
 1

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ « ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ», 2003-2004 

 

 

∆Ι∆ΑΣΚΩΝ: Α. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ∆Η 

ΑΜ 329 

 

 

 

« ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Εισαγωγικές σκέψεις 

 

Α Ορολογία 

 

Β Ιστορική αναδροµή 

 

 

 

Ι Περιεχόµενο της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι 

 

 

Α Νοµική φύση και ρυθµιστικό πεδίο 

 

Β Προστατευτική εµβέλεια 

 

i Χαρακτηριστικά των σωµατείων ή των ενώσεων που υπάγονται στο 

προστατευτικό πεδίο του άρθρου 12 του Συντάγµατος 

 

ii Επιµέρους δικαιώµατα, υπαγόµενα στο πεδίο του άρθρου 12Σ 

 

iii Υποκείµενα του δικαιώµατος και αποδέκτες 

 

iv Λίγα λόγια για το άρθρο 11 της ΕυρΣ∆Α 

 

v Αντιδιαστολή µε τα άρθρα 12 παρ. 4 και 5 

 

 



 3

ΙΙ Οριοθέτηση της συνταγµατικής προστασίας του δικαιώµατος του 

συνεταιρίζεσθαι 

 

 

Α Περιορισµοί σχετικοί µε τη σύσταση και τη λειτουργία 

 

i Η προϋπόθεση τήρησης των νόµων  

  

ii Απαγόρευση εξάρτησης της απόλαυσης του δικαιώµατος από 

προηγούµενη άδεια 

 

iii Κρατική εποπτεία 

 

Β Περιορισµοί σχετικοί µε την παύση λειτουργίας 

 

i ∆ιάλυση µόνο µε δικαστική απόφαση 

 

ii Παράβαση νόµου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού 

 

 

Συµπερασµατικές σκέψεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Εισαγωγικά στοιχεία 

 

Α Ορολογία 

 

Τα ελληνικά Σ από το Σ του 1864 έως και το Σ του 1952, ορίζουν το 

δικαίωµα ίδρυσης και λειτουργίας σωµατείου µε τον απαρεµφατικό τύπο 

«δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι». Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχτηκε αυτός ο 

όρος πρέπει να αναζητηθούν στις πολιτικές παιδευτικές και αισθητικές 

αξιολογήσεις της εποχής και στη στροφή της άρχουσας κοινωνικής τάξης στα 

πρότυπα της ελληνικής αρχαιότητας. Ο όρος «εταιρεία» συναντάται στα έργα 

των Ελλήνων κλασικών µε την έννοια της συντροφιάς, του συλλόγου, του 

συνδέσµου ή της αδελφότητας. Ωστόσο επισηµάνθηκε από νωρίς ότι ο όρος 

«δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι» παραπέµπει στην έννοια «συνεταιρισµός» στην 

οποία περιλαµβάνονται συνενώσεις κερδοσκοπικές και µη.1 

Με το Σ 1975 δεν χρησιµοποιείται ο όρος «δικαίωµα του 

συνεταιρίζεσθαι», αλλά το δικαίωµα ορίζεται περιγραφικά «οι Έλληνες έχουν το 

δικαίωµα όπως συνιστούν ενώσεις και σωµατεία µη κερδοσκοπικού σκοπού». Η 

θεωρία και τα δικαστήρια όµως συνεχίζουν να χρησιµοποιούν τον όρο 

«δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι».2 

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά καιρούς χρησιµοποιήθηκαν και οι όροι 

«ελευθερία ενώσεως», «συσσωµάτωση», «δικαίωµα του συνενούσθαι»3, οι 

οποίοι όµως δεν επικράτησαν. 

Κατά τον Ορφανουδάκη, η χρησιµοποίηση του όρου «δικαίωµα ή 

ελευθερία της συνένωσης» φαίνεται να λύνει σηµαντικά προβλήµατα αφού αφ’ 

                                              
1  Βλ σχετικά Σαράντη Ορφανουδάκη, σελ 13 « Η ελευθερία της συνένωσης»  
2 ΠπρΘεσ 1344/1975, ΕφΑθ 7286/1976, ΠΠρΑθ 447/1976, ΕφΑθ 3531/1977, ΕφΘεσ 

1245/1980, ΑΠ 289/1981. 
3 Ν.Ι. Σαρίπολος 
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ενός αποκλείει τη σύγχυση προς το δικαίωµα ίδρυσης και λειτουργίας 

κερδοσκοπικών συνεταιρισµών και αφετέρου ως έννοια γένους, περιλαµβάνει 

την ελευθερία ή το δικαίωµα ίδρυσης και λειτουργίας τόσο σωµατείου όσο και 

ένωσης. Ο όρος «ελευθερία της συνένωσης» αντιστοιχεί πληρέστερα στον 

γαλλικό και ιταλικό όρο «liberte d’ association» και «liberta di associazione» 

που δηλώνουν ακριβώς την ενέργεια και το αποτέλεσµα της συνένωσης. 

 

Β Ιστορική αναδροµή 

 

Η δηµιουργία ενώσεων προσώπων που αναπτύσσουν δραστηριότητα 

κατευθυνόµενη σε ορισµένους σκοπούς αποτελεί φαινόµενο που παρατηρείται 

από αιώνες στους λαούς, ενώ κατά τον Μεσαίωνα οι επαγγελµατικοί 

συνεταιρισµοί, γνωστοί µε την επωνυµία «συντεχνίες», είχαν αποκτήσει µεγάλη 

δύναµη στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης.4 Πραγµατικά οι συντεχνίες αυτές είχαν 

υπό τον άµεσο έλεγχό τους την εργασία και την παρείχαν µονοπωλιακά, µε 

αποτέλεσµα να επηρεάζουν πολύ την οικονοµική και επαγγελµατική ζωή των 

ευρωπαϊκών λαών. Η κατάσταση αυτή είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση τον 

18ο αιώνα αφού ο θεσµός των συντεχνιών θεωρούνταν αντίθετος προς την έννοια 

της ελευθερίας και την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Η αντίδραση αυτή άσκησε 

αποφασιστική επιρροή στην στάση που υιοθέτησε η Γαλλική Επανάσταση για 

την ελευθερία του συνεταιρισµού. Έτσι όχι µόνο η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων 

του Ανθρώπου και του Πολίτου την αγνόησε εντελώς, αλλά και λίγο αργότερα 

καταργήθηκαν µε διάταγµα του Μαρτίου 1971 οι συντεχνίες, ενώ µε τον 

περίφηµο νόµο Le Chapelier της 14/17 Ιουνίου 1791 απαγορεύθηκε η ίδρυση 

ενώσεων εργαζόµενων. Στην συνέχεια µε το προοίµιο του γαλλικού 

Συντάγµατος του 1971 διακηρύχθηκε ότι δεν υπάρχουν πλέον συντεχνίες 

                                              
4 βλ σχετικά Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο « Επίτοµο Συνταγµατικό ∆ίκαιο», σελ583. 
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επαγγελµάτων και τεχνών, ενώ µε ψήφισµα της Συντακτικής συνέλευσης 

τέθηκαν υπό διωγµό τα πολιτικά σωµατεία. Οι αντιλήψεις αυτές επηρέασαν για 

κάποιο διάστηµα και τα άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη, εκτός από την Αγγλία, που 

αγνόησαν την ελευθερία του συνεταιρισµού. 

Αφ’ ότου όµως το Βέλγιο µε το Σύνταγµα του 1831 (άρθρο 20), 

κατοχύρωσε την ελευθερία του συνεταιρισµού, η εικόνα άλλαξε και για τα άλλα 

ευρωπαϊκά κράτη. Το ένα µετά το άλλο άρχισαν να αναγνωρίζουν την ελευθερία 

αυτή και να ρυθµίζουν τα σχετικά µε την άσκησή της, µε συνταγµατικές ή 

νοµοθετικές διατάξεις. 

Στην Ελλάδα, τα Συντάγµατα του « υπέρ Ανεξαρτησίας Αγώνος» 

αγνόησαν την ελευθερία του συνεταιρισµού.  Σε ότι αφορά το Σ του 1844,  η 

καχυποψία του συντακτικού νοµοθέτη έναντι των σωµατείων µε σκοπούς 

θρησκευτικούς και πολιτικούς, για τη λειτουργία των οποίων ίσχυε η 

απαγόρευση του άρθρου 212 ΠΝ και η εχθρότητα της Αντιβασιλείας και του 

Όθωνα προς τα πολιτικά κόµµατα της εποχής,  είχαν ως αποτέλεσµα τη σιωπή 

του συντακτικού νοµοθέτη ως προς το ζήτηµα των συνενώσεων. 

 Με οριακή πλειοψηφία ψηφίστηκε όµως και η διάταξη 11 του 

Συντάγµατος του 1864 η οποία όριζε ότι «οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα του 

συνεταιρίζεσθαι, τηρούντες τους νόµους του κράτους, οίτινες όµως ουδέποτε 

δύνανται να υπαγάγωσι το δικαίωµα τούτο εις προηγούµενη της Κυβερνήσεως 

άδειαν». Το Σ αυτό άφηνε ανοιχτό το θέµα της αρµοδιότητας των δικαστηρίων 

να διαλύουν τις συνενώσεις που παραβιάζουν τον νόµο. Στη συνέχεια 

συνενώσεις µε φιλανθρωπικούς, αθλητικούς, αλληλοβοηθητικούς και 

πολιτιστικούς σκοπούς κάνουν την εµφάνισή τους. Παράλληλα ιδρύθηκαν τα 

πρώτα επαγγελµατικά σωµατεία και οι σύλλογοι ιδιαίτερων πατρίδων, οι οποίοι 

φιλοξενούσαν σηµαντικό αριθµό εσωτερικών µεταναστών. Είναι γεγονός ότι στη 

µόλις σαράντα χρόνων κρατικής συγκρότησης Ελλάδα δεν είχαν αναπτυχθεί 

δηµόσιοι φορείς κοινωνικής πρόνοιας, αφού και τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα της 
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εποχής δεν ευνοούσαν την κρατική παρέµβαση. Τον χώρο της κοινωνικής 

πρόνοιας, επωµίστηκαν λοιπόν φιλανθρωπικά σωµατεία, που συγκροτούνταν 

κυρίως από γυναίκες. Αυτά µεριµνούσαν για τη σύσταση παιδαγωγικών 

καταστηµάτων υπέρ των απόρων, την εκπαίδευση των νοσοκόµων, την παροχή 

ενδυµασίας στους ενδεείς. Επιπλέον οι επαγγελµατικές συνενώσεις κάνουν την 

εµφάνισή τους την ίδια περίοδο. Η ∆ιοίκηση παρά την επιταγή του Σ που 

αποκλείει την εξάρτηση της άσκησης του δικαιώµατος της συνένωσης από 

προηγούµενη άδεια της Κυβέρνησης, ασκεί σαφή παρέµβαση, όταν προνοεί ότι 

η συνένωση είναι δυνατό να λειτουργήσει εναντίον «των κατεστηµένων». Αξίζει 

να αναφερθεί ότι την ανάπτυξη των εργατικών σωµατείων συνόδευσαν 

απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες ανέδειξαν και τις µεγάλες κοινωνικές 

αντιθέσεις. 

Το άρθρο 11 του Σ 1911 περιλαµβάνει στο προστατευτικό του πεδίο 

τις συνενώσεις που επιδιώκουν πολιτικούς, καλλιτεχνικούς ή οποιουσδήποτε 

άλλους σκοπούς, όχι όµως οικονοµικούς. Επιπλέον, επικράτησε το επιχείρηµα 

της διάλυσης Σωµατείου, η δράση του οποίου είναι αντίθετη στον νόµο, από τα 

δικαστήρια. Τις εγγυήσεις του Σ του 1911 αξιοποίησε ο κοινός νοµοθέτης, 

θεσπίζοντας λεπτοµερειακού χαρακτήρα διατάξεις, όπως αυτές του Ν. 281/1914, 

που συνιστά σταθµό στην ιστορική εξέλιξη του θεσµού των συνενώσεων.5  

Το Σ του 1927 κινήθηκε στην ίδια λογική και στη διάταξη του άρθρου 

14 Σ επανέλαβε αυτολεξεί τη ρύθµιση του άρθρου 11 του Σ 1911. 

