόµενους ιδίως εις το δικαίωµα της 

αποκλειστικής χρήσεως ή της απολύτου καρπώσεως της ιδιοκτησίας, υπό την 

προϋπόθεση όµως ότι δι’ αυτού δεν εξαφανίζεται ή δεν καθίσταται αδρανής η 

ιδιοκτησία εν σχέσει προς τον προορισµό της»18.   Παρατηρούµε πως η έννοια του 

γενικού συµφέροντος λειτουργεί ως µηχανισµός οριοθέτησης του συνταγµατικού 

δικαιώµατος της ιδιοκτησίας και συνδυάζει δυο στοιχεία: την έννοια του νόµου και 

την αρχή της αναλογικότητας19.  Οι περιορισµοί λοιπόν είναι θεµιτοί όταν 

επιβάλλονται από τη νοµοθετική εξουσία ή την εκτελεστική µετά από την ανάλογη 

εξουσιοδότηση, εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον, θεσπίζονται µε αντικειµενικά 

κριτήρια και δεν καθιστούν αδρανή τον ιδιοκτησία σε σχέση µε τον προορισµό της.  

                                                 
18 ΣτΕ 3682/86, ΤοΣ 1986, σελ. 461 επ. 
19 Ευάγγελος Β. Βενιζέλος, Το Γενικό Συµφέρον και οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων,, 
σελ. 54. 
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Επί του πρακτέου, οι περιορισµοί αυτοί σχετίζονται τις περισσότερες των 

περιπτώσεων µε την προστασία του περιβάλλοντος.  Ωστόσο αυτό δεν είναι φυσικά 

απόλυτο.  Μπορεί επίσης να αφορούν στρατιωτικές δουλείες σε αµυντικές περιοχές20 

ή να σχετίζονται µε το θεσµό της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.  Στην περίπτωση της 

απαλλοτρίωσης η έννοια του γενικού συµφέροντος µετατρέπεται στην έννοια της 

δηµόσιας ωφέλειας, που υπονοεί µια κλιµατική διαβάθµιση.  Αυτό διότι η 

αναγκαστική απαλλοτρίωση συνεπάγεται την οριστική απώλεια της ιδιοκτησίας 

οπότε και το δηµόσιο συµφέρον πρέπει να είναι σαφώς εντονότερο.  Βέβαια και η 

έννοια της δηµόσιας ωφέλειας είναι µια αόριστη έννοια που µεταβάλλεται ανάλογα 

µε τις επικρατούσες πολιτικές και οικονοµικές αντιλήψεις.  Αναδεικνύει ωστόσο την 

ποιοτική διαβάθµιση που πρέπει να υπάρχει εν σχέσει µε το δηµόσιο συµφέρον, όταν 

πρόκειται να εφαρµοσθεί το ακρότατο µέτρο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.    

Οι περιορισµοί αυτοί απορρέουν εν πολλοίς από τον σχετικοποιηµένο πλέον 

χαρακτήρα του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας.  Η ιδιοκτησία δεν θεωρείται ένα 

απόλυτο και απαραβίαστο δικαίωµα, αλλά αντίθετα ένα δικαίωµα µε κοινωνικό 

περιεχόµενο, που συνεπάγεται και ορισµένες υποχρεώσεις.  Βέβαια, οι περιορισµοί 

που τίθενται σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την ουσία, τον «πυρήνα» του 

δικαιώµατος
21. 

 

 

ii) Προστασία του περιβάλλοντος. 

Στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγµατος ορίζεται ρητά η απαγόρευση µεταβολής 

δασών και δασικών εκτάσεων εκτός αν πρόκειται για λόγους επιβαλλόµενους από το 

δηµόσιο συµφέρον.  Υπάρχει λοιπόν µια σύµπλευση µεταξύ του 17 παρ. 1 και του 24 

παρ. 1, στα οποία ορίζονται δυνητικοί περιορισµοί για λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος.  Ουσιαστικά η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος χρησιµοποιείται ως 

δίαυλος συστηµατικής σύνδεσης των δύο άρθρων22.  Εντούτοις, η διάταξη του 

άρθρου 24 υπερισχύει ως ειδικότερη αυτής του άρθρου 17, καταδεικνύοντας έτσι την 

πρόθεση του νοµοθέτη να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόµενο εντονότερων περιορισµών 

του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας. 

