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1. Συνταγµατική κατοχύρωση της οικονοµικής ελευθερίας  

 

 

        Το ισχύον Σύνταγµα του 1975, 1986, 2001, στο άρθρο 5 παρ. 1, 

κατοχυρώνει ρητά τη γενική οικονοµική ελευθερία, στην οποία υπάγεται κάθε 

άλλη µη ρητώς προστατευοµένη ή ρυθµιζοµένη οικονοµική δραστηριότητα.  

Συγκεκριµένα, το άρθρο 5 παρ. 1 Συντ. προβλέπει ότι : «Καθένας έχει δικαίωµα 

να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην 

κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα 

δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη».  Η 

διάταξη αυτή ανήκει στις θεµελιώδεις διατάξεις του Συντάγµατος, οι οποίες δεν 

υπόκεινται σε αναθεώρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 110 παρ. 1. 

       Η αναφερθείσα διάταξη αφορά, βέβαια, στη συµµετοχή στην οικονοµική 

ζωή, η οποία, όµως, δεν µπορεί να νοηθεί χωρίς την παράλληλη ύπαρξη της 

οικονοµικής ελευθερίας, καθώς µάλιστα συνδέεται µε την ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας. ΄Αλλωστε, η άποψη περί κατοχυρώσεως της οικονοµικής 

ελευθερίας στο άρθρο 5 παρ. 1 Συντ. βρίσκει έρεισµα και στη νοµολογία1.  Υπό 

τα προϊσχύσαντα Συντάγµατα, θεωρία και νοµολογία2 θεµελίωναν την οικονοµική 

ελευθερία στη διάταξη του άρθρου 4, στην οποία προστατεύεται ως απαραβίαστη 

η προσωπική ελευθερία stricto sensu. 

                                                           
1 ΣτΕ 1212/1994, ΣτΕ 2779/1994, ΣτΕ 1898/1995 
 
2 ΣτΕ 2112/1963 
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      Άλλες συνταγµατικές διατάξεις εγγυώνται ειδικές πλευρές της οικονοµικής 

ελευθερίας, όπως την ελευθερία χρήσεως και διαθέσεως της ιδιοκτησίας (άρθρο 

17) ή την ελευθερία της εργασίας (άρθρο 22).  Εποµένως, η διάταξη του άρθρου 

5 παρ. 1 εφαρµόζεται µόνο επικουρικά, προκειµένου δηλαδή να κατοχυρώσει τις, 

µη τυγχάνουσες προστασίας από ειδικές διατάξεις του Συντάγµατος, εκφάνσεις 

της οικονοµικής ελευθερίας.  Πρόκειται κυρίως για την ιδιωτική αυτονοµία και, 

µάλιστα, την ελευθερία των συµβάσεων, την ελευθερία των κερδοσκοπικών 

ενώσεων (πλην των συνεταιρισµών), την ελευθερία του ανταγωνισµού3, την 

ελευθερία εργασίας (άλλο είναι το κοινωνικό δικαίωµα εργασίας του άρθρου 22 

παρ. 1 Συντ.)4 κλπ. 

     Ως «δικαιώµατα των άλλων» νοούνται όχι µόνο τα εκ του άρθρου 5 παρ. 1 

όµοια δικαιώµατα, αλλά, γενικότερα, όλα τα ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου 

δικαιώµατα, τα οποία αναγνωρίζονται στους τρίτους.  Ως «Σύνταγµα» θα πρέπει 

να θεωρηθούν, εκτός του συνόλου των κανόνων που απορρέουν από το 

συνταγµατικό κείµενο, και οι θεµελιώδεις αρχές που αυτό καθιερώνει, όπως η 

δηµοκρατική αρχή, η αρχή του κράτους δικαίου κλπ.  Ως «χρηστά ήθη» νοούνται 

οι κανόνες κοινωνικής ηθικής µε το περιεχόµενο που τους αποδίδεται βάσει των 

διδαγµάτων της κοινής πείρας και του θετικού δικαίου.  Ορθότερη θεωρείται η 

άποψη5 ότι στην παρ. 1 εµπίπτουν όχι µόνο φυσικά πρόσωπα, αλλά και τα νοµικά 

                                                           
3 Π.∆.∆αγτόγλου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, Τόµος Β’, 1991, 
σελ.992 
 
4 Π.Ι.Παραράς, Σύνταγµα και ΕΣ∆Α, 1996 , σελ.46 - αντίθετα Π.∆.∆αγτόγλου, 
ό.π., σελ.996, υπ.2 
 
5 Π.Ι.Παραράς, ό.π., σελ.46 
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πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (οµόρρυθµες εταιρίες, ετερόρρυθµες εταιρίες, 

εταιρίες περιορισµένης ευθύνης κλπ), τα οποία ασκούν επαγγελµατική 

δραστηριότητα, αφού έτσι «συµµετέχουν στην οικονοµική ζωή της χώρας», 

καθώς και οι αλλοδαποί6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Συνταγµατική κατοχύρωση της συµβατικής ελευθερίας 

 

 

        Από την οικονοµική ελευθερία, την οποία κατοχυρώνει το άρθρο 5 παρ. 1 

Συντ., απορρέει η ελευθερία των συµβάσεων.  Ο άνθρωπος απολαµβάνει την 

πραγµατική ελευθερία έναντι των συνανθρώπων του µόνο υπό την προϋπόθεση 

ότι αυτοί δεν δύνανται να τον δεσµεύσουν χωρίς τη συγκατάθεσή του, την οποία 

µπορεί να δώσει είτε µε µονοµερή δικαιοπραξία, είτε, κυρίως, στο πλαίσιο µιας 

συµβάσεως.  Η εξάρτηση της συνάψεως και του περιεχοµένου της δικαιοπραξίας 

και, ιδιαίτερα, της συµβάσεως από την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου 

καταφάσκει την ελευθερία του, γεγονός που επιτρέπει τη λογική συναγωγή   της                          

                                                                                                                                                                             
 
6 Ερµηνεία στηριζοµένη στον όρο «έκαστος» της εν λόγω συνταγµατικής 
διατάξεως 
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δικαιοπρακτικής ελευθερίας και, µάλιστα, της ελευθερίας των συµβάσεων από την 

ελευθερία του ανθρώπου. 