Το «κίνηµα» της 1ης Μαρτίου 1935 όµως έδωσε στη Κυβέρνηση 

Τσαλδάρη – Κονδύλη το πρόσχηµα της δίωξης των βενιζελικών και των οπαδών 

                                              
5 Ο νόµος 281/1914 απέκλεισε τη συσσωµάτωση εργοδοτών και εργαζοµένων, απαγόρευσε τον 

εξαναγκασµό των εργαζοµένων να συµµετέχουν σε κατευθυνόµενα από τους εργοδότες 

σωµατεία ή να δηλώνουν τη µη συµµετοχή τους σε « ενοχλητικά» για την εργοδοσία σωµατεία 

ή να τα αποκηρύσσουν και καθιέρωσε το δικαίωµα συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων 

εργασίας. 
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της κοινωνικής µεταρρύθµισης. Στο στόχαστρο των διώξεων ετέθησαν και οι 

συνενώσεις κυρίως των εργαζοµένων. Έτσι µε το Π∆ 1/1-3-35 ανεστάλη και η 

ισχύς του άρθρου που κατοχύρωνε το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι ενώ µε την 

Συντακτική Πράξη Κ της 3/6-5-1935 ανεστάλη η διάταξη του άρθρου 14 Σ όσον 

αφορά το δικαίωµα συνένωσης των δηµοσίων υπαλλήλων, καταργήθηκαν 

σχετικοί νόµοι και διαλύθηκαν όλες οι δηµοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις. Η 

εγκαθίδρυση της δικτατορίας την 4η Αυγούστου σήµανε την επ’ αόριστον 

αναστολή σχεδόν ολόκληρου του συστήµατος των ατοµικών δικαιωµάτων. Με 

το Β∆ 4/8/36 ανεστάλησαν οι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 10-14, 20 και 95 Σ. 

Ακολούθησε ο ΑΝ 117/1936 6 και ο ΑΝ 1075/38 «περί µέτρων ασφαλείας του 

κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των πολιτών», ο οποίος αξιώνει για την 

αναγνώριση σωµατείου, έκθεση της αστυνοµικής αρχής ή του επόπτη εργασίας, 

προκειµένου περί επαγγελµατικού σωµατείου. 

Το πλέγµα των παραπάνω διατάξεων κατάργησε επί κατοχής η 

Κυβέρνηση που εξέδωσε τον ΑΝ 3/27/42 «περί αποκαταστάσεως των 

συνδικαλιστικών ελευθεριών». Έπειτα µε µια σειρά νοµοθετηµάτων το 

µετακατοχικό Κράτος ενίσχυσε τις επαγγελµατικές οργανώσεις των 

εργαζοµένων. Τη σοβαρότερη ώθηση στον εκδηµοκρατισµό των σωµατείων 

έδινε ο ΑΝ 986/46, µε τον οποίο θεσπιζόταν η αναλογική εκπροσώπηση των 

εργαζοµένων στις διοικήσεις.  

Μετά την έναρξη του εµφυλίου όµως ο ΑΝ 509/47 ανέστειλε την 

εφαρµογή του παραπάνω νόµου. 

                                              
6 Ο νόµος αυτός απαγορεύει τη σύσταση σωµατείων που επιδιώκουν τη διάδοση, ανάπτυξη και 

εφαρµογή των θεωριών, ιδεών ή κοινωνικών, οικονοµικών και θρησκευτικών συστηµάτων « 

τεινόντων εις την ανατροπήν του κρατούντος εν τη χώρα κοινωνικού καθεστώτος ή εις την 

απόσπασιν ή αυτονόµησιν µέρους της επικρατείας». Σωµατεία µε αυτούς τους σκοπούς 

διαλύονται µε απόφαση δικαστηρίου. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικο 

µέσο. 
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Στη συνέχεια η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 έπληξε καίρια τις 

συνενώσεις και το δικαίωµα της συνένωσης. Έτσι µε το πλαστό Β∆ 280/21-4-67 

ανεστάλη µεταξύ άλλων και η ισχύς του άρθρου 11 του Σ του 1952. Υπό τον 

φόβο λοιπόν «του κοµµουνιστικού κινδύνου» µεγάλος αριθµός συνενώσεων που 

κρίθηκαν ως κοµµουνιστικές διαλύθηκαν από τις πρώτες κιόλας εβδοµάδες. 

Η κατάρρευση της δικτατορίας σηµατοδότησε µια νέα προοπτική για 

την ανάπτυξη των συνενώσεων και το Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάγµατος το 74 

έθεσε τις βάσεις της θεσµικής κατοχύρωσης του δικαιώµατος της συνένωσης.7 

 

                                              
7 Βλ σχετικά ∆αγτόγλου « ατοµικά δικαιώµατα», παρ. 1035-1037, 

  βλ σχετικά Κασσιµάτης- Μαυριάς « Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα» , Σπυρόπουλος, σελ   

14-20,  

  βλ σχετικά Ορφανουδάκη « Η ελευθερία της συνένωσης», σελ 22-54. 
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Ι Περιεχόµενο της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι 

 

Α Νοµική φύση και ρυθµιστικό πεδίο 

Το δικαίωµα της συνένωσης υπάγεται καταρχήν στο status negativus, 

αφού θεµελιώνει αγώγιµη αξίωση αποχής της Κρατικής εξουσίας από 

παρεµβάσεις στο πεδίο προστασίας του. Επιπλέον το περιεχόµενό του συνδέεται 

προς τα κλασικά ατοµικά δικαιώµατα προσωπικής ελευθερίας και ιδίως 

ελευθερίας της πνευµατικής κίνησης, καθώς διευκολύνει την ανταλλαγή 

απόψεων, την κοινή διαµόρφωση γνώµης και την προσέγγιση προσώπων µε 

κοινούς προβληµατισµούς. Με τον ατοµικό χαρακτήρα του δικαιώµατος 

συνυπάρχει και ο συλλογικός, ο οποίος παρέχει το ασφαλές κριτήριο για τη 

µετάταξη του δικαιώµατος από την κατηγορία των δικαιωµάτων του ατόµου 

στην κατηγορία των δικαιωµάτων που έχουν οι άνθρωποι, ως µέλη του 

κοινωνικού συνόλου. Η συλλογική διάσταση του δικαιώµατος αναδεικνύει κατά 

τον Σ. Ορφανουδάκη και τη συµµετοχική του όψη, αυτή που του επιτρέπει να 

συγκαταλέγεται στην κατηγορία των δικαιωµάτων που συµβάλλουν άµεσα στη 

διαµόρφωση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Το δικαίωµα 

διασφαλίζει στον φορέα του ένα status mixtus, αφού η προστασία που του 

παρέχεται δεν εξαντλείται στο αµυντικό δικαίωµα που εκδηλώνεται ως 

παραπληρωµατικό της ελευθερίας της γνώµης και του δικαιώµατος συµµετοχής 

στην πολιτική ζωή της χώρας αλλά αποκτά διαστάσεις συλλογικής ελευθερίας. 

∆εν πρέπει βέβαια να παραγνωρίζεται και η θεσµική διάσταση του δικαιώµατος, 

η οποία διευρύνει την κανονιστική του εµβέλεια και αναδεικνύει µια τάση 

αντικειµενικοποίησής του. Άµεση συνέπεια της τάσης αυτής κατά τον Σ. 

Ορφανουδάκη είναι ότι η συνταγµατική εγγύηση λειτουργεί ανεξάρτητα από τον 

φορέα της δηµιουργώντας και κανόνες αντικειµενικού δικαίου που απευθύνονται 

στον νοµοθέτη και τη διοίκηση, µειώνοντας το χώρο παρέµβασής τους. 
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Το άρθρο 12 Σ τυποποιεί την ελευθερία της συνένωσης και 

προστατεύει κάθε ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό. Ο 

όρος ένωση εκλαµβάνεται µε την ευρύτερη έννοια, που περιλαµβάνει κάθε 

τυπική (σωµατείο) ή άτυπη8 µη πρόσκαιρη ένωση µε µη κερδοσκοπικό σκοπό, 

δηλαδή κάθε συλλογικό µόρφωµα µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα. Ο κανόνας 

που απορρέει από το 12 του Σ είναι ότι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα να συνιστούν 

οικειοθελώς και για µακρό χρονικό διάστηµα, ενώσεις προσώπων µη 

κερδοσκοπικές, µε την προϋπόθεση ότι τηρούν τους νόµους του Κράτους, χωρίς 

η νοµοθετική εξουσία να µπορεί να υπάγει την άσκηση του δικαιώµατος σε 

προηγούµενη άδεια. Η ίδια ελευθερία κατοχυρώνεται και στο άρθρο 11 της 

ΕυρΣ∆Α. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 

12 Σ δεν υπάγονται οι αστικές εταιρείες, όπως επίσης και οι εµπορικές 

(προσωπικές ή κεφαλαιουχικές). Το περιεχόµενο του άρθρου 12Σ αναλύεται πιο 

διεξοδικά σε ιδιαίτερο τµήµα της εργασίας.  

Πέρα όµως από το γενικό δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, ο 

συντακτικός νοµοθέτης ρυθµίζει ιδιαίτερα ορισµένες ειδικότερες µορφές της 

γενικότερης συνεταιριστικής ελευθερίας. Το ζήτηµα που γεννάται είναι αν σε 

αυτή την περίπτωση εφαρµόζεται ο κανόνας «lex specialis derogat legi generali» 

ή αν πιο απλά απαιτείται µια οριοθέτηση του πεδίου ισχύος των ειδικότερων 

διατάξεων. 

Η λύση που προκρίνεται είναι η δεύτερη και η άποψη που επικρατεί 

συνίσταται στην εφαρµογή των ειδικών ρυθµίσεων µε συµπληρωµατική 

συνδροµή και του άρθρου 12Σ. Πιο αναλυτικά, ιδιαίτερα ρυθµίζεται η ελευθερία 

ίδρυσης και συµµετοχής σε πολιτικά κόµµατα (άρθρο 29Σ). Ωστόσο οι πολιτικές 

                                              
8 Βλ σχετικά  Α.∆ηµητρόπουλο, Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου ΙΙΙ, παρ.391. 
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ενώσεις που δε συνιστούν πολιτικά κόµµατα υπάγονται και προστατεύονται από 

το άρθρο 12Σ. 

Ειδική ρύθµιση επιφυλάσσει ο συντακτικός νοµοθέτης και στη 

συνδικαλιστική ελευθερία (άρθρο 23Σ). Υπάγονται, λοιπόν, µόνο 

συµπληρωµατικά στο ρυθµιστικό πεδίο του άρθρου 12 οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, που προασπίζουν τα επαγγελµατικά συµφέροντα των µελών τους. 

Ειδικά επίσης αναφέρεται ο συντακτικός νοµοθέτης και στις ενώσεις δικαστών 

(89 παρ. 5 Σ). Ενώ στο άρθρο 16 παρ. 5 εδ. δ΄ αναφέρεται ειδικά στους 

φοιτητικούς συλλόγους και στο 16 παρ. 9 εδ. β΄ στις ενώσεις αθλητικών 

σωµατείων.  

 

Β Προστατευτική εµβέλεια 

 

α. Χαρακτηριστικά των σωµατείων ή των ενώσεων που υπάγονται 

στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 12 του Συντάγµατος. 

 

Στην ευρύτερη έννοια της συνένωσης υπάγεται κάθε συλλογικό 

µόρφωµα, είτε αυτό έχει νοµική προσωπικότητα, είτε συνιστά απλή ένωση, στο 

οποίο συνενώνονται οικειοθελώς, για µακρό χρονικό διάστηµα και για την 

επίτευξη ενός ή περισσότερων κοινών µη κερδοσκοπικών σκοπών, µια πλειάδα 

φυσικών προσώπων ( και νοµικών υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω). 

Ειδικότερα οι συνενώσεις του άρθρου 12Σ είναι προϊόντα σύµβασης 

φυσικών (ή ν. προσώπων) και ως εκ τούτου προϋποθέτουν σύµπτωση έγκυρων 

δικαιοπρακτικών βουλήσεων. Απαραίτητη, λοιπόν, είναι η δικαιοπρακτική 

ικανότητα των συνενωµένων και η σύµπτωση βουλήσεων απαλλαγµένη από 

ελαττώµατα (Εφ. Θεσ. 409/82). Χαρακτηριστικό του δικαιοπρακτικού θεµελίου 

των συνενώσεων είναι η ελεύθερη σύµπραξη των συνενουµένων. Οι ενώσεις 
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προσώπων και τα σωµατεία είναι «εθελούσιες»9 συνενώσεις και διακρίνονται 

από τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς του άρθρου 12 § 5Σ, αφού οι 

αναγκαστικοί συνεταιρισµοί οφείλουν τη σύστασή τους στη κρατική θέληση και 

όχι στη βούληση των συνεταιριζοµένων. Οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί 

συνιστώνται µε νόµο και αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας 

ή δηµοσίου ενδιαφέροντος ή κοινής εκµετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή 

άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής. Οργανώνονται συνήθως µε τη µορφή νοµικού 

προσώπου δηµοσίου δικαίου, χωρίς να είναι άγνωστη και η µορφή νοµικού 

προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΣτΕ 2309/83). 