                                                 
20 ΑΠ 1600/1991. 
21 Αριστόβουλος Μάνεσης, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, σελ. 77 
22 Ευάγγελος Β. Βενιζέλος, Το Γενικό Συµφέρον και οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων, 
σελ. 82. 
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Το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε αυτοτελές έννοµο 

αγαθό προστατευόµενο από την Πολιτεία.  Σε αυτό το πλαίσιο, το ίδιο το Σύνταγµα 

προβλέπει ρητά την υποχρέωση αυτή, µε την επιφύλαξη ωστόσο της περιοριστικής 

ρήτρας του δηµοσίου συµφέροντος.  Εποµένως, για λόγους που ανάγονται στο πεδίο 

δράσης της εθνικής οικονοµίας ή της εθνικής ασφάλειας µπορεί να θεµελιωθεί το 

δηµόσιο συµφέρον, επιτρέποντας έτσι τη µεταβολή του προορισµού των δασών και 

των δασικών εκτάσεων.  

 

iii) Όρια οικονοµικής ελευθερίας. 

Το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος θεµελιώνει την οικονοµική ελευθερία του 

ατόµου ως συνάρτηση της γενικότερης ελευθερίας ανάπτυξης της προσωπικότητάς 

του και συµµετοχής του στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας.   

Μολονότι η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος δεν εµφανίζεται στη 

συγκεκριµένη διάταξη, στο άρθρο 106 ορίζεται πως «το Κράτος προγραµµατίζει και 

συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη Χώρα για την εδραίωση της 

κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος».  Στη δεύτερη 

παράγραφο του ίδιου άρθρου τίθεται ένας ακόµα φραγµός στην ιδιωτική οικονοµική 

πρωτοβουλία, η οποία «δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας 

και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονοµίας».  Το 

δηµόσιο συµφέρον ενυπάρχει λοιπόν ως έννοια ακόµα και σε δράσεις προερχόµενες 

από ιδιώτες.  Μια ιδιωτική επιχείρηση δεν αφήνει αδιάφορο το δηµόσιο συµφέρον 

µόνο και µόνο για το λόγο ότι είναι ιδιωτική.  Βέβαια, το δηµόσιο συµφέρον δεν 

χρησιµοποιείται ως µοχλός προς την αλλαγή του συστήµατος που βασίζεται στις 

πρωτοβουλίες των ιδιωτών, αλλά απλώς χαράσσει τα ανώτατα όρια του δικαιώµατος 

και τα προσανατολίζει προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση. 
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I. Χαλάρωση του προστατευτικού πεδίου των συνταγµατικών 

δικαιωµάτων. 

Ορισµένες φορές η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος συνδέεται µε 

συνταγµατικές διατάξεις στις οποίες ο όρος αυτός δεν µνηµονεύεται καν.  Πρόκειται 

για τις πιο προβληµατικές περιπτώσεις, στις οποίες ελλοχεύει ο κίνδυνος υπέρµετρου 

περιορισµού των ατοµικών δικαιωµάτων και αυθαιρεσίας.   

 

i) ∆ηµόσιο συµφέρον και αρχή της ισότητας. 

Κρίσιµη είναι η σχέση ανάµεσα στην εφαρµογή της συνταγµατικά 

κατοχυρωµένης αρχής της ισότητας και της επίκλησης από την κρατική εξουσία 

λόγων δηµοσίου συµφέροντος.  Το θέµα που τίθεται εποµένως είναι κατά πόσο οι 

λόγοι δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να δικαιολογήσουν παρέκκλιση από την αρχή 

της ισότητας. 