 Η ελευθερία των συµβάσεων αναλύεται σε ελευθερία συνάψεως ή µη της 

συµβάσεως7, ελευθερία επιλογής του αντισυµβαλλοµένου και ελευθερία 

καθορισµού του περιεχοµένου της8.  Βάσει των στοιχείων αυτών, προκύπτει ότι, 

καταρχήν, κανείς δε µπορεί να αναγκασθεί να συνάψει σύµβαση παράγουσα 

υποχρεώσεις εις βάρος του ή να ανανεώσει προϋπάρχουσα σύµβαση αντίθετα 

προς τη θέλησή του, ούτε µπορεί να δεσµευθεί από σύµβαση µεταξύ τρίτων 

προσώπων9.  Επίσης, συνάγεται ότι δεν είναι δυνατό να επιβληθεί σε κανέναν να 

καταγγείλει µια σύµβαση χωρίς να το θέλει10.  Όµως,  η ελευθερία των 

συµβάσεων εµπεριέχει την παραδοχή ότι το αυτοπροσδιοριζόµενο πρόσωπο 

µπορεί έγκυρα να αυτοδεσµευθεί και να αναλάβει την παρεπόµενη υποχρέωση 

σεβασµού της αυτοδεσµεύσεώς του (pacta sunt servanda), κάτι που σηµαίνει ότι 

δε µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς µια σύµβαση, χωρίς την ύπαρξη σχετικής 

προβλέψεως σε αυτή.  Εποµένως, εντός των ορίων του άρθρου 5 παρ. 1 Συντ., 

έκαστος δικαιούται να αρνηθεί να συνάψει µια σύµβαση, γενικά ή µε ορισµένο 

αντισυµβαλλόµενο ή µε ορισµένο περιεχόµενο. 

 Παρεκκλίσεις από την ελευθερία των συµβάσεων παρουσιάζονται κυρίως 

στις περιπτώσεις των φυσικών ή νοµικών µονοπωλίων και στο εργατικό και 

                                                           
7 ΣτΕ 2944/1980 
8 Π.∆.∆αγτόγλου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, Τόµος Β’,1991,  
σελ. 998  
9 ΣτΕ 1202/1980 
 
10 ΕιρηνΑθ 2317/1980 
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κοινωνικό ασφαλιστικό δίκαιο.  Οι παρεκκλίσεις αυτές άλλοτε αποτελούν  

σύµφωνες µε το Σύνταγµα εξαιρέσεις, θεµελιωµένες στους προβλεποµένους στο 

άρθρο 5 παρ. 1 περιορισµούς, και άλλοτε αποτελούν παραβάσεις του 

Συντάγµατος.  Σε κάθε περίπτωση, ο νοµοθέτης οφείλει να σέβεται τους 

«περιορισµούς των περιορισµών» των ατοµικών δικαιωµάτων. 

 

 
3.Μεταγενέστερη επέµβαση νοµοθέτου στο περιεχόµενο 

συµβάσεως- ∆ιοικητικές συµβάσεις- Κατάχρηση συµβατικής 

ελευθερίας 

 

 

      Ασυµβίβαστη µε τη συµβατική ελευθερία είναι, κατ’ αρχήν, η µεταγενέστερη 

επέµβαση του νοµοθέτου στο περιεχόµενο συναφθείσης συµβάσεως, σε βάρος 

ενός των συµβαλλοµένων.  Κατ’ εξαίρεση, θεωρείται δικαιολογηµένη σε 

περίπτωση καταχρήσεως του εκ της συµβάσεως δικαιώµατος ή ασκήσεως της 

συµβατικής ελευθερίας σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας 

ή επί βλάβη της εθνικής οικονοµίας.  Πρόκειται για περιπτώσεις θέσεως ορίων εκ 

µέρους του ιδίου του Συντάγµατος (άρθρα 25 παρ. 3 και 106 παρ. 2  Συντ.)11. 

 Παρά τον ιδιόµορφο χαρακτήρα τους, συµβάσεις αποτελούν και οι 

διοικητικές συµβάσεις, τις οποίες συνάπτει η ∆ιοίκηση µε ιδιώτες, προτιµώντας τη 

                                                           
11 Π.∆.∆αγτόγλου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, Τόµος Β’, 
1991, σελ.998 
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διµερή συµφωνία από τη µονοµερή διοικητική πράξη, για την καλύτερη 

ικανοποίηση των επιδιωκοµένων σκοπών.  Εποµένως, συµβατική ελευθερία 

απολαµβάνει και ο αντισυµβαλλόµενος της ∆ιοικήσεως, µε αποτέλεσµα η 

σύναψη, διαµόρφωση και καταγγελία τους να απαιτεί, κατ’ αρχήν, τη σύµπτωση 

των βουλήσεων των δύο συµβαλλοµένων.  Επειδή, όµως, κυρίαρχη θέση στις 

συµβάσεις αυτές έχει, εν γνώσει του ιδιώτου αντισυµβαλλοµένου, το δηµόσιο 

συµφέρον, εµφανίζονται στις περιπτώσεις αυτές ιδιαιτερότητες.  ΄Ετσι, υπό 

προϋποθέσεις αναπτυσσόµενες στα πλαίσια του διοικητικού δικαίου12, το δηµόσιο 

συµφέρον αποτελεί το δικαιολογητικό λόγο για τη µονοµερή, εκ µέρους της 

∆ιοικήσεως, αναθεώρηση και λύση της διοικητικής συµβάσεως.  Εποµένως, δεν 

πρόκειται για παραβιάσεις της συµβατικής και, γενικότερα, της οικονοµικής 

ελευθερίας13. 

 Στις συµβάσεις αυτές ρόλο παίζει και η αρχή της προστασίας της 

δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του ιδιώτου14.  Κατ’ αρχήν, η εµπιστοσύνη του 

ιδιώτου έναντι του νοµοθέτου, ως προς την πλήρη αποχή του από οποιαδήποτε 

επέµβαση σε υφιστάµενες συµβάσεις, δεν είναι δικαιολογηµένη.  Αντίθετα, η 

εµπιστοσύνη αυτή προστατεύεται και ο σεβασµός υφισταµένης συµβάσεως εκ 

µέρους του νοµοθέτου απαιτείται, όταν ειδικά κίνητρα, δηµιουργηθέντα από το 

Κράτος για να παρακινήσουν τον ιδιώτη στη σύναψη της συµβάσεως, πράγµατι 

                                                                                                                                                                             
 
12 Π.∆.∆αγτόγλου, Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, Β’ έκδοση, 1984, αρ. 726 επ. 
 