Σηµειωτέον ότι ο κοινός νοµοθέτης δεν είναι αδέσµευτος ως προς τη 

σύσταση αναγκαστικών συνεταιρισµών. Νοµικά πρόσωπα µε καθαρά 

σωµατειακούς σκοπούς που δεν ασκούν δηµόσια εξουσία δεν µπορούν να 

συσταθούν ως αναγκαστικοί συνεταιρισµοί, διότι τούτο θα προσέκρουε στην 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.10 

∆ιακριτικό γνώρισµα των σωµατείων και των ενώσεων του άρθρου 

12Σ σε σχέση µε τις συναθροίσεις του άρθρου 11Σ είναι η χρονική διάρκεια 

των συνενώσεων και ο νοµικός δεσµός των συνενωµένων. Οι συνενούµενοι 

µεταβάλλονται από άθροισµα ατόµων σε ενιαίο σύνολο µε µια ενιαία βούληση.11 

Ειδικότερα ενώ συνάθροιση είναι η συγκέντρωση πολλών ατόµων 

στον ίδιο τόπο, µετά από πρόσκληση ή συνεννόηση για να λάβουν αποφάσεις σε  

κοινό ζήτηµα, 12 οι ενώσεις και τα σωµατεία αποτελούν «νοµικούς 

οργανισµούς»13 µε συγκεκριµένο αριθµό προσώπων και µε καταστατικούς 

                                              
9 βλ.σχετικά Σ.Ορφανουδάκη «Η ελευθερία της συνένωσης»,σελ147. 
10 Βλ.σχετικά Σπυρόπουλο σελ.27, Κασσιµάτης – Μαυριάς « Ατοµικά και κοινωνικά 

δικαιώµατα». 
11 Βλ.σχετικά ∆. Τσάτσο «Θεµελιώδη δικαιώµατα», σελ153. 
12 Βλ. σχετικά Π.Παραρά CorpusΙ ,σελ.192. 
13 βλ. σχετικά Σ. Ορφανουδάκη « η ελευθερία της συνένωσης», σελ.149. 
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σκοπούς, των οποίων την εκπλήρωση επιδιώκει η δράση τους. Είναι δυνατό από 

την επανάληψη των συναθροίσεων να προκύψει συνένωση.14 Θα πρέπει όµως να 

µεσολαβήσει συµφωνία για την ίδρυση. 

Περαιτέρω οι συνενώσεις του άρθρου 12Σ οφείλουν να υπηρετούν 

σκοπούς που δε συνδέονται µε την επίτευξη κέρδους. Η επιλογή του όρου «µη 

κερδοσκοπικός σκοπός» αποκλείει από το πεδίο προστασίας του άρθρου 12 § 1-

3 το σύνολο των κερδοσκοπικών εταιριών του αστικού και εµπορικού δικαίου, 

που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 5 § 1 και 3 και 106 § 2 έως 5 Σ. 

µε συνέπεια τη διαφοροποίηση του βαθµού προστασίας και της έκτασης των 

επιβαλλόµενων περιορισµών.  

Ο σκοπός15 των σωµατείων ή των ενώσεων µπορεί να είναι πολιτικός, 

επιστηµονικός, καλλιτεχνικός, φιλολογικός, ψυχαγωγικός, κοινωνικός, αλληλο-

βοηθητικός, παροχής περίθαλψης, φιλανθρωπικός, θρησκευτικός, µορφωτικός, 

πολιτιστικός, επαγγελµατικός, συνδικαλιστικός. Ως προς τις ενώσεις µε 

επαγγελµατικό και συνδικαλιστικό σκοπό πρέπει να παρατηρηθεί ότι ο σκοπός 

τους είναι µεν οικονοµικός, αφού αναφέρεται στην προαγωγή των 

επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών τους, που σε τελευταία ανάλυση είναι 

πάντοτε οικονοµικά, δεν είναι όµως  κερδοσκοπικός, αφού δεν αποβλέπει σε 

δραστηριότητες προς πορισµό κέρδους ή προς διανοµή κερδών στα µέλη τους. 

Άλλωστε καµία σχεδόν ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι άµοιρη οικονοµικής 

σηµασίας και ανεξάρτητη από οικονοµικά κίνητρα. Γι’ αυτόν τον λόγο και οι 

αστικές εταιρείες που εξ’ ορισµού έχουν οικονοµικό – όχι όµως κερδοσκοπικό 

αλλά φιλανθρωπικό λόγου χάρη – σκοπό, πρέπει να θεωρηθεί ότι εµπίπτουν στην 

προστασία του άρθρου 12Σ. 

                                              
14 βλ. σχετικά  Αλ. Σβώλο «το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι»,σελ.38. 

 
15 βλ.σχετικά Σπυρόπουλο σελ.24,25 , Κασσιµάτης – Μαυριάς « Ατοµικά και κοινωνικά 

δικαιώµατα». 
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Είναι αξιοσηµείωτο, ότι ενώ στις συνενώσεις του άρθρου 12 § 1 η 

κρατική παρέµβαση είναι δυνατή µόνο σε απολύτως οριακές περιπτώσεις (τις 

οποίες θα αναφέρουµε παρακάτω), οι εταιρείες που επιδιώκουν τον προσπορισµό 

κέρδους εντάσσονται στον κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας και κατά 

συνέπεια σε πληθώρα παρεµβάσεων περιοριστικών της οικονοµικής ελευθερίας 

τους. 

Θεωρία και νοµολογία έχουν καταλήξει ότι τα σωµατεία και οι 

ενώσεις δεν µπορούν να έχουν ως κύριο ή και παράλληλο σκοπό την επίτευξη 

κέρδους και ότι µπορούν να έχουν κερδοσκοπικές δραστηριότητες που θα 

κατατείνουν στην εξυπηρέτηση του µη κερδοσκοπικού σκοπού τους, πάντοτε 

όµως ευκαιριακά και σε περιορισµένη κλίµακα. 

Η ΠΠρ∆ρ 22/1973 δέχθηκε ότι σωµατείο ιδιοκτητών οικοπέδων, οι 

οποίοι αποσκοπούσαν, κυρίως στην ανέγερση εξοχικών κατοικιών και στον 

καλλωπισµό οδών και πλατειών, έχει σκοπό κερδοσκοπικό αφού µε τη 

δραστηριότητα τους οι ιδρυτές θέλουν να προσπορισθούν περιουσιακά 

ωφελήµατα. Η ΠΠρΠρεβ 5/1978 δέχθηκε ότι οι εισπράξεις από προβολές 

κινηµατογραφικών ταινιών που θα πραγµατοποιεί το σωµατείο, αποτελούν 

οικονοµική δραστηριότητα περιορισµένης κλίµακας, µε την οποία θα 

εξευρεθούν τα αναγκαία οικονοµικά µέσα για την πραγµάτωση του «ιδανικού» 

σκοπού του σωµατείου, που είναι η ηθική και πνευµατική εξύψωση των µελών 

του. Η ΠΠρΑΘ 566/1986 έκανε δεκτό ότι αποκλείεται η επιδίωξη από το 

σωµατείο όχι µόνο κέρδους µε την εµπορική έννοια, αλλά οποιωνδήποτε 

οικονοµικών ωφεληµάτων, που έχουν περιουσιακή αξία, είτε άµεσα για το 

σωµατείο, είτε έµµεσα για τα µέλη του. Η ΑΠ 1702/1990 ΤµΒ όρισε ότι είναι 

σύµφωνη προς το Σύνταγµα ( 12παρ.1 και 22παρ.4) η ίδρυση και η λειτουργία 

σωµατείου, το οποίο εκπληρώνοντας καταστατικό σκοπό παρέχει στα µέλη του 

βοήθεια µε τη µορφή µηνιαίων συντάξεων, ασκώντας επικουρικά κοινωνική 

ασφάλιση. 
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β. Επιµέρους δικαιώµατα που υπάγονται στο προστατευτικό πεδίο 

του άρθρου 12 του Συντάγµατος. 

 

Η ελευθερία ενώσεως περιλαµβάνει την ελευθερία συστάσεως, 

διατηρήσεως και λειτουργίας καθώς και διαλύσεως µιας ενώσεως ή σωµατείου, 

επιλογής µεταξύ σωµατείου ή απλής ενώσεως, καθορισµού και αλλαγής του 

σκοπού της και συντάξεως και τροποποιήσεως του καταστατικού της, την 

ελευθερία αποφάσεως περί εισδοχής και αποβολής µελών. Επίσης, περιλαµβάνει 

την ελευθερία προσχωρήσεως ή µη σε µια ένωση καθώς και αποχωρήσεως από 

αυτή. Το δικαίωµα της συνένωσης επεκτείνεται και στην ελευθερία 

αυτοδιοίκησης της συνένωσης µε τα δικά της όργανα. Τέλος, περιλαµβάνει και 

το δικαίωµα αποσιωπήσεως της ιδιότητας µέλους σε µια νόµιµη ένωση. Στην 

ιδιωτική ζωή δεν µπορεί να απαιτηθεί από κανένα να ανακοινώσει την ιδιότητά 

του ως µέλους µιας  ενώσεως, εφόσον αυτή η ένωση είναι νόµιµη.16 

Ειδικότερα σε ότι αφορά την ελευθερία συστάσεως είναι σηµαντικό 

να αναφερθεί ότι από το Σύνταγµα του 1864  και σε όλα τα µεταγενέστερα 

συντάγµατα υπήρξε η πρόνοια της ακώλυτης ασκήσεως του δικαιώµατος της 

συνένωσης. Ο συντακτικός νοµοθέτης αντελήφθη ότι ο µεγαλύτερος κίνδυνος 

στην άσκηση του δικαιώµατος θα µπορούσε να προέλθει από τη ∆ιοίκηση. Έτσι 

όλα τα Συντάγµατα από το 1864 θέσπιζαν το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι κατά 

τους Νόµους του κράτους «οίτινες όµως ουδέποτε δύνανται να υπαγάγωσιν το 

δικαίωµα τούτο εις προηγούµενην της κυβερνήσεως άδειαν». Η καινοτοµία του 

Σ. του 1975 είναι ότι το άρθρο 12 § 1 αποκλείει κάθε προηγούµενη άδεια, 

δηλαδή και την άδεια που θα µπορούσε να χορηγείται µε νόµο ή να εξαρτάται 

από δικαστική απόφαση. 

                                              
16 Βλ. Σχετικά ∆αγτόγλου, « ατοµικά  δικαιώµατα», παρ.1048. 
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Με την ελευθερία συστάσεως δε συµβιβάζεται η απαγόρευση ή η 

υποχρέωση συστάσεως ενώσεως. ∆ε συµβιβάζεται όµως ούτε η επιβολή 

ορισµένου αριθµού ενώσεων, π.χ. µιας µόνο για κάθε καθορισµένη από τον νόµο 

περιφέρεια, κατ’ απόκλιση της αρχής της πολλαπλότητας των ενώσεων. Η 

επιβολή ορισµένου κλειστού αριθµού ενώσεων συνεπάγεται την άσκηση 

διακριτικής ευχέρειας από τα αποφασίζοντα κρατικά όργανα, που είναι όµως 

ασυµβίβαστη µε την συνταγµατική απαγόρευση της προηγούµενης άδειας. 

Η νοµολογία17 που διαπλάστηκε σχετικά µε το ζήτηµα αυτό προσθέτει 

στο επιτρεπτό της συστάσεως περισσότερων ενώσεων µε τον ίδιο ή παρεµφερή 

σκοπό και την αρνητική προϋπόθεση να µην επέρχεται σύγχυση γύρω από τη 

λειτουργία και δράση των ενώσεων. Η προϋπόθεση αυτή συνάγεται σύµφωνα µε 

τη νοµολογία από το άρθρο 25 § 3Σ.18 

Ορθότερο θα ήταν να θεωρείτο επιτρεπτή χωρίς προϋποθέσεις η 

σύσταση περισσότερων  ενώσεων µε τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό και να 

απέκειτο στην εξουσία του δικαστή να επιβάλει κυρώσεις προβλεπόµενες από το 

κοινό δίκαιο, αν πράγµατι εκ των υστέρων, δηλαδή µετά τη σύσταση, 

αποδεικνυόταν in concreto πρόκληση συγχύσεως περί την ταυτότητα των 

ενώσεων.19 

Η ΕφΘεσ/νίκης 181/1991  έκανε δεκτό ότι κατά την έννοια του 

άρθρου 281ΑΚ, αποτελεί υπέρβαση των αντικειµενικών κριτηρίων της καλής 

πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικού και οικονοµικού σκοπού του 

δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι, η ίδρυση περισσότερων επαγγελµατικών  

σωµατείων που έχουν την ίδια έδρα, επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό και 

                                              
17 βλ.ενδεικτικά ΑΠ 289/1981, ΕΑ 8882/1982, ΕΑ 2626/1981, ΕΑ 1039/1980. 
18 Η ΑΠ 1842/1984 έκανε δεκτό ότι υπόκειται στην απαγόρευση του 281ΑΚ η σύσταση 

περισσότερων σωµατείων, µε βάση την αρχή της πολλαπλότητας. 
19 βλ. Σχετικά Σπυρόπουλο,σελ28, Κασσιµάτης – Μαυριάς  « Ατοµικά και κοινωνικά 

δικαιώµατα». 
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αποτελούνται από µέλη που ασκούν το ίδιο επάγγελµα, εάν επέρχεται σύγχυση 

στην εύρυθµη λειτουργία τους και στη δραστηριότητα τους για την επίτευξη του 

σκοπού τους, ειδικότερα αν δηµιουργείται πλάνη για την ταυτότητά τους, λόγω 

της ίδιας επωνυµίας, οπότε η ίδρυση δεύτερου σωµατείου είναι αντίθετη µε τα 

υλικά και ηθικά συµφέροντα των µελών τους και γι’ αυτό δεν είναι νόµιµη. 