Η αρχή της ισότητας είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη (4 Σ.) και αποτελεί 

αναµφίβολα αρχή πρωταρχικής σηµασίας για ένα φιλελεύθερο πολίτευµα.  Στις αρχές 

του 20ου αιώνα, ισότητα σήµαινε περιοριστικά ισότητα απέναντι στο νόµο.  Στη 

σύγχρονη νοµική πραγµατικότητα που διαµορφώνεται µετά τον Β΄ Παγκόσµιο 

Πόλεµο
23 ωστόσο, καθιερώνεται και η ισότητα του νόµου απέναντι στους πολίτες, η 

ίση ρύθµιση του νόµου.  Ήτοι, η αρχή της ισότητας δεν σηµαίνει ισοπεδωτική 

µεταχείριση, δεν σηµαίνει ίση µεταχείριση όλων των υποθέσεων, αλλά ίση 

µεταχείριση όµοιων υποθέσεων. 

Η επίκληση του δηµοσίου συµφέροντος στη συγκεκριµένη κατηγορία 

περιπτώσεων κυριαρχεί στη νοµολογία.  Αυτό δεν γίνεται ωστόσο µε διάθεση 

διαφοροποίησης και παρέκκλισης από την αρχή της ισότητας.  Ισότητα και γενικό 

συµφέρον δεν εκφράζουν έννοιες αντιτιθέµενες, αλλά αλληλοσυµπληρούµενες και 

ισότιµες στη σύγχρονη έννοµη τάξη.  Το δηµόσιο συµφέρον αναδεικνύεται και 

λειτουργεί ως στοιχείο της έννοιας της ισότητας24.  Ουσιαστικά λοιπόν δεν εισφέρει 

κάτι πιο συγκεκριµένο στην έννοια της ισότητας.  Η εµµονή λοιπόν της νοµολογίας 

στη χρήση του όρου του γενικού συµφέροντος οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός πως 
                                                 
23 Βλ. ΑΠ 31/1936, 122/1937 και ΣτΕ 2175/1947, 125/1948. 
24 Ευάγγελος Β. Βενιζέλος, Το Γενικό Συµφέρον και οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων, 
σελ. 149 : «η έννοια του γενικού συµφέροντος λειτουργεί […] ως εννοιολογικό και κανονιστικό 
συστατικό της αναλογικής ή διαφοροποιητικής ισότητας που επιβάλλει στον κοινό νοµοθέτη ή τη 
∆ιοίκηση την ίση ρύθµιση όµοιων καταστάσεων και την ανόµοια ρύθµιση ανόµοιων καταστάσεων».  
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η αόριστη αυτή νοµική έννοια αποτελεί µια πρόχειρη και εύκολη λύση για τη 

διατύπωση του δικανικού συλλογισµού, απαλλάσσοντας έτσι τον δικαστή από 

περαιτέρω ερµηνευτικές προσεγγίσεις και δικανικούς συλλογισµούς25. 

Όταν η διαφορετική µεταχείριση επιβάλλεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος 

επιβάλλοντας απόκλιση από την αρχή της ισότητας, οι διακρίσεις είναι αποτέλεσµα 

των υποκειµενικών κρίσεων του νοµοθέτη και όχι εκείνων του δικαστή.  ∆εν 

νοµιµοποιείται η δικαστική εξουσία να υποδείξει στο νοµοθέτη ποια πολιτική να 

ακολουθήσει ούτε πώς να συγκεκριµενοποιήσει το δηµόσιο συµφέρον.  Η 

εξειδίκευση του δηµοσίου συµφέροντος είναι απόρροια του συσχετισµού δυνάµεων 

που ενυπάρχουν στην κοινωνία.  Κυρίαρχη θέση ανάµεσα τους διατηρεί η πολιτική 

εξουσία, χρέος της οποίας είναι να καθορίζει το δηµόσιο συµφέρον ανάλογα µε τη 

λαϊκή βούληση που την εξέλεξε.  Ο δικαστής δεν µπορεί ελέγχοντας τη νοµιµότητα 

της εκτίµησης των περιστατικών που ανάγονται σε λόγους δηµοσίου συµφέροντος να 

επιβάλλει τη δική του προσωπική εκτίµηση.  Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε αναµφίλεκτα 

αυθαιρεσία και φαλκίδευση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας εντός του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος.  Ο δικαστής καλείται, αντίθετα, να εναρµονίσει την αρχή της ισότητας 

µε το δηµόσιο συµφέρον, όπως αυτό εξειδικεύεται από το νοµοθέτη, και τα να 

ερµηνεύσει συνδυαστικά οδηγώντας έτσι στην επίτευξη κοινωνικοπολιτικών στόχων  

και στην προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων. 