13 ΣτΕ 276/1986 
 
14 Π.∆.∆αγτόγλου, ό.π., σελ.999 
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απετέλεσαν το κινούν αίτιο της δράσεως του ιδιώτου, καθώς µάλιστα το Κράτος 

ενέκρινε τη συγκεκριµένη σύµβαση.  Η δηµιουργούµενη στην περίπτωση αυτή 

ειδική σχέση παροχής-αντιπαροχής µεταξύ Κράτους – ιδιώτου και η εµπιστοσύνη 

του ιδιώτου έναντι του Κράτους για τη διατήρηση των κινήτρων καθιστούν 

εµφανή την ανάγκη προστασίας του ιδιώτου. Η ανάγκη προστασίας της 

εµπιστοσύνης αυτής, όµως, κάµπτεται, όταν ο νοµοθέτης επεµβαίνει ρυθµιστικά 

σε βάρος υφισταµένων συµβάσεων, προς ικανοποίηση ειδικού, επιτακτικού και 

υπερέχοντος δηµοσίου συµφέροντος, π.χ. προστασία της δηµοσίας υγείας15.  

      Τα άκρα όρια της συµβατικής ελευθερίας χαράσσονται στο σηµείο, όπου 

αρχίζει η απαγορευµένη από το Σύνταγµα κατάχρησή της16 (άρθρο 25 παρ. 3 

Συντ.), όπως συµβαίνει, άλλωστε,  και µε όλα τα ατοµικά δικαιώµατα.  Τέτοια 

κατάχρηση παρατηρείται κυρίως σε περίπτωση επιχειρήσεων µονοπωλιακών ή 

κατεχουσών στην αγορά δεσπόζουσα θέση, όταν αυτές αρνούνται αδικαιολόγητα 

να παρέχουν ή παρέχουν υπό αδικαιολόγητα επαχθείς όρους ζωτικής σηµασίας 

αγαθά ή υπηρεσίες17.  Ζωτικής σηµασίας αγαθά και υπηρεσίες είναι π.χ. η 

ύδρευση, η αποχέτευση, η χορήγηση ηλεκτρικής ή άλλης ενεργείας, η παροχή 

ταχυδροµικών, τηλεπικοινωνιακών ή µεταφορικών υπηρεσιών κλπ.  Απόρροια της 

συνταγµατικής απαγορεύσεως καταχρηστικής ασκήσεως της ελευθερίας 

συµβάσεως αποτελούν οι διατάξεις της αγορανοµικής νοµοθεσίας.  Συγκεκριµένα, 

                                                           
15 Π.∆.∆αγτόγλου, Γνωµοδότηση, ΝοΒ, 1981, σελ.1381 
 
16 Π.Α.Παπανικολάου, Κατάχρηση της συµβατικής ελευθερίας, Πανεπιστηµιακές 
παραδόσεις, 1986 
 
17 Π.∆.∆αγτόγλου, ό.π., σελ.1000 
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στο άρθρο 31 του Αγορανοµικού Κώδικα προβλέπεται η απαγόρευση και ο 

ποινικός κολασµός της αδικαιολογήτου αρνήσεως πωλήσεως εµπορευµάτων και 

υπηρεσιών, που εξυπηρετούν βιοτικές ανάγκες.  Αντίθετα, όταν δεν πρόκειται για 

αγαθά και υπηρεσίες ζωτικής για το σύνολο σηµασίας, συντελείται 

αντισυνταγµατική παραβίαση της ελευθέρας, κατά το Σύνταγµα, ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. Εποµένως, µε την επιβολή αγορανοµικού ελέγχου,  περιορίζεται 

τόσο η εξουσία καθορισµού της οικονοµικής αξίας (της τιµής), όσο και η εξουσία 

διαθέσεως του αγαθού.  Ο οδηγός ταξί δεν δικαιούται να αρνηθεί τη µεταφορά 

προσώπων, ο πρατηριούχος βενζίνης δεν δύναται να αρνηθεί την παροχή 

βενζίνης κλπ.  Το «ιδιωτικό» συναλλακτικό δίκαιο δεν αποτελεί κλάδο δικαίου 

ανεξάρτητο από το «δηµόσιο» αγορανοµικό δίκαιο18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Α.Γ.∆ηµητρόπουλος, Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος Γ’, 2001, 
σελ.1110 
 



 9

4.Συναλλακτικός χώρος-Συναλλακτικές σχέσεις-Συναλλακτική 

εξουσία 

 

 

      Η αδιαφοροποίητη αναφορά σε «συµµετοχή στην οικονοµική ζωή της 

χώρας» ενέχει, ως ένα βαθµό, στοιχεία ιδεολογήµατος19.  Η συµµετοχή και, κατ’ 

επέκταση, η πραγµατική συµβατική ελευθερία βρίσκονται σε σχέση αναλογίας 

προς τα µέσα διαπραγµατεύσεως και επιβολής της ιδίας βουλήσεως.  Ο 

οικονοµικός χώρος και ο, µερικότερος αυτού, συναλλακτικός χώρος αποτελούν 

πεδίο εµφανίσεως διαφοροποιήσεων και ανισοτήτων.  Για παράδειγµα, 

διαφορετική ικανότητα επιτεύξεως ικανοποιητικής συµµετοχής έχει ο 

εµφανιζόµενος στην αγορά ως ιδιοκτήτης µέσων παραγωγής από τον 

προσφέροντα απλώς την εργατική του  δύναµη. 

 Ο συναλλακτικός χώρος µπορεί να αναλυθεί σε δύο επίπεδα, συνδεόµενα 

αλλά, ταυτόχρονα, και διαφοροποιούµενα µεταξύ τους.  Πρόκειται για τον 

συναλλακτικό-καταναλωτικό χώρο ( - δίκαιο) και τον συναλλακτικό-

επιχειρηµατικό χώρο ( - δίκαιο)20.  Ο πρώτος αναφέρεται στις σχέσεις µεταξύ των 

επιχειρηµατικών (επιχειρηµατία- επιχειρηµατικού κοινού), µεταξύ των εµπόρων, 

και είναι από την άποψη αυτή εµπορικό δίκαιο.  Ο δεύτερος αφορά στις σχέσεις 

επιχειρηµατία – καταναλωτικού κοινού.  Παρόλο που και στα δύο αυτά επίπεδα 

                                                           
19 Κ.Χ.Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, 1998, 
 σελ.167 
20 Α.Γ.∆ηµητρόπουλος, Η συνταγµατική προστασία του ανθρώπου από την 
ιδιωτική εξουσία, 1981/82, σελ.283 
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ανακύπτει η ανάγκη εφαρµογής των αµυντικών δικαιωµάτων, αυτή καθίσταται 

περισσότερο εµφανής στον καταναλωτικό χώρο, όπου οι παραβιάσεις αµυντικών 

δικαιωµάτων και η δηµιουργία ανισοτήτων εµφανίζονται πιο συχνά.  Ενώ, 

δηλαδή, στον επιχειρηµατικό χώρο η εξουσία καθορισµού της τιµής, όπου 

υπάρχει, αποτελεί προϋπόθεση της µεταξύ των εµπόρων σχέσεως, στον 

καταναλωτικό χώρο δε συµβαίνει το ίδιο.  Όταν προσφέρονται στο κοινό αγαθά ή 

υπηρεσίες σε προκαθορισµένες ή ορισµένες τιµές, η συναλλακτική ελευθερία, 

τόσο µε την έννοια του καθορισµού της τιµής όσο και µε την έννοια της επιλογής 

του αντισυµβαλλοµένου, καταργείται de facto. 