Η ΜονΠρΘεσ 10325/1999 όρισε ότι η αρχή της πολλαπλότητας 

απορρέει από τη συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωµα για ελεύθερη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η συνύπαρξη στον ίδιο τόπο δύο ή 

περισσότερων σωµατείων µε τους ίδιους σκοπούς µπορεί να ελεγχθεί από το 

∆ικαστήριο, ενόψει των άρθρων 25παρ.1-3Σ και 57,58,80αρ.1 και 281ΑΚ, µόνο 

όταν η λειτουργία του δεύτερου σωµατείου παρεµποδίζει ή περιορίζει την 

τήρηση του δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι από τα µέλη του άλλου 

σωµατείου, ώστε να µαταιώνεται ο συνταγµατικά προστατευόµενος σκοπός του 

δικαιώµατος αυτού για την πραγµατοποίηση της κοινωνικής προόδου µε 

ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη, καθώς και όταν η επωνυµία του συσταθέντος 

ή υπό σύσταση νεώτερου σωµατείου είναι ίδια ή παρόµοια µε εκείνη του 

προϋφισταµένου, έτσι ώστε να προκαλείται σύγχυση ως προς την ταυτότητά 

τους.  

Η 34563/2001 δέχθηκε ότι είναι καταχρηστική ( άρθρο 25παρ3Σ  και 

281ΑΚ) η ίδρυση δεύτερου σωµατείου όταν υπάρχουν και τα δύο στον ίδιο χώρο 

εργασίας, επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, έχουν τους ίδιους εργαζόµενους και 

στην επωνυµία τους έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό γνώρισµα, γιατί προκαλείται 

σύγχυση και παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία τους. 

Στην ελευθερία συστάσεως ανήκει και η ελευθερία επιλογής µεταξύ 

(αναγνωρισµένου) σωµατείου ή απλής ένωσης, η ελευθερία δηλαδή της 

αποφάσεως, αν η συσταθησόµενη ένωση θα έχει ή όχι νοµική προσωπικότητα. Η 

νοµική προσωπικότητα αποκτάται µε την εγγραφή στο βιβλίο των σωµατείων 

και δε µπορεί να αφαιρεθεί παρά µε τη διάλυση του σωµατείου. 
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Περαιτέρω, αξίζει να αναφερθεί η ελευθερία καθορισµού και 

αλλαγής του σκοπού της συνένωσης µέσα στα πλαίσια των νόµων, όπως θα 

αναλυθεί στη συνέχεια, καθώς και η ελευθερία συντάξεως και τροποποιήσεως 

του καταστατικού. Είναι ασυµβίβαστη µε το Σύνταγµα η θέσπιση ή η 

τροποποίηση µε κρατική πράξη του καταστατικού µιας ενώσεως. ∆εν είναι όµως 

ασυµβίβαστος µε την ελευθερία ενώσεως ο δικαστικός έλεγχος της νοµιµότητας 

του  καταστατικού. 

 Επιπλέον, η ελευθερία ενώσεως περιλαµβάνει την ελεύθερη 

απόφαση περί εισδοχής και αποβολής µελών, χωρίς κρατική ανάµιξη. Κατ’ 

εξαίρεση θεµελιώνεται υποκειµενικό δικαίωµα των τρίτων και κατά συνέπεια 

αντίστοιχη υποχρέωση του σωµατείου να καταστούν µέλη στις περιπτώσεις που 

αυτό προβλέπεται είτε µε διάταξη νόµου είτε µε διάταξη του καταστατικού ή 

όταν το σωµατείο de jure ή de facto κατέχει µονοπωλιακή θέση.20  

Από την ελευθερία της συνένωσης συνάγεται και η ατοµική 

ελευθερία προσχωρήσεως σε υφιστάµενη ένωση ή αποχωρήσεως από αυτή. 

Το δικαίωµα αυτό συνδέεται µε την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η 

ελευθερία προσχωρήσεως νοείται έναντι του Κράτους, έχει την έννοια ότι το 

Κράτος δε µπορεί να απαγορεύσει ή να συνδέσει µε δυσµενείς συνέπειες την 

προσχώρηση σε µια νόµιµη ένωση.21 Το δικαίωµα αποχώρησης από το σωµατείο 

προβλέπεται από τη διάταξη 87 εδ. α΄ ΑΚ. Το εδ. β΄ της διάταξης, σύµφωνα µε 

το οποίο η αποχώρηση µέλους σωµατείου πρέπει να γνωστοποιείται τρεις 

τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους, δεν αντίκειται προς 

το Σ. αφού ο περιορισµός αυτός δεν ισοδυναµεί µε απαγόρευση εξόδου, αλλά 

                                              
20 Βλ. σχετικά Χρυσόγονο « ατοµικά και κοινωνικά»,σελ465. 
21 Βλ. σχετικά ∆αγτόγλου, «ατοµικά  δικαιώµατα»,παρ.1058. 
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απλώς σκοπεύει στην προστασία του σωµατείου από κάθε τυχόν καταχρηστική 

ενάσκηση δικαιώµατος. 22 

Η ελευθερία συνένωσης περιλαµβάνει και την ελευθερία 

διατηρήσεως ή διαλύσεως της υφιστάµενης συνένωσης. Η κρατική επιβολή 

υποχρέωσης διατηρήσεως ή η κρατική απαγόρευση διαλύσεως µιας συνένωσης 

εναντίον της θέλησης των µελών της δε συµβιβάζεται µε το Σύνταγµα. Το ίδιο 

ισχύει και για την κρατική διάλυση µιας ιδιωτικής συνένωσης. Το Σ. την 

επιτρέπει µόνο για παράβαση νόµου ή ουσιώδους διατάξεως του καταστατικού 

και µόνο µε δικαστική απόφαση. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι εφόσον το άρθρο 12 § 1 κάνει λόγο για δικαίωµα των 

Ελλήνων να συνιστούν ενώσεις και σωµατεία,  καθίσταται σαφές πως ούτε η 

σύσταση τέτοιων οργανισµών ούτε η συµµετοχή σε αυτούς µπορούν ν’ 

αποτελέσουν αντικείµενο κρατικού καταναγκασµού. Αυτή η απαγόρευση 

επιβολής υποχρεώσεως για συνένωση αποτελεί την αρνητική όψη του 

δικαιώµατος ή την αρνητική ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Την ελευθερία 

δηλαδή της µη συστάσεως και µη προσχωρήσεως ή µη συµµετοχής. Από µια 

άποψη και η ελευθερία διαλύσεως µιας συνένωσης ή αποχωρήσεως από αυτή 

αποτελούν πλευρές της αρνητικής ελευθερίας. 

             Η ΣτΕ 2235/1979 έκρινε ότι δεν είναι επιτρεπτό να εξαρτηθεί η άσκηση 

συγκεκριµένης δραστηριότητας, επαγγελµατικής ή µη από την ένταξη σε 

ορισµένο σωµατείο, όπως συνέβαινε µε την πρόβλεψη του άρθρου 262 παρ  2 νδ 

86/1969 ότι « ουδείς λαµβάνει άδεια θηρείας αν δεν είναι µέλος κυνηγετικού 

συλλόγου». 

             Σύµφωνα µε την ΜπρΑθ 13073/1987, είναι αντισυνταγµατική διάταξη 

ΣΕΕ, που ορίζει ότι θεωρείται αυτόµατα µέλος του Σωµατείου 

                                              
22 ΣτΕ 1867/1978 Τµ.∆ 
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Σταθµαρχοελεγκτών το προσωπικό που προάγεται στο βαθµό του 

Σταθµαρχοελεγκτή. 

             Έχει γίνει  δεκτό µε την απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ 3198/9023, 

ότι η υποχρεωτική συµµετοχή των δηµοσιογράφων στην οικεία επαγγελµατική 

ένωση καταλύει τη συνταγµατική ελευθερία της µη συµµετοχής σε σωµατείο, 

ενώ την προσβάλλει έµµεσα και η απόδειξη της δηµοσιογραφικής ιδιότητας 

µέσω συµµετοχής σε αυτή.  

 

               Αντισυνταγµατική θεωρήθηκε επίσης, µε την απόφαση του ∆ιοικ. 

Πρωτοδ. Θεσ. (Τριµ) 3111/95 και η παροχή αφορολόγητου στους συντάκτες 

υπό τον όρο να είναι µέλη της οικείας ένωσης.  

              Σύµφωνα µε την ΕφΑθ 4441/1999, είναι αντισυνταγµατική, ως 

παραβιάζουσα τη συνδικαλιστική ελευθερία, οποιαδήποτε διάταξη νόµου ή 

ρήτρα συλλογικής σύµβασης εργασίας, µε την οποία καθιερώνεται υποχρέωση 

παρακράτησης συνδικαλιστικής συνδροµής από µη µέλη συνδικαλιστικής 

οργάνωσης. 

              Σύµφωνα µε την ΣτΕ 1502/2001, η ελευθερία του πολίτη να µη µετέχει 

καθόλου σε σωµατείο αποκλείει τον εξαναγκασµό του να προβεί στην ίδρυση 

σωµατείου ή να συµµετάσχει σε υφιστάµενο. Είναι ανεπίτρεπτη η θέσπιση 

αδικαιολόγητων προνοµίων υπέρ των µελών ορισµένων σωµατείων και 

αντικινήτρων για την εγγραφή σε άλλα παρεµφερών σκοπών ή για τη µη 

συµµετοχή σε οποιαδήποτε σωµατειακού χαρακτήρα οργάνωση. 

              Πρόσφατα, η ΣτΕ 3942/2001, δέχτηκε ότι δε συνάδουν προς το 

Σύνταγµα οι διατάξεις των άρθρων 262παρ.2, 266παρ.4 του νδ 86/1969, µε τις 

οποίες ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας θήρας τάσσεται η 

                                              
23 Ελλ∆νη 1991,σελ.1154 
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εγγραφή σε κυνηγετικό σύλλογο. ∆ικαιούνται να λάβουν άδεια θήρας και 

πρόσωπα που δεν ανήκουν σε κυνηγετικό σύλλογο. 

Επιπλέον το Ε∆∆Α στην υπόθεση Singular A Sigur Jonsson v 

Islande 30-6-93 και Sibson VRU 24-4-93 θεώρησε ότι η νοµοθετική υποχρέωση 

ενός οδηγού ταξί να γίνει µέλος µιας συγκεκριµένης συνένωσης οδηγών ταξί 

συνιστά παραβίαση του δικαιώµατός του της συνένωσης, που είναι εγγυηµένο 

από το άρθρο 11 της Ευρ. Σ∆Α. Το δικαστήριο ερµηνεύοντας το σχετικό άρθρο 

έκρινε ότι η ελευθερία της συνένωσης περιλαµβάνει και το αρνητικό δικαίωµα 

συνένωσης. 

 Από την ελευθερία σύστασης, συνένωσης κατά το άρθρο 12 Σ 

απορρέει και το δικαίωµα αυτοδιοίκησης της τελευταίας, που οριοθετείται από 

την αξίωση των συνενουµένων να µην επεµβαίνουν τα κρατικά όργανα στην 

επιβολή των προτεραιοτήτων ή των µέσων επίτευξης των καταστατικών σκοπών 

και στον τρόπο ή τη διαδικασία ανάδειξης της διοίκησης των σωµατείων ή των 

ενώσεων. Η πρώτη οµάδα των επιµέρους αξιώσεων αποχής αποτελεί λογικό 

επακόλουθο, αφ’ ενός του αµυντικού χαρακτήρα του δικαιώµατος της 

συνένωσης και αφ’ ετέρου του εγγυητικού ρόλου που καλούνται να 

διαδραµατίσουν στην άσκησή του οι διατάξεις των άρθρων 2, 5 παρ. 1 και 25 

του ισχύοντος Συντάγµατος. Οι επιλογές δράσης της συνένωσης δε µπορεί παρά 

να ανήκουν στα καταστατικά της όργανα, υπό τον όρο ότι οι αποφάσεις τους δεν 

αντιτίθενται στο Σύνταγµα, στα δικαιώµατα των άλλων και στα χρηστά ήθη ή 

στη δηµόσια τάξη. Άλλωστε, η νοµολογία διαµόρφωσε την αρχή της διοικητικής 

αυτοτέλειας των σωµατείων. Στην απόφαση του ΠΠρΑθ 70/73 έγινε δεκτό ότι ο 

έλεγχος του δικαστηρίου περιορίζεται στη νοµιµότητα και την τυπική 

εγκυρότητα της αποφάσεως της διοικήσεως του σωµατείου και ότι αποκλείεται η 

δυνατότητα έρευνας της ουσιαστικής βασιµότητας της αποφάσεως, δηλαδή αν 

πράγµατι συντρέχουν τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία η απόφαση 