 

ii)  Το δηµόσιο συµφέρον και η χαλάρωση της προστασίας της 

προσωπικής ελευθερίας και της ελευθερίας ανάπτυξης της 

προσωπικότητας. 

Προβληµατική φαίνεται να είναι η παρεµβολή της έννοιας του γενικού 

συµφέροντος κατά την ερµηνεία του άρθρου 5.  Το δηµόσιο συµφέρον δεν µπορεί να 

αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγηση της συνταγµατικότητας διάφορων 

νοµοθετικών περιορισµών.  Η µόνη και ειδική επιφύλαξη υπέρ του νόµου εντοπίζεται 

στο άρθρο 5 πα. 4, που µε τη σειρά της συνοδεύεται από τρείς αυστηρούς 

περιορισµούς των πιθανών νοµοθετικών περιορισµών26.  Για να επιβληθούν ατοµικά 

διοικητικά µέτρα πρέπει να υπάρχει ειδική νοµοθετική πρόβλεψη, να συντρέχουν 

                                                 
25 Ευάγγελος Β. Βενιζέλος, Το Γενικό Συµφέρον και οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων, 
σελ. 150. 
26 Αριστόβουλος Μάνεσης, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, σελ. 132 επ. 
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εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης, προκειµένου να προληφθούν αξιόποινες πράξεις κι 

έπειτα από απόφαση ποινικού δικαστηρίου.  

 Εντούτοις, στη νοµολογία εντοπίζονται παραδείγµατα που η έννοια του γενικού 

συµφέροντος χρησιµοποιείται ως µέσο υπεκφυγής από τους φραγµούς στη θέσπιση 

περιορισµών.  Έτσι λοιπόν κρίθηκε27 πως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για 

χρέη στο ∆ηµόσιο δικαιολογείται, έστω κι αν τα χρέη δεν είναι επιβεβαιωµένα.  Ο 

επιδιωκόµενος δηµοσίου συµφέροντος σκοπός, όπως προσδιορίζεται στην απόφαση 

είναι η «παρεµπόδιση των αφερέγγυων οφειλετών του ∆ηµοσίου να µαταιώνουν ή να 

αναστέλλουν την εκπλήρωσιν της υποχρεώσεώς τους µε τη διαφυγή τους στο 

εξωτερικό».  Αξίζει να σηµειωθεί πως η µειοψηφία θεώρησε τα µέτρα αυτά 

«υπέρµετρο περιορισµό της προσωπικής ελευθερίας».  Με αυτό τον τρόπο όµως, 

τελικά η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος λειτουργεί ως µοχλός χαλάρωσης του 

κανονιστικού περιεχοµένου του άρθρου 5 παρ. 4 και ως µηχανισµός συστολής του 

άρθρου παρ. 3. 

 

iii) Το δηµόσιο συµφέρον και η χαλάρωση της προστασίας της 

ελευθερίας του τύπου. 

Η ελευθερία της γνώµης και του τύπου καθιερώνεται συνταγµατικά στο άρθρο 14 

Σ.  Μάλιστα, η δεύτερη παράγραφος του ίδιου άρθρου ορίζει πως η λογοκρισία και 

κάθε άλλο προληπτικό µέτρο απαγορεύονται. 

Το 1976 η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου βρέθηκε αντιµέτωπη µε τον έλεγχο της 

συνταγµατικότητας µιας κρίσιµης διάταξης: αυτής του άρθρου 39 παρ. 3 α.ν. 