 Τα φαινόµενα αυτά είναι απότοκος της δηµιουργίας εξουσιαστικών 

σχέσεων στα πλαίσια του συναλλακτικού χώρου.  Η απόλυτη αντίληψη της 

συµβατικής ελευθερίας προϋποθέτει όχι µόνο τη νοµική, αλλά και την οικονοµική 

ισότητα των συµβαλλοµένων.  Αρχικά, η ταυτόχρονη ύπαρξη νοµικής και 

οικονοµικής ισότητας αποτελούσε γεγονός, µε αποτέλεσµα να µη δηµιουργούνται 

προβλήµατα.  Οι αλλαγές, όµως, που έλαβαν χώρα στην οικονοµική ζωή και, 

κυρίως, η υπερβολική συγκέντρωση κεφαλαίου και η δηµιουργία µονοπωλιακών 

και ολιγοπωλιακών καταστάσεων µετατόπισε το βάρος και έγειρε την πλάστιγγα. 

Η ικανότητα διαπραγµατεύσεων επί ίσοις όροις αλλοιώθηκε, µε το συνακόλουθο 

διαχωρισµό των οικονοµικά ισχυροτέρων από τους οικονοµικά ασθενεστέρους.  

Οι οικονοµικά ισχυρότεροι έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν ουσιαστικά τη 

βούλησή τους και να διαµορφώνουν τη συµβατική σχέση µονοµερώς, 

περιορίζοντας και εκµηδενίζοντας την αντίστοιχη συµβατική ελευθερία του 
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αντισυµβαλλοµένου.  ΄Ετσι, η συναλλακτική εξουσία, ως εξουσία οικονοµικής 

φύσεως, που απορρέει από τη σχέση προσώπου προς πράγµα, τείνει να 

µετατραπεί σε εξουσία πάνω σε πρόσωπα,  γεγονός ανεπίτρεπτο σε µια σύγχρονη 

δηµοκρατική κοινωνία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Εφαρµογή αµυντικής ενεργείας των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων στις συναλλακτικές σχέσεις 

 

 

      Τα σύγχρονα οικονοµικά δεδοµένα, που οδηγούν στη δηµιουργία µιας 

πραγµατική καταστάσεως ουσιωδώς διαφόρου της απαιτουµένης για την 

πραγµάτωση της συναλλακτικής ελευθερίας, καθιστούν αναγκαία την επέµβαση 

των αµυντικών δικαιωµάτων. Το αµυντικό περιεχόµενο των συνταγµατικών 

δικαιωµάτων ανάγεται στη διαφύλαξη του ανθρώπου από επιθετικές ενέργειες 

των συνανθρώπων του21.  Αµυντική διάσταση έχουν όλα τα θεµελιώδη 

συνταγµατικά δικαιώµατα. Ο απόλυτος (erga omnes) χαρακτήρας των 

δικαιωµάτων αυτών συνεπάγεται την υποχρέωση κάθε παράγοντα της εννόµου 

τάξεως να µην προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων.  Η αµυντική ενέργεια 

                                                           
21 Α.Γ.∆ηµητρόπουλος, Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, τόµος Γ’,2001, 
σελ.882 
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εµπεριέχει αξίωση, τόσο κατά της κρατικής, όσο και κατά της ιδιωτικής εξουσίας, 

προς παράλειψη ή πράξη, ώστε να αποτρέπεται η επιθετική-προσβλητική των 

συνταγµατικών δικαιωµάτων συµπεριφορά. 

           Η εφαρµογή των συνταγµατικών δικαιωµάτων στις µεταξύ των ιδιωτών 

σχέσεις συνιστά λογικό επακόλουθο της επελθούσης µεταβολής της εννόµου 

τάξεως. Η προγενεστέρα ατοµικιστική έννοµος τάξη, η οποία ενστερνιζόταν τη 

διάκριση δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και καθιέρωνε το κράτος αποχής, 

συνεπαγόταν τη συνταγµατική προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων µόνο 

έναντι των κρατικών προσβολών. Αντίθετα, στις ιδιαίτερα ευαίσθητες µεταξύ των 

ιδιωτών σχέσεις, τα συνταγµατικά δικαιώµατα δεν ανέπτυσσαν προστατευτική-

αµυντική ενέργεια. Υπό τη σύγχρονη, όµως, µορφή της εννόµου τάξεως του 

κοινωνικού ανθρωπισµού, η απόλυτη αµυντική ενέργεια, το απαραβίαστο των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων, προκύπτει από το απαραβίαστο της ανθρωπίνης αξίας. 

Εποµένως, τα θεµελιώδη συνταγµατικά δικαιώµατα, ως συνταγµατικές 

εξειδικεύσεις της αρχής του απαραβιάστου της ανθρωπίνης αξίας ( καταστατική 

αρχή της εννόµου τάξεως), αναπτύσσουν απόλυτη ενέργεια στις µεταξύ των 

πολιτών σχέσεις, µε αποτέλεσµα να εµποδίζουν τη δηµιουργία εξουσιαστικών 

σχέσεων, προσβλητικών της ανθρωπίνης αξίας 

      Στο χώρο των συναλλαγών η απόλυτη ενέργεια των αµυντικών δικαιωµάτων 

στρέφεται κατά του «ιδιωτικού νοµοθέτου»22. Η παρεχόµενη στα άτοµα, λόγω 

της ελευθερίας των συναλλαγών, ικανότητα να θέτουν κανόνες δικαίου µε µόνη 

                                                           
22 Α.Γ.∆ηµητρόπουλος, ό.π., σελ.1108 
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τη συµφωνία των ιδιωτικών τους βουλήσεων λειτουργεί ευνοϊκά για τον 