στηρίχθηκε. 
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Στη δεύτερη οµάδα των αξιώσεων αποχής συγκαταλέγεται το 

δικαίωµα της συνένωσης να καθορίζει µε το καταστατικό της τα προσόντα 

εκλογιµότητας των µελών της διοίκησής της24 και το χρόνο θητείας της 

διοίκησής της, χωρίς όµως να είναι δυνατή η ισόβια ανάδειξη µελών της 

διοίκησης, διότι κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο µε τη δηµοκρατική οργάνωση της 

συνένωσης (ΠΠρ. Ιωαν. 15/86). Το  καταστατικό µπορεί ελεύθερα να ορίζει τη 

διάρκεια θητείας των οργάνων της συνένωσης, αλλά είναι αυτονόητο ότι η 

συµβατική ελευθερία δε µπορεί να εξικνείται ως την αντίθεση προς τον νόµο 

(174 ΑΚ). Με την ΑΠ 420/83 Τµ.Α΄ κρίθηκε ότι η νοµοθετική ρύθµιση µε την 

οποία προβλέπεται µε αναδροµική ισχύ, ανώτατο χρονικό όριο θητείας για τη 

διοίκηση σωµατείων είναι σύµφωνη µε το Σύνταγµα, ορίζοντας ότι ένας τέτοιος 

νόµος εξασφαλίζει τη δηµοκρατική λειτουργία των οργανώσεων χωρίς να 

προσβάλλει την αυτονοµία τους, ούτε περιορίζει το δικαίωµα να ρυθµίζουν 

αυτές µε το καταστατικό τους τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησής τους, εφόσον 

παρέχεται σ’ αυτές η ευχέρεια και η δυνατότητα επανεκλογής των απερχόµενων 

µελών της διοίκησης, τα οποία αναβαπτιζόµενα µε την εµπιστοσύνη της 

πλειοψηφίας των µελών αποκτούν µεγαλύτερο κύρος προς άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

Αντίθετα η Εφ. 10374/82 δέχεται ότι είναι αντισυνταγµατική η µε 

νόµο αναδροµικής ισχύος συντόµευση της θητείας των οργάνων διοίκησης µιας 

κατηγορίας σωµατείων και η κήρυξή τους ως εκπτώτων, αφού έτσι ο νοµοθέτης 

καταργεί συγκεκριµένες διοικήσεις, υποκαθιστάµενος στη βούληση µελών των 

σωµατείων. 

 

 

                                              
24 ΠΠρ Πρεβ5/1978 
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γ. Υποκείµενα του δικαιώµατος 

 

Φορείς του δικαιώµατος συνένωσης είναι σύµφωνα µε τη γραµµατική 

διατύπωση του άρθρου 12 § 1 Σ. οι Έλληνες. 

Σύµφωνα µε την άποψη που έχει επικρατήσει, ο συντακτικός 

νοµοθέτης δε θέλησε να αποκλείσει τους αλλοδαπούς από την απόλαυση του 

δικαιώµατος, αλλά, απλώς να αναθέσει στον κοινό νοµοθέτη τη ρύθµιση των 

προϋποθέσεων άσκησής του από αυτούς. Είναι γεγονός πάντως, ότι η 

διαφοροποίηση της αντιµετώπισης των Ελλήνων και αλλοδαπών, ως προς την 

απόλαυση του δικαιώµατος της συνένωσης, έχει µικρή πρακτική αξία, αν 

ληφθούν υπόψη τα επιτασσόµενα από τα άρθρα 5 § 1 και 28 § 1 του 

Συντάγµατος. ∆ιότι από τη διάταξη του άρθρου 5 § 1 εισάγεται ερµηνευτικό 

κριτήριο που ενισχύει τη θέση των αλλοδαπών και από τη διάταξη 28 § 1 

εγκαθίστανται στην ελληνική έννοµη τάξη κανόνες που προβλέπονται από 

διεθνείς συµβάσεις και δεσµεύουν τον κοινό νοµοθέτη να µην επιβάλλει για τους 

αλλοδαπούς περισσότερους περιορισµούς στην απόλαυση του δικαιώµατος της 

συνένωσης από όσους επιβάλλονται στους ηµεδαπούς. Επιπλέον στο άρθρο 11 § 

1 της Ευρ. Σ∆Α ορίζεται «παν πρόσωπο έχει δικαίωµα εις την ελευθερίαν του 

συνέρχεσθαι ειρηνικώς και εις την ελευθερία του συνεταιρισµού συµπερι-

λαµβανοµένου του δικαιώµατος ιδρύσεως µε άλλους συνδικάτων και 

προσχωρήσεως εις συνδικάτα επί σκοπώ προασπίσεως των συµφερόντων του». 

Με τη διάταξη της παρ. 2 άλλωστε απαγορεύεται η επιβολή περιορισµού από 

οποιαδήποτε αρχή στο δικαίωµα της συνένωσης, µε εξαίρεση τις συνενώσεις που 

συνεπάγονται ανάληψη από αλλοδαπούς πολιτικής δραστηριότητας, 

επιτρέποντας, ωστόσο τη νοµοθετική παρέµβαση προκειµένου να περιφρουρηθεί 

το γενικό συµφέρον και τα δικαιώµατα των τρίτων. Αυτό το πλέγµα διατάξεων 

θεωρείται ως απολύτως εγγυητικό της απόλαυσης του δικαιώµατος της 

συνένωσης από τους αλλοδαπούς. Εξάλλου στο άρθρο 8 παρ.1 της ΣΕΚ 
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θεσπίζεται « ιθαγένεια της Ένωσης» και ορίζεται ότι «πολίτης της Ένωσης είναι 

κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους µέλους». Το άρθρο 8Α 

της ΣΕΚ ορίζει ότι «κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωµα να κυκλοφορεί 

και να διαµένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών µελών». Απ’ τη συνδυαστική 

ερµηνεία των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι επιβάλλεται ειδική µεταχείριση 

για τον κοινοτικό αλλοδαπό. Η σαφής παραποµπή στην Ευρ. Σ∆Α και η 

υπονοούµενη εξίσωση των πολιτών της Ένωσης µε τους ηµεδαπούς, ως προς την 

απόλαυση των δικαιωµάτων που σχετίζονται µε την ελεύθερη διαµονή και 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, οδηγούν στην εκδοχή ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εφόσον κατοικούν ή διαµένουν στην Ελλάδα, είναι φορείς του 

δικαιώµατος της συνένωσης, όπως ακριβώς και οι Έλληνες. Το ζήτηµα της 

αναγνώρισης του δικαιώµατος της συνένωσης στους αλλοδαπούς απασχόλησε τη 

νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων µε τη µορφή δύο προβληµάτων. 

Το πρώτο συνδέεται µε το αν είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία 

σωµατείων που αποτελούνται αποκλειστικά από αλλοδαπούς, ενώ το δεύτερο 

διαπλέκεται µε το ερώτηµα αν οι αλλοδαποί µπορούν να συµµετάσχουν στη 

διοίκηση σωµατείου. Σηµειωτέον ότι η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 

281/14 προέβλεπε εµµέσως την ίδρυση και λειτουργία σωµατείου αποτε-

λούµενου αποκλειστικά από αλλοδαπούς, υπό τον όρο ο καταστατικός σκοπός 

να µην είναι πολιτικός. Μετά την κατάργηση των διατάξεων αυτών από το 

άρθρο 12 Εισ. ΝΑΚ η δικαστηριακή πρακτική δέχθηκε ότι µε την τελευταία 

αυτή ρύθµιση συνδυαζόµενη µε τα επιτασσόµενα από το άρθρο 107 Εισ. ΝΑΚ 

φαίνεται η θέληση του νοµοθέτη να αποκλείσει κάθε λειτουργία σωµατείου 

αποτελούµενου αποκλειστικά από αλλοδαπούς.25 Η γραµµατική ερµηνεία του 

άρθρου 107 Εισ. ΝΑΚ οδήγησε τα δικαστήρια στη θέση ότι είναι δυνατή η 

                                              
25 ΠΠρΑθ 12872/1953 
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συµµετοχή αλλοδαπών σε σωµατείο, όχι όµως και στη διοίκησή του, εκτός αν 

πρόκειται για σωµατεία στα οποία εξαιτίας του σκοπού τους συµµετέχουν 

αναγκαστικά και αλλοδαποί.26 

Στη συνέχεια η Εφ. Αθ. 9279/1980 έκανε δεκτό ότι είναι δυνατή η 

συµµετοχή αλλοδαπών στη διοίκηση επαγγελµατικού σωµατείου, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο αλλοδαπός έχει άδεια εργασίας στην Ελλάδα ή ασκεί 

επάγγελµα για το οποίο υφίσταται το σωµατείο. Με τις αποφάσεις 1834 και 

2449/1986 του Πολ.Πρ.Αθ. αναγνωρίστηκε η λειτουργία σωµατείου που 

αποτελείται και διοικείται αποκλειστικά από αλλοδαπούς. Οι διατάξεις της Ευρ. 

Σ∆Α εφαρµόζονται και στις δύο, στη µεν 1834/1986 γίνεται δεκτό ότι οι 

αυξηµένης ισχύος διατάξεις της Ευρ. Σ∆Α παραµερίζουν τον περιορισµό που 

ίδρυσε η δυσπιστία του κοινού νοµοθέτη µε το άρθρο 107 Εισ. ΝΑΚ προς τους 

αλλοδαπούς, ενώ στη 2449/86 διαπιστώνεται κενό δικαίου στη ρύθµιση του 

άρθρου 107 Εισ. ΝΑΚ, ως προς τα σωµατεία τα αποτελούµενα αποκλειστικά 

από αλλοδαπούς, το οποίο καλύπτεται από τις διατάξεις της Ευρ. Σ∆Α.  

Πρόσφατα,  η ΠΠρΘεσ 6297/9327 έκανε δεκτό ότι η συµµετοχή 

αλλοδαπού στην προσωρινή διοίκηση σωµατείου είναι σύννοµη αφού η σχετική 

απαγόρευση του άρθρου 107 Εισ. ΝΑΚ καταργήθηκε ως αντικείµενη στα άρθρα 

11 και 14 της Ευρ. Σ∆Α. Επιπλέον, η ΜΠρΑθ 3518/1993 αναγνώρισε σωµατείο 

µε µέλη Αλβανούς υπηκόους και όρισε ότι είναι επιτρεπτή η συµµετοχή 

αλλοδαπού και στη διοίκηση σωµατείου, του οποίου είναι µέλος, εφόσον ο 

σκοπός του δεν είναι πολιτικός. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, «από τα άρθρα 

11, 14 και16 της Ευρ.Σ∆Α, προκύπτει ότι µε αυτές καθιερώνεται ρητά η ισότητα 

                                              
26 ΠΠρΑθ 12872/1953, ΠρΠειραιά 1968/1958, η οποία επικαλέστηκε τη ρύθµιση που 

προβλέπει ισότητα των αλλοδαπών- ηµεδαπών στην απόλαυση αστικών δικαιωµάτων(4ΑΚ) 

καθώς και τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας ως προς το δικαίωµα της συνένωσης. 

 
27 Ίδια και η ΜΠρωτ.Αθ 4300/1996 
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στην απόλαυση του δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι, χωρίς καµία διάκριση, 

ούτε λόγω εθνικής προελεύσεως, οι µόνοι δε περιορισµοί που µπορούν να 

επιβληθούν, µπορούν να αναφέρονται στην πολιτική δραστηριότητα των ξένων ή 

να αποτελούν αναγκαία µέτρα για την εθνική και δηµόσια ασφάλεια, την 

προάσπιση της υγείας και της ηθικής ή την προστασία των δικαιωµάτων και 

ελευθεριών των τρίτων. Μόνο σε αυτά τα πλαίσια θα µπορούσε να περιοριστεί η 

άσκηση του δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι επί των αλλοδαπών βάσει του 

άρθρου 107 ΕισΝΑΚ, που είναι διάταξη µικρότερης τυπικής ισχύος από τις 

αντίστοιχες της Συµβάσεως της Ρώµης και υποχωρεί έναντι αυτών.» 

¨Ένα άλλο ζήτηµα που έχει απασχολήσει τη θεωρία είναι η 

δυνατότητα των ανηλίκων να απολαµβάνουν τη προστασία του περί ου ο λόγος 

δικαιώµατος. Η συµµετοχή σε σωµατείο ή και σε ένωση χωρίς νοµική 

προσωπικότητα συνιστά δικαιοπραξία,28 η οποία έχει µακρά διάρκεια και 

συνεπάγεται ποικίλες και όχι ασήµαντες υποχρεώσεις για τον  συµβαλλόµενο. 