1098/38, σύµφωνα µε την οποία ο αρµόδιος εισαγγελέας, κατόπιν σύµφωνης γνώµης 

του ανακριτή, µπορεί να διατάξει την απαγόρευση οποιασδήποτε δηµοσίευσης 

σχετική µε ανάκριση που διεξάγεται µετά την άσκηση ποινικής δίωξης.  Στην 

προκειµένη περίπτωση, η εισαγγελική απαγόρευση είχε επιβληθεί στα πλαίσια της 

ανάκρισης για τη δολοφονία του Ρ. Ουέλς, την πρώτη δολοφονία της «17 Νοέµβρη».  

Σύµφωνα µε την απόφαση της ολοµέλειας, περιορισµοί στην ελευθερία του τύπου 

µπορούν να επιβληθούν «εκ λόγου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος ελαυνόµενοι 

και µη αποσκοπούντες εις το να πλήξουν την εκδήλωσιν ωρισµένης γνώµης καθ’ 

εαυτήν, δεν ανατρέπουν την βάσιν του σχετικού δικαιώµατος, ουδέ δυσχεραίνουν 

υπερµέτρως την καθ’ όλα άσκησίν του, αι δε προβλεπόµεναι κυρώσεις, µετά την 

                                                 
27 Βλ. ΣτΕ 2858/85, ΤοΣ 1986, σελ. 88 επ. 
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δηµοσίευσιν επερχόµεναι, τυγχάνουν δικαστικής φύσεως28».  Χρησιµοποιώντας ως 

εφαλτήριο την παράγραφο 1 του άρθρου 14 που ορίζει πως «καθένας µπορεί να 

εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασµούς του 

τηρώντας τους νόµους του Κράτους», η απόφαση αγνοεί το άρθρο 14 παρ. 2, αλλά και 

το γεγονός πως το άρθρο 10 της ΕΣ∆Α λειτουργεί επικουρικά29 µόνο προς την 

κατεύθυνση της επίτασης της προστασίας του δικαιώµατος του τύπου.  Η λειτουργία 

που επιτελεί η έννοια του γενικού συµφέροντος στο δικανικό συλλογισµό είναι το 

γεγονός πως ενεργεί ως µοχλός για τη στάθµιση αγαθών30, µιας στάθµισης που οδηγεί 

στην πλήρη εξασθένιση του 14 παρ. 2 Σ.  Στην προκειµένη περίπτωση δεν πρόκειται 

για µια οριοθέτηση του δικαιώµατος, αλλά για έναν σαφή περιορισµό, ο οποίος 

µάλιστα πλήττει τον ίδιο τον πυρήνα του δικαιώµατος.   

 

iv) Το δηµόσιο συµφέρον και ο δραστικός περιορισµός του 

δικαιώµατος της προηγούµενης ακρόασης. 

Μια ακόµα παλινδρόµηση της νοµολογίας εντοπίζεται στο άρθρο 20 παρ. 2 του 

Συντάγµατος, βάσει του οποίου θεσπίζεται και τυποποιείται το δικαίωµα της 

προηγούµενης ακρόασης.  

Η έννοια του γενικού συµφέροντος χρησιµοποιείται ως κριτήριο ερµηνείας της 

συγκεκριµένης διάταξης, µολονότι όχι µόνο δεν αναφέρεται ρητά, αλλά η διάταξη 

ούτε καν συνοδεύεται από κάποια περιοριστική ρήτρα ή επιφύλαξη υπέρ του νόµου.  

Πρόκειται λοιπόν για χαρακτηριστική περίπτωση χαλάρωσης του προστατευτικού 

πεδίου του δικαιώµατος και υποβάθµισης του κανονιστικού περιεχοµένου της 

διάταξης.  Έτσι, αν λαµβάνεται ένα δυσµενές διοικητικό µέτρο, το δικαίωµα της 

προηγούµενης ακρόασης δεν απαιτείται αν το µέτρο αυτό λήφθηκε για λόγους 

δηµοσίου συµφέροντος. 