οικονοµικά ισχυρότερο, σε περίπτωση εκλείψεως της πραγµατικής ισότητας των 

συµβαλλοµένων. Η απουσία πραγµατικής ικανότητος διαπραγµατεύσεων 

ισοδυναµεί µε κατάργηση της συναλλακτικής ελευθερίας. Στο σηµείο αυτό 

επεµβαίνει διορθωτικά η αµυντική ενέργεια των αµυντικών δικαιωµάτων, η οποία 

στρέφεται προς την κατεύθυνση τόσο του οικονοµικά ισχυροτέρου, όσο και του 

οικονοµικά ασθενεστέρου. Συγκεκριµένα, αφαιρεί από τον υφιστάµενο την 

εξουσίαση οικονοµικά ασθενέστερο την εξουσία ρύθµισης των αναγοµένων στο 

περιεχόµενο των θεµελιωδών δικαιωµάτων θεµάτων.  Θέτει, δηλαδή, ουσιαστικά 

τα θέµατα αυτά «εκτός συναλλαγής» και, αποστερώντας τον οικονοµικά 

ασθενέστερο από την εξουσία διαθέσέως τους, εµποδίζει τον οικονοµικά 

ισχυρότερο να εκµεταλλευτεί την υπεροχή του και να επιβάλει τους δικούς του 

όρους.  Αφού η οικονοµική πραγµατικότητα µπορεί να οδηγήσει στην 

εκµετάλλευση και την εξουσίαση του προσώπου από πρόσωπο, ένα ελάχιστο 

περιεχόµενο των θεµελιωδών δικαιωµάτων πρέπει να µένει εκτός συναλλαγής, 

προκειµένου να µην είναι δυνατή η καπήλευσή του από τον αντισυµβαλλόµενο. 

      Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η αµυντική ενέργεια των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων δεν επιτελεί ρόλο εχθρικό και βλαπτικό της συναλλακτικής 

ελευθερίας.  Αντίθετα, η θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

ενεργεί διορθωτικά σε περιπτώσεις de facto κατάργησης της συναλλακτικής 

ελευθερίας.  Συναλλακτική ελευθερία και αµυντικά δικαιώµατα διαπλέκονται κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτουµένη στο χώρο των συναλλαγών 
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ισορροπία, προς αποφυγή εξουσιαστικών, σε βάρος προσώπων, σχέσεων. Σε 

κάθε περίπτωση, ερευνάται το αιτιώδες ή αναιτιώδες των περιορισµών, το οποίο 

εξαρτάται από τη φυσική σχέση δικαιώµατος και θεσµού. Αν ανάµεσα στο 

περιεχόµενο των θεµελιωδών δικαιωµάτων και στο περιεχόµενο της 

συγκεκριµένης συναλλακτικής σχέσης υπάρχει αιτιώδης συνάφεια (οµοιογένεια), 

τότε είναι επιτρεπτοί οι (απλοί) περιορισµοί, ακριβώς διότι δεν είναι από τα 

πράγµατα δυνατή η εφαρµογή του γενικού αµυντικού περιεχοµένου. Αντίθετα, 

εφόσον ανάµεσα στα δύο περιεχόµενα δεν υπάρχει σχέση αιτιώδους συνάφειας 

(ανοµοιογένεια), απαγορεύεται ο περιορισµός του γενικού αµυντικού 

περιεχοµένου, ακριβώς διότι είναι δυνατή η εφαρµογή του. Γενικά, επιτρέπονται 

οι αιτιώδεις και απαγορεύονται οι αναιτιώδεις περιορισµοί.  

 
 
 
 
 
 
6. Η εξουσία του εκµισθωτού και του επιχειρηµατία     

 

 

       Ειδικότερες µορφές εξουσιαστικών σχέσεων στο συναλλακτικό χώρο, µε 

ιδιαίτερη πρακτική σπουδαιότητα, αποτελούν η εξουσία του εκµισθωτού και η 

εξουσία του επιχειρηµατία. 

      Η, οικονοµικής φύσεως, εξουσία του εκµισθωτού αποτελεί εξουσία του 

προσώπου πάνω σε συγκεκριµένο πράγµα, στην ιδιοκτησία του πράγµατος. Με 

την επιβολή αγορανοµικού ελέγχου στα ακίνητα, τα χρησιµοποιούµενα για 
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επαγγελµατική στέγη ή κατοικία, επέρχεται περιορισµός της εξουσίας του 

εκµισθωτού επί του µισθίου, µε την έννοια της περιστολής της δυνατότητος 

καθορισµού της τιµής του µισθίου (µισθώµατος). Ελλοχεύει, όµως, ο κίνδυνος 

µετατροπής της επί του ακινήτου εξουσίας του ιδιοκτήτου σε εξουσία επί 

προσώπου και, συγκεκριµένα, του µισθωτού. Η συναφθείσα σύµβαση, η οποία 

είναι δυνατόν να περικλείει ιδιαίτερα επαχθείς για το µισθωτή όρους, καθιστά τον 

εκµισθωτή παντοδύναµο, µε την έννοια της µονοµερούς, ουσιαστικά, επιβολής 

της βουλήσεώς του. Για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα αυτά, τα οποία 

προκαλεί η ex contractu εξουσία του εκµισθωτού, γίνεται επίκληση των γενικών 

ρητρών της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών. Οι παρεχόµενες µε τον 

τρόπο αυτό λύσεις δε διαφέρουν από τις αντίστοιχες, που επιτυγχάνονται µε την 

άµεση χρήση των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Κατά συνέπεια, ως ενδεδειγµένη 

οδός προβάλλει αναµφισβήτητα η συνδυασµένη εφαρµογή των διατάξεων τόσο 

του Συντάγµατος, όσο και του κοινού δικαίου23. 

      Η εξουσία του επιχειρηµατία υφίσταται υπό τη µορφή της εξουσίας 

καθορισµού των τιµών και της εξουσίας διαθέσεως του πράγµατος. Οι 

αγορανοµικού δικαίου διατάξεις ενεργούν κι εδώ περιοριστικά. Τα συνταγµατικά 

δικαιώµατα αποτελούν δεσµεύσεις, προκειµένου η οικονοµικής φύσεως εξουσία 

του επιχειρηµατία, ως εξουσία προσώπου επί πράγµατος ή επιτελουµένου έργου, 

να µη λάβει διαπροσωπικό χαρακτήρα, πράγµα ανεπίτρεπτο από την αρχή του 

απαραβιάστου της ανθρωπίνης αξίας (άρθρο 2 παρ.1 Συντ.). Συγκεκριµένα, 

                                                           
23 Α.Γ.∆ηµητρόπουλος, Παραδόσιες Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος Γ’, 2001, 
σελ. 1110 
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απαγορεύονται οι διακρίσεις βάσει κριτηρίων αντιθέτων προς το Σύνταγµα, όπως 