Είναι εύλογο, εποµένως, ότι προαπαιτείται η ύπαρξη πλήρους 

δικαιοπρακτικής  ικανότητας  στον  συµβαλλόµενο, δηλαδή η συµπλήρωση του 

18ου έτους (127ΑΚ), προκειµένου σε τελική ανάλυση να προστατευθεί ο ίδιος ο 

ανήλικος.29 Εξαίρεση στα παραπάνω εισάγεται µε το άρθρο 7 § 1 εδ. β΄ 

Ν.2164/82 το οποίο ορίζει ότι οι ανήλικοι που εργάζονται νόµιµα µπορούν να 

είναι µέλη συνδικαλιστικής οργάνωσης προκειµένου να προστατέψουν τα 

εργασιακά τους δικαιώµατα. Επίσης, οι ανήλικοι φοιτητές µπορούν να 

συµµετέχουν στο φοιτητικό σύλλογο του τµήµατος που φοιτούν (άρθρα 2 παρ. 

3α και 2 παρ. 3β του ν.1268/1982). 

                                              
28 78,79,107ΑΚ 
29  Κατά τον Ορφανουδάκη, η ίδια η φύση του δικαιώµατος απαιτεί για την άσκησή του ένα 

minimum ψυχοπνευµατικής ωρίµανσης, η συνδροµή του οποίου δεν είναι δυνατόν παρά να 

εξαρτηθεί από την ηλικία του φυσικού προσώπου. « Η ελευθερία της συνένωσης»,σελ.69. 
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Αµφιλεγόµενο ζήτηµα αποτελεί το αν φορείς του δικαιώµατος της 

συνένωσης είναι και τα νοµικά πρόσωπα. Ο συντακτικός νοµοθέτης σωπαίνει 

ως προς αυτό το ζήτηµα, η θεωρία όµως ενστερνίζεται την ερµηνευτική 

προσέγγιση που θεωρεί αυτονόητη την προστασία των νοµικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου. Στο συµπέρασµα αυτό συνηγορεί η διαπίστωση ότι η φύση 

του δικαιώµατος της συνένωσης προσιδιάζει στα ν.π.ι.δ. Επιχείρηµα προς αυτή 

την κατεύθυνση παρέχεται και από το άρθρο 16 παρ. 9Σ που προβλέπει τη 

λειτουργία ενώσεων αθλητικών σωµατείων. 

Σε ότι αφορά τα ν.π.δ.δ. ο ∆αγτόγλου αναφέρει ότι αυτά δεν 

εµπίπτουν στην προστασία του άρθρου 12Σ. Αντιθέτως η συνταγµατική 

κατοχύρωση της ελευθερίας ενώσεως προστατεύει τους ιδιώτες έναντι των 

ν.π.δ.δ. Αυτό ισχύει ιδίως για τις δηµόσιες ενώσεις (ή δηµόσιους συλλόγους) ή 

τους ΟΤΑ και τους επαγγελµατικούς συλλόγους (ιατρικούς, δικηγορικούς), τα 

επιµελητήρια που, ανεξάρτητα από την «ιδιωτική» ή «δηµόσια» καταγωγή τους, 

ασκούν όλα, τουλάχιστον εν µέρει, διοίκηση υπό τη λειτουργική έννοια του 

όρου. 

Η ΣτΕ 2260/82 δέχτηκε ότι οι δηµόσιοι σύλλογοι (δικηγορικοί, 

ιατρικοί) δεν εµπίπτουν στο ρυθµιστικό πεδίο του άρθρου 12Σ, µε το σκεπτικό 

ότι η υποχρεωτική συµµετοχή των µελών τους σ’ αυτούς, τους στερεί τον 

αντιπροσωπευτικό τους χαρακτήρα, ενώ άλλωστε µε τα ν.π. αυτά σκοπείται 

παραλλήλως προς τη διαφύλαξη των µελών τους, η εξυπηρέτηση γενικότερων 

σκοπών, όπως η προαγωγή της επιστήµης και η οργάνωση του επαγγέλµατος. 

Αντίθετα, η µειοψηφία δέχεται ότι  κατά την έννοια του άρθρου 12Σ 

απολαµβάνουν και τα ν.π.δ.δ. µε σωµατειακή οργάνωση των εγγυήσεων που 

προβλέπονται από αυτό. 

Αποδέκτης της ισχύος του δικαιώµατος είναι καταρχήν, η κρατική 

εξουσία. Ωστόσο δεν αποκλείεται η επίκλησή του σε ότι αφορά ιδίως την 

αρνητική του όψη και έναντι των ίδιων των συνενώσεων, οι οποίες οφείλουν 
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να µην ασκούν πίεση σε τρίτα πρόσωπα για να καταστούν µέλη τους και να µην 

παρεµποδίζουν την τυχόν αποχώρηση των ήδη µελών. Αποδέκτης µπορεί να 

είναι και ιδιώτης (για παράδειγµα ο εργοδότης). 

 

δ. Λίγα λόγια για το άρθρο 11 της ΕυρΣ∆Α. 

 

Με το άρθρο 11 της Ευρ.Σ∆Α κατοχυρώνονται τρεις βασικές 

ελευθερίες ή δικαιώµατα του ανθρώπου, που, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 

11 είναι  :  -η ελευθερία «του συνέρχεσθαι ειρηνικώς», 

- η ελευθερία συνεταιρισµού και 

- το δικαίωµα «ιδρύσεως µετ' άλλων συνδικάτων και προσχωρήσεως 

εις συνδικάτα επί σκοπώ προασπίσεως των συµφερόντων του». 

 Στην παράγραφο 2 τον άρθρου 11  προσδιορίζονται οι περιορισµοί 

στους οποίους οι ανωτέρω ελευθερίες ή δικαιώµατα µπορούν θεµιτώς, κατά τη 

Σύµβαση, να υποβάλλονται. Οι περιορισµοί αυτοί πρέπει να προβλέπονται από 

τον νόµο και πρέπει να αποτελούν «αναγκαία µέτρα εν δηµοκρατική κοινωνία» 

για: 

- την εθνική ασφάλεια, 

- τη δηµόσια ασφάλεια, 

- την προάσπιση της τάξεως, 

- την πρόληψη του εγκλήµατος, 

- την προστασία της υγείας, 

-    την προστασία της ηθικής, 

- την προστασία των δικαιωµάτων των τρίτων  

- την προστασία των ελευθεριών των τρίτων. 

Στην ίδια παράγραφο διατυπώνεται, πάντως, και η εξής επιφύλαξη: 

«Το παρόν άρθρον δεν απαγορεύει την επιβολή νοµίµων περιορισµών εις την 
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άσκησιν των δικαιωµάτων τούτων υπό µελών των ενόπλων δυνάµεων, της ή των 

διοικητικών υπηρεσιών του Κράτους». 

Το ∆ικαστήριο θεωρεί ότι οι ρυθµίσεις του  άρθρου 11 της Συµβά-

σεως αποτελούν lex specialis σε σχέση µε το άρθρο 10 της Συµβάσεως, περί την 

ελευθερία εκφράσεως, που εµφανίζεται ως lex generalίs έναντι τον άρθρου 11  

(απόφαση της 26ης Απριλίου 1991, Ezelin κατά Γαλλίας). 

Σε ότι αφορά τη συνεταιριστική ελευθερία τρία είναι τα ζητήµατα 

προκύπτουν από τη σχετική νοµολογία τον ∆ικαστηρίου: η έκταση εφαρµογής 

του δικαιώµατος (α), η αρνητική µορφή της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι (β) 

και, τέλος, η αναγκαιότητα στον περιορισµό της (γ). 

 

δα Έκταση εφαρµογής του δικαιώµατος 

 

Το ∆ικαστήριο έχει δεχθεί ότι µια οργάνωση δηµοσίσυ δικαίου η 

οποία περιλαµβάνει υποχρεωτικώς ως µέλη της, κατά  την ισχύουσα νοµοθεσία, 

τους ιατρούς µιας χώρας, σκοπεί δε στην άσκηση επ' αυτών ενός δηµόσιου 

ελέγχου επί της ασκήσεως από αυτούς της ιατρικής τέχνης, δεν αποτελεί ένα 

σωµατείο, κατά την έννοια του άρθρου 11 της Συµβάσεως και, ως εκ τούτου, δεν 

είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως παραβίαση της ελευθερίας που 

προστατεύεται από το άρθρο 11 η  υποχρέωση ενός ιατρού της χώρας αυτής να 

συµµετέχει στην εν λόγω  οργάνωση (απόφαση της 23ης Ιουνίου 1981,Le 

Compte, Van Leuven και De Mayere Κατά Βελγίου. 

 Στην απόφασή του Sίgurdιιr A Sigurjonsson κατά lσλανδίας (30 

Ιουνίου 1993), το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η οργάνωση των αυτοκινητιστών 

Frarιιi. παρά τους σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος που επιτελεί και την εξουσία  

της να επιβάλλει ποινές, να ψηφίζει κανονισµούς, να χcρηγεί άδειες και να τις 

ανακαλεί, συνιστά προεχόντως µια ιδιωτικού δικαiου ένωση µε σκοπό την 
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προώθηση των επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών της, γι’ αυτό και 

υπάγεται στην έννοια του συνεταιρισµού κατά το άρθρο 11 της Συµβάσεως. 

Στην απόφασή του Ενιαίο Κοµµουνιστικό Κόµµα Τουρκίας Κατά 

Τουρκίας ( 30 Ιανουαρίου 1988), το ∆ικαστήριο δέχθηκε : 1ον ότι η ελευθερία 

του συνεταιρίζεσθαι καλύπτει όχι µόνο την ελευθερία λειτουργίας των ήδη 

υπαρχόντων σωµατείων αλλά και την ελευθερία ιδρύσεως νέων. 2ον  ότι και τα 

πολιτικά κόµµατα είναι σωµατεtα, κατά την έννοια του άρθρου 11 της 

Συµβάσεως, υπαγόµενα ως εκ τούτου  στην προστασία  του. (3ον) ότι είναι 

αδιάφορο, από απόψεως eφαρµογής του άρθρου 11 επί πολιτικών κοµµάτων, η 

θέση που το Σύνταγµα εκάστου Κράτους προσδίδει στα κόµµατα και η ένταξη 

του νοµικού καθεστώτος  που τα διέπει σύµφωνα µε τις συνταγµατικές α-

ντιλήψεις που  ε.πικρατούν σε ένα συµβαλλόµενο Κράτος, όχι στο χώρο των 

ατοµικών δικαιωµάτων, αλλά σ’ αυτόν της οργάνωσης της κρατικής εξουσίας. 

Τα αυτά διεκηρύχθησαν και στην απόφαση της 25ης Μαϊου 1998, Σοσιαλιστικό 

Κόµµα και λοιποί κατά Τουρκίας . 

 

δβ. Η αρνητική ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι 

 

Κατά το ∆ικαστήριο, το άρθρο 11 προστατεύει το δικαίωµα µη 

συµµετοχής σε ένα σωµατείο (αρνητική ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι). Έτσι 

έχει κριθεί ότι οι συµφωνίες περί «συνδικαλιστικού µονοπωλίου στις θέσεις 

εργασίας» ( «closed shop»), δια των οποίων οι εργαζόµενοι επί ποινή 

απολύσεως, εντάσσονται ως µέλη σε ένα σωµατείο εργαζοµένων, πλήττουν την 

ίδια την ουσία της ελευ0ερίας του συνεταιρίζεσθαι και δεν συνιστούν, ως 

προέβαλε η Κυβέρνηση του καθ' ου η προσφυγή Κράτους, µια όψη της 

ελευθερίας αυτής η οποία  δεν υπήχ0η στην προστασία της Συµβάσεως 

(απόφαση του ∆ικαστηρίου της 13ης Ιουνίου 1981, Young,James και Webster 

κατά Ηνωµένου Βασιλείου). Στην απόφασή του Sigurdur A Sigurjonsson (30 
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Ιουνίου 1993), όπου ετίθετο το ζήτηµα της συµβατότητας προς το άρθρο 11 της 

Συµβάσεως της υποχρεωτικής εγγραφής των αυτοκινητιστών στην οργάνωση 

Frami , το ∆ικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι εξ ορισµού αντίθετη προς τη Σύµβαση 

η υποχρέωση αυτή, αλλά την υπέβαλε στον έλεγχο της αναλογικότητας 

καταλήγοντας ότι για τη συγκεκριµένη υπόθεση, τα όρια του ανεκτού είχαν 

ξεπερασθεί. 

 

δγ. Η αναγκαιότητα στον περιορισµό της ελευ0εµίας του 

συνεταιρίζεσθαι. 