Παρατηρούµε έτσι µια διπλή λειτουργία του δηµοσίου συµφέροντος31.  Πρώτον 

παραπέµπει στην ύπαρξη αντικειµενικών δεδοµένων που αποτελούν τη βάση λήψης 

του διοικητικού µέτρου, χωρίς να υπεισέρχονται στην εκτίµηση του αρµόδιου 

οργάνου και στην αιτιολογία υποκειµενικά στοιχεία.  ∆εύτερον, αφήνει να εννοηθεί 

πως στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 20 παρ. 2 δεν υπάγονται οι περιπτώσεις στις 
                                                 
28 ΑΠ 794/76, ΤοΣ 1977, σελ. 673 επ. 
29 Βλ. Φ. Βεγλερή, Η Σύµβαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και το Σύνταγµα 
30 Ευάγγελος Β. Βενιζέλος, Το Γενικό Συµφέρον και οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων, 
σελ. 129. 
31 Ευάγγελος Β. Βενιζέλος, ό.π., σελ. 141 επ. 
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οποίες το διοικητικό µέτρο σχετίζεται µε το δηµόσιο συµφέρον.  Ωστόσο, εδώ 

παρατηρείται ένα οξύµωρο, αφού, θεωρητικά τουλάχιστον, ο µόνιµος και διαρκής 

χαρακτήρας όλων των διοικητικών πράξεων είναι το δηµόσιο συµφέρον.  Άρα, αν 

ακολουθηθεί πιστά η πορεία που χαράσσεται από µια τέτοια αντίληψη, το 

κανονιστικό περιεχόµενου του δικαιώµατος της προηγούµενης ακρόασης όχι απλώς 

υποβαθµίζεται, αλλά κινδυνεύει να εκλείψει. 

Το παράδειγµα αυτό αποτελεί ένα δείκτη των κινδύνων που περικλείει η χρήση 

της έννοιας του γενικού συµφέροντος, όταν αυτό δεν ορίζεται ρητά στη συνταγµατική 

διάταξη.  
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∆. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το δηµόσιο συµφέρον είναι µια ρευστή και σε αρχικό στάδιο ασαφής έννοια.  Η 

σηµασία που αποκτά στη σύγχρονη έννοµη τάξη έγκειται εν πολλοίς στη ρητή του 

αναφορά σε συνταγµατικές διατάξεις αλλά και η συχνή χρήση του από τη νοµολογία. 

Η συγκεκριµενοποίηση του δηµοσίου συµφέροντος είναι µια εξαιρετικά 

σηµαντική διεργασία.  Υπεύθυνη για τη διεργασία αυτή δεν µπορεί να είναι άλλη από 

την εκάστοτε εκλεγµένη και πολιτικά υπεύθυνη κυβέρνηση.  Το δηµόσιο συµφέρον 

καθορίζεται από τον συσχετισµό δυνάµεων που επικρατούν σε µια κοινωνία µια 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Η αποκρυστάλλωση των δυνάµεων αυτών οδηγεί 

στην εξειδίκευση της αόριστης έννοιας του δηµοσίου συµφέροντος. 

Στο Σύνταγµα, όπως εκτέθηκε ήδη, γίνεται µνεία στο δηµόσιο συµφέρον σε 

ορισµένες διατάξεις.  Εντούτοις, είναι σηµαντικό να υπογραµµισθεί πως δεν 

προβλέπεται γενική ρήτρα υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος.  Το γενικό συµφέρον, 

όπου αυτό µνηµονεύεται, έχει τον σκοπό της οριοθέτησης του δικαιώµατος.  Η 

ύπαρξη γενικής ρήτρας θα καταστρατηγούσε το συνολικό οικοδόµηµα της 

φιλελεύθερης δηµοκρατίας, αφού θα υποβάθµιζε τα ατοµικά δικαιώµατα σε απλά 

εργαλεία στα χέρια της εξουσίας, η οποία µε την επίκληση και µόνο του δηµοσίου 

συµφέροντος θα ήταν σε θέση να εκµηδενίσει τη σηµασία των δικαιωµάτων. 

Η νοµολογία ωστόσο χρησιµοποιεί πολλάκις την έννοια του δηµοσίου 

συµφέροντος όχι µε σκοπό την οριοθέτηση δικαιωµάτων, αλλά τον περιορισµό τους.  