το φύλο, η εθνικότητα κτλ. Για παράδειγµα, προσβάλλει το αµυντικό δικαίωµα 

συµµετοχής στην οικονοµική ζωή και, κατά συνέπεια, συνιστά απαγορευµένη 

συµπεριφορά η άρνηση εµπόρου λιανικής πωλήσεως τροφίµων να πωλήσει 

τρόφιµα σε αλλοδαπό. Πεδίο εµφανίσεως της εξουσίας του επιχειρηµατία 

αποτελούν τόσο ο επιχειρηµατικός (σχέσεις µεταξύ επιχειρηµατιών), όσο και ο 

συναλλακτικός (καταναλωτικές σχέσεις) χώρος. Η εκµεταλλευτική δύναµη είναι 

δυνατόν να µετατρέπεται σε πολιτική εξουσία, σε εξουσία ασκήσεως φυλετικής 

πολιτικής κτλ.24  

 

 
7.Τα µονοπώλια 

 

 

      Ειδικοτέρα µορφή εξουσιάσεως στο συναλλακτικό χώρο εµφανίζεται στην 

περίπτωση των µονοπωλίων.  Η εξουσία των µονοπωλίων αποτελεί το κατ’ 

εξοχήν πεδίο εφαρµογής της αµυντικής ενεργείας των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

στο συναλλακτικό χώρο.  Πράγµατι, οι µονοπωλιακές καταστάσεις στην οικονοµία 

δηµιουργούν προσβολές των θεµελιωδών δικαιωµάτων, οι οποίες, όµως, έχουν 

την ιδιορρυθµία ότι είναι αποτέλεσµα, κατά κανόνα, νοµίµου και όχι παρανόµου 

                                                                                                                                                                             
 
24 Α.Γ.∆ηµητρόπουλος, ό.π. , σελ.1110 
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δράσεως25.  Ο κοινός νοµοθέτης λαµβάνει µέτρα για την αποµάκρυνση του 

κινδύνου, που προέρχεται από τα οικονοµικά µονοπώλια. 

 Το Σύνταγµα επιτρέπει την αναγκαστική εξαγορά επιχειρήσεων (ή την 

αναγκαστική συµµετοχή του κράτους ή άλλων δηµοσίων φορέων), οι οποίες 

έχουν µονοπωλιακό χαρακτήρα (άρθρο 106 παρ. 3-6 Συντ.).  Επίσης, κυρίως οι 

νόµοι για τις δηµόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν κατά κανόνα (τα µόνα 

στην Ελλάδα) µονοπώλια26, θεµελιώνουν υποχρέωση του µονοπωλιακού 

προµηθευτού ή αξίωση του καταναλωτού περί παροχής ζωτικών αγαθών ή 

υπηρεσιών.  Επιπλέον, δυνατή είναι η νοµοθετική πρόβλεψη της υποχρεώσεως 

ελευθέρων επαγγελµατιών, οι οποίοι παρέχουν κοινωνικά ιδιαίτερα σηµαντικές 

υπηρεσίες (π.χ. ιατρούς ή δικηγόρους), να προβαίνουν στην παροχή των 

υπηρεσιών αυτών κατ’ αρχήν σε οποιονδήποτε27. 

 ∆υσχέρειες και αµφισβητήσεις γεννά το ζήτηµα εάν και σε ποιο βαθµό 

είναι δυνατή η θεµελίωση απευθείας στο Σύνταγµα αξιώσεως συνάψεως 

συµβάσεως28, κάτι που, κατ’ αρχήν, δε συµβιβάζεται µε την ελευθερία των 

συµβάσεων.  ∆υνατότητα θεµελιώσεως µιας τέτοιας αξιώσεως παρέχει το άρθρο 

106 παρ 2 Συντ., στο οποία απαντάται η θεσµική εγγύηση της οικονοµικής 

                                                           
25 Α.Γ.∆ηµητρόπουλος, Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος Γ’, 2001, 
σελ.1110 
 
26 Π.∆.∆αγτόγλου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, Τόµος Β’, 
1991, σελ.1001 
 
27 π.χ. άρθρο 47 παρ.1 Κώδικα ∆ικηγόρων 
 
28 Για την εξέταση των δυνατοτήτων νοµοθετικής θεµελιώσεως στα άρθρα 919 
ή 281 ΑΚ βλ. Π.Α.Παπανικολάου, Κατάχρηση της συµβατικής ελευθερίας, 
1986, σελ.27 επ.(47 επ.), ο οποίος καταλήγει υπέρ της τελευταίας λύσεως 
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πρωτοβουλίας.  Το άρθρο 106 παρ. 2 Συντ. προβλέπει ότι : «η ιδιωτική 

οικονοµική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται εις βάρος της 

ελευθερίας και της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας ή επί βλάβη της εθνικής 

οικονοµίας».  Εποµένως, για τη θεµελίωση µιας τέτοιας αξιώσεως, απαιτείται η 

σωρευτική συνδροµή των εξής προϋποθέσεων29:  

 α. Να πρόκειται για παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ζωτικής για το κοινωνικό 

σύνολο σηµασίας. 

 β. Να εξαρτάται η παροχή αυτή από αντισυµβαλλόµενο, που αποτελεί 

(ιδιωτικό ή κρατικό) µονοπώλιο ή κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 

 γ. Να µην είναι στη συγκεκριµένη περίπτωση δικαιολογηµένη η άρνηση 

παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. 

 
 
8. Σχέση κοινωνικού συµφέροντος και συνταγµατικών 

δικαιωµάτων 

 

 

          Για τη συνταγµατική θεµελίωση του κοινωνικού ελέγχου και της 

κοινωνικοποιήσεως της παραγωγής έχει ιδιαιτέρα σηµασία να τονισθεί ότι στο 

σύστηµα των οικονοµικών εγγυήσεων, που αφορούν στην οικονοµική ζωή, το 

κοινωνικό συµφέρον έχει τουλάχιστον ισότιµη θέση µε τα συνταγµατικά 

δικαιώµατα του ατόµου (οικονοµική ελευθερία, επαγγελµατική ελευθερία, 

                                                           
29 Π.∆.∆αγτόγλου, ό.π., σελ.1001 
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ιδιοκτησία, κοινωνικά δικαιώµατα οικονοµικού χαρακτήρα).   Όπως γίνεται γενικά 

αποδεκτό σήµερα, η συνταγµατική κατοχύρωση των δικαιωµάτων αυτών του 

ατόµου δεν συνεπάγεται τον εκ του Συντάγµατος αποκλεισµό κάθε οικονοµικού 

συστήµατος µη στηριζοµένου στην οικονοµική ελευθερία και την ιδιωτική 

ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής.  Η ενεργός συµµετοχή του κράτους δεν 

λαµβάνει απαραίτητα θέση επικουρική απέναντι στην ιδιωτική πρωτοβουλία στον 

τοµέα της οικονοµικής παραγωγής.  Αντίθετα, ο ρόλος των εγγυήσεων της 

οικονοµικής ελευθερίας και της ιδιοκτησίας είναι ανασχετκός, µε την έννοια ότι 

σχετικοποιούν τη δυνατότητα επιβολής ενός συστήµατος πλήρως 

δηµοσιοποιηµένης ή κοινωνικοποιηµένης οικονοµίας.  Το Σύνταγµα δεν «παίρνει 

θέση» υπέρ ή κατά ενός ορισµένου οικονοµικού συστήµατος, αλλά αφήνει την 

απόφαση αυτή στο νοµοθέτη, που απολαµβάνει µεγάλη σχετική ελευθερία 

κινήσεως30. Βάσει των προαναφερθέντων, αποκρούεται η αρχή της 

επικουρικότητος του κράτους και υιοθετείται η αρχή της (σχετικής) 

ουδετερότητας του Συντάγµατος έναντι των οικονοµικών συστηµάτων31. 