 

Στην απόφαση του Ενιαίο Κοµµουνιστικό Κόµµα κατά Τουρκίας (30 

Ιανουαρίου Ι998), το ∆ικαστήριο έκρινε ότι δεν απεδείχθη η αναγκαιότητα της 

απαγόρευσης λειτουργίας ενός κόµµατος, η οποία επιβλήθηκε από τις εθνικές 

Αρχές µε την αιτιολογία ότι το πρόγραµµα του κόµµατος αυτού είχε ως στόχο  

τη διάσπαση της εθνικής ενότητας µε την αναγνώριση των Κούρδων ως 

µειονότητας. Κατά το  ∆ικαστήριο εάν το  πρόγραµµα του Τ.Β.Κ.Ρ. οµιλεί για 

«λαό» για «έθνος» και για «πολίτη» Κούρδο. δεν τους χαρακτηρίζει, εντούτοις, 

ως µειονότητα και δεν διεκδικεί γι αυτούς, - εκτός από την αναγνώριση της 

ύπαρξής  τους - το προνόµιο µιας ιδιαίτερης µεταχείρισης ή ιδιαίτερων 

δικαιωµάτων, ιδίως δε αυτού του χωρισµού από τους λοιπούς κατοίκους της 

'Τουρκίας. Μπορεί κανείς να διαβάσει στο πρόγραµµα ότι «το Τ.Β.Κ.Ρ. θα 

δράσει ώστε το κουρδικό πρόβληµα να βρει µια ειρηνική, δηµοκρατική και 

δίκαιη λύση, ώστε ο κουρδικός και ο τουρκικός λαός να ζήσουν µαζί µε τη 

θέλησή τους και εντός των κρατικών συνόρων της τουρκικής δηµοκρατίας, µε 

έρεισµα την ισότητα των δικαιωµάτων και εν  όψει της δηµοκρατικής 

αναδιάρθρωσης επί τη βάσει των κοινών συµφερόντων». Ως προς το δικαίωµα 

αυτοδιάθεσης, τα πρόγραµµα του Τ.Β.Κ.Ρ. περιορίζεται στην επίκριση ότι ένεκα 

της προσφυγής στη βία. δεν ασκήθηκε από κοινού,  αλλά κατά τρόπο χωρισµένο 
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και µονοµερή, προσδιορίζοντας ότι η θεραπεία αυτού του προβλήµατος είναι 

πολιτική και ότι για να παύσουν η καταπίεση και οι δυσµενείς διακρίσεις σε 

βάρος του κουρδικού λαού, οι Τούρκοι και οι Κούρδοι πρέπει να ενωθούν. Κατά 

το ίδιο πρόγραµµα, «το κουρδικό πρόβληµα δεν θα βρει λύση παρά µόνον εάν τα 

ενδιαφερόµενα µέρη µπορέσουν να εκφράσουν  ελεύθερα τις απόψεις τους, εάν 

συµφωνήσουν να απορρίψουν την προσφυγή σε κάθε µορφή βίας για την 

επίλυση του προβλήµατος και εάν µπορέσουν να συµµετέχουν στην πολιτική 

ζωή υπό την ιδία έκαστο εθνική  του ταυτότητα». Κατά τη γνώµη του 

∆ικαστηρίου, «ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ∆ηµοκρατίας είναι η 

δυνατότητα που παρέχει για επίλυση µε το διάλογο και χωρίς προσφυγή στη βία 

των προβληµάτων που συναντά η χώρα και τούτο ακόµη και αν αυτά ενοχλούν. 

Η δηµοκρατία τρέφεται πράγµατι µε την ελευθερία εκφράσεως. Υπό αυτή την 

έννοια, ένας πολιτικός σχηµατισµός δεν επιτρέπεται να ενοχλείται εκ µόνου του 

λόγου ότι επιθυµεί να συζητήσει δηµόσια για την τύχη ενός µέρους του 

πληθυσµού του Κράτους και να αναµειχθεί στην πολιτική αυτού για να βρει, στο 

πλαίσιο του σεβασµού των δηµοκρατικών κανόνων, λύσεις που µπορούν να 

ικανοποιήσουν  τους ενδιαφερόµενους παράγοντες. Εάν δε κανείς κρίνει από το 

πρόγραµµά του, αυτός είναι ο αντικειµενικός σκοπός του Τ. Β.Κ.Ρ. σ' αυτό το 

χώρο». 

 

 

ε.  Αντιδιαστολή µε τα άρθρα 12 παρ.4 και 5. 30 

 

Η παρ. 4 του άρθρου 12Σ καθιερώνει ταυτόχρονα ένα ατοµικό και ένα 

κοινωνικό δικαίωµα. Αφενός δηλαδή το δικαίωµα αυτοδιοίκησης, µέσα στα 

                                              
30 βλ σχετικά ∆αγτόγλου « ατοµικά δικαιώµατα» παρ.1081 εώς 1084, 

Χρυσόγονο « ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα», σελ 474 εώς 476,  

Κασσιµάτη- Μαυριά « Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα», Λιακόπουλος, σελ 1-20. 
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πλαίσια του νόµου και του καταστατικού των γεωργικών και αστικών 

συνεταιρισµών, όριο του οποίου αποτελεί η ρητά προβλεπόµενη κρατική 

εποπτεία. Αφετέρου το κοινωνικό δικαίωµα των συνεταιρισµών να 

προστατεύονται από το Κράτος, που είναι υποχρεωµένο να µεριµνά για την 

ανάπτυξή τους. Ο συνεταιρισµός κατά την έννοια αυτής της διάταξης δεν έχει 

και δεν µπορεί να έχει την κερδοσκοπία ως κύριο σκοπό του, έστω και αν 

πρόκειται για νπιδ, το οποίο ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα και έχει 

εµπορική δραστηριότητα. Αντίθετα, δύο βασικά στοιχεία διακρίνουν τον 

συνεταιρισµό από τα άλλα νοµικά πρόσωπα επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 

όπως οι εµπορικές εταιρείας. Πρώτο, ότι, αποτελεί περισσότερο ένωση 

προσώπων και λιγότερο εταιρεία, µε συνέπεια τα εισφερόµενα κεφαλαία να είναι 

χαµηλού ύψους και να παίζουν δευτερεύοντα ρόλο. Και δεύτερο, ότι δεν 

αποβλέπει µόνο στην προαγωγή της οικονοµίας των µελών του, που είναι 

συνήθως οικονοµικά αδύνατα και ασκούν οµοειδή δραστηριότητα, αλλά 

επιπλέον και στην κοινωνική και πνευµατική ανύψωσή τους. Ο χαρακτήρας του, 

λοιπόν, δεν είναι κερδοσκοπικός αλλά ευρύτερα οικονοµικός, κοινωνικός και 

πολιτιστικός. 

Αναγκαστικός είναι ο συνεταιρισµός στον οποίο ούτε η σύσταση ούτε 

η προσχώρηση ούτε η αποχώρηση είναι εκούσια. Όπως κάθε ατοµικό δικαίωµα 

έτσι και το δικαίωµα της ενώσεως περιλαµβάνει και µια αρνητική πλευρά, την 

αρνητική ελευθερία ενώσεως, κατοχυρώνοντας το δικαίωµα της µη 

προσχωρήσεως ή αποχωρήσεως από µια ένωση χωρίς δυσµενείς συνέπειες. 

Υπάρχουν, όµως, περιπτώσεις, στις οποίες επιτακτικό δηµόσιο συµφέρον 

επιβάλλει, για ειδικούς σκοπούς, την προσχώρηση πολλών προσώπων, σε µια 

ένωση, ανεξάρτητα από τη συγκατάθεσή τους, καθώς και την απαγόρευση 

αποχωρήσεως. Η δηµόσια υγεία αποτελεί τον πιο προφανή λόγο για τον οποίο, 

µπορεί να επιβληθεί π.χ. η ίδρυση ενός συνεταιρισµού για την ύδρευση ή 

αποχέτευση µιας περιοχής. Αλλά και η κοινή γεωγραφική εκµετάλλευση µιας 
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περιοχής π.χ. ενός δάσους, µπορεί να είναι εκ των πραγµάτων τόσο αναγκαία, 

ώστε να επιβάλλεται η σύσταση αναγκαστικού γεωργικού συνεταιρισµού. 

Επίσης τα στοιχειώδη συµφέροντα ενός επαγγελµατικού κλάδου και του 

καταναλωτικού κοινού µπορεί να επιβάλλουν τη συνένωση όλων των 

επαγγελµατιών σε ένα σύλλογο, όπως ο δικηγορικός ή ο ιατρικός. 31  

Η σύσταση του αναγκαστικού συνεταιρισµού επιτρέπεται µόνο µε 

νόµο, δηλαδή τόσο µε τυπικό νόµο, όσο και µε ουσιαστικό, δηλαδή κανονιστική 

πράξη της ∆ιοίκησης. ∆ιάλυση επιτρέπεται πάλι µε νόµο και µε τον τρόπο που 

αυτός ορίζει. 

Το Σύνταγµα δεν ορίζει αν η µορφή που ο νόµος δίνει στον 

αναγκαστικό συνεταιρισµό είναι του νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου. Το στοιχείο του εξαναγκασµού του διέπει τον αναγκαστικό 

συνεταιρισµό καθιστά αναγκαία την οργάνωσή του ως νπδδ ( ΣτΕ 407/1983 ). 32 

 

 

 

 

                                              
31 βλ σχετικά ∆αγτόγλου «ατοµικά δικαιώµατα», παρ.1083,  

βλ σχετικά Χρυσόγονο «ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα», σελ 475, κατά τον οποίο οι 

αναγκαστικοί συνεταιρισµοί αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή 

δηµόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής εκµετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης 

πλουτοπαραγωγικής πηγής. 
32 Ωστόσο η ολ ΣτΕ 2903/83, Σ 1984, 198 δέχθηκε χωρίς αιτιολογία, ότι η 

προβλεπόµενη στο άρθρο 12 παρ. 5 εξαίρεση από την ελεύθερη σύσταση ενώσεων αφορά 

αποκλειστικά και µόνο στον τρόπο της συστάσεως και τη µορφή της συµµετοχής των µελών 

του συνεταιρισµού η οποία καθίσταται υποχρεωτική χωρίς να συνεπάγεται τη µεταβολή του 

νοµικού χαρακτήρα των αναγκαστικά ιδρυόµενων συνεταιρισµών ως νπιδ σύµφωνα µε την 

έννοια της συνταγµατικής διατάξεως. 
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ΙΙ Οριοθέτηση της συνταγµατικής προστασίας της συνένωσης  

(του συνεταιρίζεσθαι) 

 

Α. Περιορισµοί σχετικοί µε  τη σύσταση και λειτουργία 

 

α. Η προϋπόθεση τήρησης των νόµων 

 

Το ισχύον Σύνταγµα προστατεύει το δικαίωµα της συνένωσης υπό την 

προϋπόθεση της τήρησης των νόµων, οι οποίοι ποτέ όµως δεν είναι δυνατόν να 

εξαρτήσουν την άσκησή του από προηγούµενη άδεια. Το Σύνταγµα του 1975 

εισάγει σηµαντικές καινοτοµίες σε σχέση µε τις αντίστοιχες ρυθµίσεις των 

συνταγµάτων του 1911 του 1952. Πρώτον,  σε αντίθεση µε τα προϊσχύοντα 

συντάγµατα που απέκλειαν την υπαγωγή του δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι, 

σε προηγούµενη άδεια της κυβερνήσεως, το ισχύον Σύνταγµα αποκλείει κάθε 

άδεια. ∆εύτερον, σε αντίθεση προς τα προϊσχύσαντα Συντάγµατα που 

προέβλεπαν ως µόνο λόγο διάλυσης την παράβαση του νόµου, το ισχύον Σ 

προβλέπει και την «παράβαση ουσιώδους διάταξης του καταστατικού» της 

συνένωσης.  

Παρά τις αντικρουόµενες απόψεις της επιστήµης και της νοµολογίας, 

ορθότερο θα ήταν να δεχτούµε ότι η ρήτρα «τηρώντας τους νόµους του 

Κράτους» δεν ταυτίζεται µε µια γενική επιφύλαξη υπέρ του νόµου και δεν 

αποτελεί συνταγµατική εξουσιοδότηση στο νοµοθέτη να οργανώσει την άσκηση 

της ελευθερίας θέτοντας περιορισµούς. Αντιθέτως, η συστηµατική ερµηνεία του 

άρθρου 12 § 1 Σ οδηγεί στην ερµηνευτική πρόταση, η οποία θεωρεί τη ρήτρα 

«τηρώντας τους νόµους» ως αυτονόητη επανάληψη της γενικής υποχρεώσεως 

νοµοταγούς συµπεριφοράς που ισχύει για κάθε υπαγόµενο στην ελληνική έννοµη 

τάξη πρόσωπο. Η ρήτρα υπονοεί όλους τους γενικής εφαρµογής δικαιϊκούς 

κανόνες, που αποτυπώνουν τις θεµελιώδεις αντιλήψεις του Έλληνα νοµοθέτη, 
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που συνιστούν τον σκληρό πυρήνα της ελληνικής έννοµης τάξης και 

αποκρυσταλλώνονται κυρίως στο Σύνταγµα και τους Ποινικούς Νόµους33. 

                                              
33 Κατά τον Χρυσόγονο «ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα» σελ. 471-472,  «τήρηση των 

νόµων»  σηµαίνει,  ότι ο καταστατικός σκοπός και η δραστηριότητα της ένωσης ή του 

σωµατείου πρέπει να µην αντιβαίνουν σε διατάξεις που θεσπίζουν, µέσα στα συνταγµατικά 

πλαίσια περιορισµούς στη δραστηριότητα παντός εν γένει φυσικού ή νοµικού προσώπου 

ιδιωτικού δικαίου. Το σωµατείο οφείλει να µην επιδιώκει την παραβίαση συγκεκριµένων 

απαγορευτικών διατάξεων ή τη διάπραξη ποινικών αδικηµάτων από τα µέλη του ενώ είναι 

απόλυτα θεµιτή η καλλιέργεια απόψεων αντίθετων προς εκείνης της κρατικής εξουσίας και η 

επιδίωξη της τροποποίησης του νόµου ή και του Συντάγµατος.(βλ και ΣτΕ 3334/1975). 