Με βάση την αντίληψη πως οι νόµοι που τίθενται για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου 

συµφέροντος υπερέχουν του Συντάγµατος, η νοµολογία συχνά διολισθαίνει προς µια 

επικίνδυνη κατεύθυνση που αναιρεί την ενότητα και την ιεραρχία της έννοµης τάξης.  

Βέβαια, είναι αλήθεια πως δεν συνιστούν όλες οι επικλήσεις του δηµοσίου 

συµφέροντος αυθαιρεσία του δικαστή, καθώς πολλές φορές δεν εκφράζουν παρά την 

ερµηνευτική του αµηχανία32. 

Με βάση τις ρητές αναφορές στο Σύνταγµα διαµορφώνεται ένα πεδίο προστασίας 

των ατοµικών δικαιωµάτων που οριοθετούνται στο πλαίσιο του δηµοσίου 

συµφέροντος.  Ειδικότερα, το δικαίωµα της ιδιοκτησίας δύναται να περιορισθεί για 

λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  Οι περιορισµοί αυτοί συνδέονται κατά κύριο λόγο 

συνήθως µε την προστασία του περιβάλλοντος.  ∆ιανοίγεται έτσι ένας δίαυλος 

                                                 
32 Ευάγγελος Β. Βενιζέλος, Το Γενικό Συµφέρον και οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων, 
σελ. 18. 
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επικοινωνίας µεταξύ των άρθρων 17 και 24 µε άξονα το δηµόσιο συµφέρον.  Ακόµα, 

στο Σύνταγµα (άρθρο 106) χαράσσονται τα ανώτατα όρια της οικονοµικής 

ελευθερίας, πάλι µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον. 

Παρά ταύτα, το δηµόσιο συµφέρον δεν περιορίζεται µόνο στις διατάξεις αυτές.  Η 

νοµολογία το επικαλείται και για περιπτώσεις στις οποίες δεν µνηµονεύεται καν.  Οι 

περιπτώσεις αυτές είναι και οι πιο προβληµατικές µιας και διαµορφώνουν µια 

χαλάρωση του προστατευτικού ιστού των δικαιωµάτων.  Αρχικά, γίνεται συχνά 

συσχέτιση του γενικού συµφέροντος µε την αρχή της ισότητας, χωρίς ωστόσο να 

θεµελιώνεται παρέκκλιση από την συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή.  Στην ουσία, 

πρόκειται για µια εκδήλωση της ερµηνευτικής αµηχανίας του δικαστή λόγω και της 

ευκολίας που προσδίδει στον δικανικό συλλογισµό η αόριστη έννοια του δηµοσίου 

συµφέροντος.   

Προβληµατική είναι όµως η παρεµβολή του δηµοσίου συµφέροντος όσον αφορά 

την προστασία της προσωπικής ελευθερίας και την ελευθερία ανάπτυξης της 

προσωπικότητας.  Η χρήση της έννοιας αυτής έχει επιτρέψει κατά καιρούς την 

επιβολή περιορισµών εκτός των ορίων που θέτει το Σύνταγµα, συστέλλοντας έτσι το 

κανονιστικό περιεχόµενο των διατάξεών του. 

Το δηµόσιο συµφέρον αποτελεί, σύµφωνα µε τη νοµολογία, και λόγο 

περιορισµού της ελευθερίας του τύπου.  Παρά την ρητή απαγόρευση κάθε 

λογοκρισίας, η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος χρησιµοποιείται και εδώ ως 

µηχανισµός χαλάρωσης του κανονιστικού πεδίου του συνταγµατικού δικαιώµατος, 

πλήττοντας µάλιστα και τον ίδιο τον πυρήνα του δικαιώµατος. 

Τέλος, η επίκληση του δηµοσίου συµφέροντος οδηγεί και στον δραστικό 

περιορισµό του δικαιώµατος της προηγούµενης ακρόασης.  Η υποχρέωση της 

∆ιοίκησης για παροχή του δικαιώµατος ακρόασης ύστερα από ένα δυσµενές 

διοικητικό µέτρο κάµπτεται αν το διοικητικό αυτό µέτρο έλαβε χώρα για λόγους 

δηµοσίου συµφέροντος.  Πρόκειται για µια ξεκάθαρη περίπτωση αυθαιρεσίας µε 

πρόσχηµα το δηµόσιο συµφέρον. 