 Ως προς τη διαπλοκή των οικονοµικού περιεχοµένου συνταγµατικών 

δικαιωµάτων του ατόµου (ιδιοκτησία, οικονοµική ελευθερία κλπ) µε το 

συνταγµατικά προστατευόµενο32 κοινωνικό συµφέρον, µπορούν να διακριθούν 

                                                           
30 Π.∆.∆αγτόγλου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, Τόµος Β’, 
1991, σελ.1022 
 
31 Α.Ι.Μάνεσης, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Α’- Ατοµικές Ελευθερίες, 1982  , 
σελ.245 
 
32 Είτε ως γενική συνταγµατική αρχή, διέπουσα τις σχέσεις Kράτους-
κοινωνίας, είτε βάσει ειδικών συνταγµατικών προβλέψεων, ως όρος ειδικών 
κατηγοριών σχέσεων Kράτους-κοινωνίας, π.χ. εθνική οικονοµία 
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δύο περιπτώσεις : η περίπτωση περιορισµού της ασκήσεως των ατοµικών 

δικαιωµάτων υπό του κοινωνικού συµφέροντος (αρνητική ή περιοριστική 

ενέργεια) και η περίπτωση της θεµελιώσεως στο κοινωνικό συµφέρον της 

ενεργού συµµετοχής του κράτους στην παραγωγή (θετική ενέργεια)33. 

 ΄Οσον αφορά στην πρώτη περίπτωση, ο περιοριστικός των ατοµικών 

δικαιωµάτων ρόλος του κοινωνικού συµφέροντος αναπτύσσεται είτε άµεσα, κατά 

τη σύγκρουση συνταγµατικών διατάξεων, που περιέχουν γενική ή ειδική ρήτρα 

κοινωνικού συµφέροντος (όπως το άρθρο 106 παρ. 2 Συντ.), είτε βάσει νόµου, 

που θεσπίζει κοινωνικούς περιορισµούς.  Σχετικά µε τη δεύτερη περίπτωση, 

αναγνωρίζεται στο νοµοθέτη ευρύτατη εξουσία περιορισµού της οικονοµικής 

ελευθερίας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, βάσει των κοινωνικών διατάξεων του 

Συντάγµατος και της γενικής συνταγµατικής αρχής της προστασίας του 

κοινωνικού συµφέροντος (αρχή του κοινωνικού κράτους).  Εδώ ανήκει και ο 

κοινωνικός έλεγχος της παραγωγής.  Πρόκειται, δηλαδή, για µια σχέση 

συγκεκριµένου αλληλοπεριορισµού µεταξύ κοινωνικού και ιδιωτικού 

συµφέροντος, µε άµεση επιρροή στο συναλλακτικό χώρο.  Ο πυρήνας του 

προστατευοµένου ατοµικού δικαιώµατος παραµένει απρόσβλητος από την 

περιοριστική ενέργεια του κοινωνικού συµφέροντος, πάντα σε αναφορά προς τη 

συγκεκριµένη περίπτωση.  Κατά συνέπεια, νόµοι θεσπίζοντες κοινωνικούς 

                                                                                                                                                                             
 
33 Α.Ι.Μάνεσης, ό.π., σελ.246 
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περιορισµούς κρίνονται ως αντισυνταγµατικοί όχι βάσει γενικής εκτιµήσεως του 

περιεχοµένου τους, αλλά κατόπιν συγκεκριµένης εφαρµογής τους. 

 Ως προς τη δεύτερη περίπτωση, της θεµελιώσεως της ενεργού 

συµµετοχής του Κράτους στην οικονοµική παραγωγή χάριν του κοινωνικού 

συµφέροντος, µπορούµε να διακρίνουµε µεταξύ αναγκαστικής αφαιρέσεως της 

ιδιοκτησίας της ιδιωτικής επιχειρήσεως και ιδρύσεως κρατικής επιχειρήσεως34.  Η 

πρώτη υπόκειται στους όρους και τους περιορισµούς των άρθρων 17 και 106 

Συντ., ενώ η δεύτερη δεν υπόκειται σε περιορισµούς, αποτελούσα συνταγµατική 

δυνατότητα του κράτους, που επαφίεται ως προς τον καθορισµό των όρων της 

στην πολιτική και, ιδιαίτερα, στη νοµοθετική εξουσία.  Αµφίβολη µοιάζει η 

υποταγή της εν λόγω δραστηριότητος στις αρχές της ισότητος και του ελευθέρου 

ανταγωνισµού έναντι των ιδιωτικών επιχειρήσεων, εφόσον θεµελιώνεται στο 

κοινωνικό συµφέρον, µε αποτέλεσµα την αλλαγή των δεδοµένων στο 

συναλλακτικό χώρο. 

 
9. Περιπτωσιολογία    

 

 

      Η φυλή του συναλλασσοµένου δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο του 

περιεχοµένου των συναλλακτικών σχέσεων και δεν αποτελεί δικαιολογητικό λόγο 

επιβολής περιορισµών. Κατά συνέπεια, είναι αντισυνταγµατική35 η ανάρτηση σε 

                                                           
34 Α.Ι.Μάνεσης, ό.π., σελ.246 
  
35 Άρθρα 4 παρ.1, 5 παρ.2, 106 παρ.2 Συντ. 
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ξενοδοχεία ή εστιατόρια πινακίδας, µε την οποία απαγορεύεται η είσοδος 

πελατών ορισµένου χρώµατος ή ορισµένης καταγωγής36. Αντισυνταγµατική 

κρίνεται και η άρνηση ενοικιάσεως δωµατίου σε πελάτη ορισµένου χρώµατος ή 

φυλής εκ µέρους του εκµισθωτή, εξαιρουµένων των περιπτώσεων, που 

υφίστανται λόγοι καθιστώντες γενικά αδύνατη την παροχή, όπως π.χ. σε 

περίπτωση ελλείψεως κενών δωµατίων. 

      Οι πολιτικές πεποιθήσεις του µισθωτή, που αποτελούν συστατικό στοιχείο 

του αµυντικού δικαιώµατος της ελεύθερης εκφράσεως των πολιτικών 

πεποιθήσεων, είναι στοιχείο άσχετο προς το περιεχόµενο της µισθωτικής 

σχέσεως, ως µη ανήκον στο περιεχόµενό της. Συνεπώς, προκύπτει ανοµοιογενής 

αντίθεση ανάµεσα στην ελευθερία εκφράσεως των πολιτικών πεποιθήσεων και 

στο περιεχόµενο της µισθωτικής σχέσεως, όταν ο εκµισθωτής αφαιρεί από το 

παράθυρο του µισθίου τις τοποθετηθείσες από το µισθωτή πολιτικές αφίσες κατά 

τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου, µε αποτέλεσµα ο περιορισµός αυτός να 

θεωρείται συνταγµατικά ανεπίτρεπτος. Επιπλέον, αντισυνταγµατική και, 

εποµένως, νοµικά ανύπαρκτη είναι και η συµφωνία, βάσει της οποίας ψηφοφόρος 

υποχρεούται να δώσει την ψήφο του υπέρ συγκεκριµένου κόµµατος ή 

συγκεκριµένου υποψηφίου, δεδοµένου ότι η πολιτική ελευθερία, ως βασική 

εκδήλωση της ανθρώπινης αξίας, της φύσεως του ανθρώπου σαν πολιτικού 

ανθρώπου, είναι εκτός συναλλαγής και δεν µπορεί να είναι αντικείµενο 

συµβάσεων37. 

                                                           
36 Τέτοιες περιπτώσεις έχουν εµφανιστεί στις Η.Π.Α και τη Γερµανία  
37 Άρθρα 51 παρ.3, 52 Συντ. 
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      Όσον αφορά στη συµµετοχή στην οικονοµική ζωή, είναι αντισυνταγµατική η 

άρνηση εµπόρου λιανικής πωλήσεως να πουλήσει τρόφιµα σε πελάτη εξαιτίας του 

φύλου, της εθνικότητάς του κ.λ.π., ως συµπεριφορά προσβάλλουσα το αµυντικό 

δικαίωµα της συµµετοχής στην οικονοµική ζωή38. Αντίθετα, δεν προσκρούει στο 

Σύνταγµα η παρεµπόδιση της εισόδου στο κατάστηµα καταναλωτικού 

συνεταιρισµού προσώπων, τα οποία δεν είναι µέλη του συνεταιρισµού. Η 

ιδιότητα του µέλους του συνεταιρισµού αποτελεί βασικό στοιχείο της 

συγκεκριµένης διαπροσωπικής σχέσεως και προϋπόθεση για την ύπαρξη και τη 

λειτουργία του συνεταιρισµού. Είναι, εποµένως, απαραίτητη η θεσµική 

προσαρµογή του δικαιώµατος συµµετοχής στην οικονοµική ζωή, στα πλαίσια του 

συγκεκριµένου θεσµού, του θεσµού του καταναλωτικού συνεταιρισµού. 

      Ανάλογα παραδείγµατα απαντώνται και σε σχέση µε το επάγγελµα και την 

εµπορική δράση. Συγκεκριµένα, δε θεωρείται αντισυνταγµατική η διάταξη 

καταστατικού εµπορικής εταιρίας, κατά την οποία απαγορεύεται στους εταίρους 

να παράγουν ή να εµπορεύονται είδη, τα οποία παράγει και εµπορεύεται η 

εταιρία, γιατί δεν προσβάλλει την ελευθερία της οικονοµικής δράσεως. Πρόκειται 

για απλό περιορισµό, που εδράζεται στη θεσµική προσαρµογή του δικαιώµατος 

της οικονοµικής ελευθερίας στα πλαίσια του θεσµού της εµπορικής εταιρίας. 

Αντίθετα, αντισυνταγµατική είναι η διάταξη του καταστατικού, που απαγορεύει 

την άσκηση οποιασδήποτε εµπορίας στους εταίρους. Πρόκειται για αντίθεση κατ’ 

αρχήν οµοιογενή, γιατί και η οικονοµική ελευθερία και ο θεσµός της εµπορικής 

εταιρίας έχουν οικονοµικό περιεχόµενο και ανάγονται στην ίδια µορφή 

                                                           
38 Άρθρο 5 παρ.1 
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ανθρωπίνης δραστηριότητας, την εµπορική δραστηριότητα. Ενώ, όµως, ο 

περιορισµός της εµπορικής δραστηριότητας εµφανίζεται αρχικά δικαιολογηµένος, 

ο περιορισµός αυτός κρίνεται αντισυνταγµατικός, διότι δεν επιβάλλεται από την 

αιτιώδη συνάφεια. Η θεσµική προσαρµογή δεν είναι απεριόριστη, δεν µπορεί να 

καταργεί το ατοµικό δικαίωµα. Κατά συνέπεια, νοµικά ισχυρή είναι η διάταξη του 

καταστατικού, στο µέτρο που αναφέρεται στα παραγόµενα και εµπορευόµενα 

από την εταιρία είδη, άκυρη, όµως, όσον αφορά στα άλλα είδη. 

      Αντισυνταγµατικές είναι και οι περιεχόµενες σε µισθωτικές συµβάσεις 

διατάξεις, που απαγορεύουν στο µισθωτή να φιλοξενεί άτοµα στο µίσθιο ή να 

δέχεται επισκέψεις, διότι θίγουν το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής. Η αντίθεση, 

που δηµιουργείται µεταξύ του συνταγµατικού δικαιώµατος της ιδιωτικής ζωής και 

του περιεχοµένου της συµβάσεως είναι ανοµοιογενής, δεδοµένου ότι στοιχείο 

ξένο προς το περιεχόµενο της συµβάσεως ανάγεται σε στοιχείο του περιεχοµένου 

της. Επιπλέον, στερείται νοµικού ερείσµατος η αγωγή εξώσεως για το λόγο ότι η 

χρήση του µισθίου είχε συµφωνηθεί για συγκεκριµένο αριθµό προσώπων, πλην 

όµως η µισθώτρια οικογένεια απέκτησε παιδί. Τέλος, δεν είναι νόµιµοι οι όροι 

µισθωτικής σύµβασης, βάσει των οποίων ο εκµισθωτής αποκτά εξουσία 

παρακολουθήσεως της ιδιωτικής ζωής του µισθωτή. 

 