Είναι γεγονός πως η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος παρουσιάζει µια 

πολυτυπία προβληµάτων.  Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πως µειώνεται η σηµασία της 

έννοιας στη γενικότερη νοµικοπολιτική σκέψη, ούτε πως παραγνωρίζονται οι θετικές 

πρακτικές απολήξεις της.  Το δηµόσιο συµφέρον, λειτουργώντας ως οριοθέτηση των 

δικαιωµάτων και χρησιµοποιούµενο περιοριστικά στις περιπτώσεις που ορίζει το 

Σύνταγµα, έχει αναµφίβολα καθορίσει τη νοµική σκέψη προσανατολίζοντάς τη προς 
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µια κατεύθυνση που σέβεται τις επιλογές του νοµοθέτη και ως εκ τούτου τη λαϊκή 

κυριαρχία.  Όπου όµως το δηµόσιο συµφέρον χρησιµοποιείται καταχρηστικά ως 

µοχλός χαλάρωσης της προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων, εκφεύγει του σκοπού 

του και υποβαθµίζει σηµαντικά τη βαρύτητα των δικαιωµάτων στην έννοµη τάξη.  Σε 

µια δηµοκρατική και φιλελεύθερη Πολιτεία όµως, τα ατοµικά δικαιώµατα αποτελούν 

αυτοσκοπό, πεµπτουσία της κρατικής συγκρότησης.  Ως εκ τούτου, η σηµασία τους 

δεν µπορεί να υποτιµάται χωρίς παράλληλα να µην πλήττεται και η δηµοκρατική 

υπόσταση του πολιτεύµατος.  
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Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

I. Περίληψη 

Θέµα της εργασίας είναι η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος και κατά πόσο αυτό 

περιορίζει τα ατοµικά δικαιώµατα.  Το δηµόσιο συµφέρον είναι µια αόριστη νοµική 

έννοια που κάθε φορά καθορίζεται από τον συσχετισµό τον δυνάµεων σε µια 

κοινωνία.  Ρητά, το δηµόσιο συµφέρον ως έννοια αναφέρεται σε ελάχιστες 

Συνταγµατικές διατάξεις και δεν προβλέπεται σε καµία περίπτωση ως γενική ρήτρα.  

Η νοµολογία ωστόσο το επικαλείται πολλάκις, οδηγώντας σε συχνά σε µια χαλάρωση 

του προστατευτικού πεδίου των συνταγµατικών διατάξεων.  Σε µια δηµοκρατική 

Πολιτεία τα ατοµικά δικαιώµατα δεν µπορούν να υποβαθµίζονται για λόγους 

δηµοσίου συµφέροντος, δεδοµένου πως σκοπός της έννοµης τάξης είναι ο άνθρωπος 

και ο σεβασµός στην αξία του ανθρώπου-in dubio pro libertatis.  Είναι λοιπόν 

κρίσιµο το δηµόσιο συµφέρον να µην χρησιµοποιείται ως µοχλός αυθαιρεσίας, αλλά 

να περιορίζεται στην οριοθέτηση όσων ατοµικών δικαιωµάτων σχετίζονται µε αυτό 

σύµφωνα µε το Σύνταγµα. 
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II. Summary 

The main subject of this essay is the concept of the general interest and the 

restrictions it may impose on constitutional rights.  The general interest is quite a 

vague and imprecise concept.  It is defined by the social powers that each time prevail 

in a society.  The Constitution itself has few references of the general interest.  

Nevertheless, the Greek legislation often makes reference to the concept of general 

interest, thus restricting the protecting field of constitutional rights and leading to an 

easing off of the protection they provide.  In a democratic system, the constitutional 

rights are not a mere tool in the hands of the government, but instead they are the 

purpose of the legal system – in dubio pro libertatis.  Hence, the concept of general 

interest is not supposed to be used as a means of imposing restrictions on 

constitutional rights, but instead as a means to determine the borders of the rights as 

they are shaped by the Constitution.      
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