Κατά τον Ράικο «Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου», σελ. 182-183, η ρύθµιση του άρθρου 

12 § 1 Σ κατατάσσεται µεταξύ των γενικών επιφυλάξεων του νόµου οι οποίες «επιτρέπουν κατ’ 

αρχήν τον περιορισµό των ατοµικών δικαιωµάτων για την πραγµατοποίηση οποιουδήποτε 

δηµόσιου σκοπού, η επιλογή του οποίου καταλείπεται στη διακριτική ευχέρεια του νοµοθέτη».  

Ο Μανιτάκης, «Ελευθερία του συνεταιρισµού», σελ. 75, δέχεται ότι η ρήτρα δεν µπορεί να 

αναλύεται στην εξάρτηση ασκήσεως του δικαιώµατος του συνεταιρισµού από προηγούµενη 

άδεια της αρχής ή ακόµη στην καθιέρωση προληπτικού συστήµατος ελέγχου που να έχει το ίδιο 

αποτέλεσµα και ότι ως νόµοι περιοριστικοί πρέπει να νοηθούν οι ποινικοί κατά κύριο λόγο ή 

έστω οι «απαγορευτικοί νόµοι», ιδίως εκείνοι που ανάγονται στη δράση ή στους σκοπούς των 

σωµατείων ή ενώσεων. 

Ο Βενιζέλος, «Η δηµοκρατική αρχή και οι θεµιτοί περιορισµοί του δικαιώµατος του συνεται-

ρίζεσθαι», σελ. 300, οριοθετεί τη ρήτρα επισηµαίνοντας ότι δε µπορεί να σηµαίνει το σύνολο 

της κοινής νοµοθεσίας, αλλά τις διαδικαστικές κυρίως προϋποθέσεις που τάσσει ο σχετικός 

εκτελεστικός νόµος για την ίδρυση και λειτουργία σωµατείου καθώς και η ποινική νοµοθεσία 

στην περίπτωση που συγκεκριµένα φυσικά πρόσωπα εγκληµατούν παραβιάζοντας τον ποινικό 

κώδικα ή την ειδική ποινική νοµοθεσία. 

Κατά τον ∆αγτόγλου «Ατοµικά  δικαιώµατα» παράγραφος 1065, η γενική επιφύλαξη του νόµου 

έχει το νόηµα ότι ούτε η ελευθερία συστάσεως ούτε η ελευθερία λειτουργίας µιας ενώσεως ή 

ενός σωµατείου απαλλάσσουν από τις δεσµεύσεις των γενικών νόµων, είτε αυτές αφορούν τους 

επιτευκτέους σκοπούς, είτε τα εφαρµοστέα µέσα. Ό,τι απαγορεύεται από τον νόµο στο άτοµο, 

δεν επιτρέπεται στην ένωση ατόµων. Η ελευθερία ενώσεως δεν περιλαµβάνει συνεπώς την 

ελευθερία επιδιώξεως παράνοµων σκοπών ή την χρησιµοποίηση παράνοµων µέσων ή εν γένει 

την παραβίαση του κοινού δικαίου, π.χ. των διατάξεων που αφορούν τις ώρες εργασίας των 
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β. Απαγόρευση εξάρτησης της απόλαυσης του δικαιώµατος από 

προηγούµενη άδεια. 

 

Το Σύνταγµα προβλέπει ρητά ότι οι νόµοι δεν είναι δυνατόν να 

υπαπάγουν την άσκηση του δικαιώµατος της συνένωσης σε προηγούµενη άδεια. 

Το Σύνταγµα του 1975 επεξέτεινε την απαγόρευση της προηγούµενης άδειας 

πέρα από την κυβερνητική, στη δικαστική και στη νοµοθετική. Η αρχή που 

συνάγεται από την απαγόρευση αυτή είναι  ότι τα προληπτικά µέτρα 

απαγορεύονται απολύτως.34 

Προς επίρρωση αυτής της αρχής µπορούµε να αναφέρουµε και το 

γεγονός ότι ο συντακτικός νοµοθέτης προέκρινε τη δυνατότητα δικαστικής 

διάλυσης της συνένωσης, όταν παραβιάζεται ο νόµος ή το καταστατικό. Επέλεξε 

δηλαδή τον δικαστικό κατασταλτικό έλεγχο. 

Πρέπει να τονίσουµε στο σηµείο αυτό ότι όταν οι συνενούµενοι 

ζητούν την αναγνώριση του σωµατείου τους, δε ζητούν άδεια να το ιδρύσουν, 

                                                                                                                                     

γραφείων, την προστασία της δηµόσιας υγείας, της κοινής ησυχίας, την πολεοδοµία, την οδική 

κυκλοφορία. 

Κατά τον Σπυρόπουλο , Κασσιµάτης – Μαυριάς « Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα», σελ. 

33, ως νόµοι νοούνται όλοι οι κανόνες δικαίου ανεξάρτητα από τον τύπο µε τον οποίο περιβάλ-

λονται. Μπορεί να είναι τυπικοί νόµοι, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις. Το περιεχόµενό 

τους όµως δεν επιτρέπεται να δυσχεραίνει υπέρµετρα την άσκηση του δικαιώµατος, όπως αυτό 

καθορίζεται από τις επί µέρους ελευθερίες. Έτσι, δε θα ήταν σύµφωνοι µε το Σύνταγµα νόµοι 

που θα προσδιόριζαν τους σκοπούς των ενώσεων. Η δράση των ενώσεων πρέπει να γίνεται 

µέσα στα πλαίσια της έννοµης τάξης. Η σύσταση και η λειτουργία τους δε µπορεί να 

συνεπάγεται περισσότερη ελευθερία από εκείνη των φυσικών προσώπων. Παράβαση πάντως 

του νόµου εκ µέρους των ενώσεων δεν έχει ως συνέπεια τη διάλυσή τους άνευ ετέρου, αλλά 

πρωτίστως την επιβολή κυρώσεων, που προβλέπουν οι παραβιαζόµενες διατάξεις. 
34 Κατά τον Γεωργόπουλο, το Σύνταγµα δεν απαγορεύει όλα τα προληπτικά µέτρα, αλλά ένα 

µόνο από αυτά, την προηγούµενη άδεια. 
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αλλά απλώς την απονοµή νοµικής προσωπικότητας σε αυτό.35 Το δικαστήριο 

σε αυτή την περίπτωση έχει δέσµια αρµοδιότητα. ∆ηλαδή, αν διαπιστώσει ότι 

συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις αναγνώρισης σωµατείου (ελάχιστος 

αριθµός µελών / έγκυρη συστατική πράξη / καταστατικό µε τα στοιχεία του 

80ΑΚ και σύννοµος σκοπός) είναι υποχρεωµένο να το αναγνωρίσει. 

Το δικαστήριο δε µπορεί να προβεί σε έλεγχο σκοπιµότητας ακόµη 

και όταν ελέγχει το σκοπό του σωµατείου. ∆ε δικαιούται για παράδειγµα να 

ερευνήσει «πίσω από τις  λέξεις» τις προθέσεις των ιδρυτών του σωµατείου. Στην 

αντίθετη περίπτωση θα παραβιαζόταν η αρχή της pro libertate προσέγγισης του 

άρθρου 12 παρ.1 Σ και της απαγόρευσης του προληπτικού ελέγχου. 

Κρίθηκε σχετικά µε την ΠπρΘεσ 1344/1975, ότι ένα σωµατείο µε την 

επωνυµία « Εθνική Βασιλική ¨Ενωσις Βορειοελλαδιτών», του οποίου οι 

καταστατικές στοχεύσεις ήταν «η διάδοση των ιδεών της βασιλευόµενης 

δηµοκρατίας ως καλλιτέρας µορφής πολιτεύµατος ,η εξύψωσις του θεσµού της 

βασιλευοµένης δηµοκρατίας ως µορφής πολιτεύµατος και εις το εσωτερικόν και 

εις το διεθνές πεδίον και η αξιοποίηση του θεσµού της βασιλευόµενης 

δηµοκρατίας δια την ανάπτυξιν και διατήρησιν των ιδανικών της ελευθερίας και 

της δικαιοσύνης τα οποία αποτελούν τα βασικά στοιχεία του σύγχρονου 

πολιτισµού δια µιας νοµοτελούς και ευνοµούµενης πολιτείας, ως και την διεθνήν 

και εσωτερικήν αξιοποίησιν του θεσµού της βασιλευοµένης δηµοκρατίας» , δεν 

µπορεί να αναγνωριστεί, επειδή ο σκοπός του αντιβαίνει στο Σύνταγµα. Στην 

κρίση αυτή κατέληξε το δικαστήριο µε τις σκέψεις ότι αφού οι όροι «διάδοση» 

και «αξιοποίηση» ταυτίζονται εννοιολογικά µε την επέκταση ,εξάπλωση, 

κοινολόγηση, καθιέρωση, επιβολή και εφαρµογή και οι συνενούµενοι 

επιδιώκουν τη διάδοση των ιδεών της βασιλευόµενης δηµοκρατίας και την 

                                              
35 Βλσχετικά και άποψη ∆αγτόγλου «ατοµικά δικαιώµατα», παρ.1065παρ.2, ότι το Σύνταγµα 

στην περίπτωση των ενώσεων, απαγορεύει µόνο την προηγούµενη άδεια και όχι τα προληπτικά 
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αξιοποίηση του θεσµού αυτού, « ο σκοπός του υπό ίδρυση σωµατείου, αφορών 

εµµέσως πλην σαφώς εις την αναθεώρησιν της διατάξεως του Συντάγµατος, ης η 

αναθεώρησις απαγορεύεται υπό τούτου, αντιβαίνει στο Σύνταγµα». 

Με την ΠπρΑθ 447/1976, κρίθηκε ότι « κατά το Σύνταγµα οι 

¨Έλληνες δικαιούνται ου µόνον ατοµικώς αλλά και συλλογικώς, δια της 

δηµιουργίας ευρυτέρων ενώσεων, αναγοµένων από το δίκαιο εις ιδίας νοµικάς 

οντότητας, να προβαίνουν ακωλύτως εις την διάδοση των υπ’ αυτών 

ενστερνιζοµένων πολιτικών ιδεών και αν έτι αύται αντιτίθενται προς το κρατούν 

εν τη χώρα πολίτευµα, αρκεί µόνον να µην τείνουν εις την δια παρανόµων µέσων 

κατάλυσιν τούτου.» 

Επιπλέον, η ΕφΘεσ 1610/1979, όρισε ότι η όποια ιδεολογική 

τοποθέτηση των συνενουµένων όχι µόνο δεν απαγορεύεται αλλά και 

κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε το 

καταστατικό φιλοβασιλικού σωµατείου  σύννοµο ως αποβλέπον στην ανάπτυξη 

µόνο πολιτιστικών και κοινωνικών σχέσεων µεταξύ των ψηφισάντων κατά το 

δηµοψήφισµα της 8/12/1974 υπέρ της βασιλευοµένης δηµοκρατίας, χωρίς µε 

αυτό να προβάλλεται και η διάδοση των ιδεών της βασιλευόµενης δηµοκρατίας 

ως µορφής πολιτεύµατος και η εξύψωση και η αξιοποίηση αυτού, η οποία θα 

συνεπήγετο κατά τη λογική των πραγµάτων συνέχεια και την δια βίας µεταβολή 

του κρατούντος πολιτεύµατος εις βασιλευοµένη δηµοκρατία, αφού δια της 

νοµίµου οδού αυτή αποκλείεται. Μόνο αν αποδειχθεί ότι ο αληθής σκοπός του 

σωµατείου είναι άλλος από τον καταστατικό θα είναι δυνατή η διάλυσή του µε 

δικαστική απόφαση. 

Η ΑΠ 928/1979 ΤµΑ, έκρινε ότι « η µε διάδοση, εξύψωση και 

προβολή εις το εσωτερικόν πολιτικών ιδεών, αναφεροµένων εις τα 

πλεονεκτήµατα της Βασιλευοµένης ∆ηµοκρατίας ως µορφής πολιτεύµατος, 

                                                                                                                                     

µέτρα εν γένει. 



 41

ουδέν άλλον ενέχει ειµή ανεπίτρεπτον απαρχήν της εκ νέου θέσεως του 

πολιτειακού ζητήµατος...... η δε αξιοποίηση των ιδεών τούτων επάγεται την δια 

της βίας µεταβολή του κρατούντος πολιτεύµατος εις το τοιούτον της 

Βασιλευοµένης ∆ηµοκρατίας, αφού δια της νοµίµου οδού η µεταβολή αυτή 

αποκλείεται, για να καταλήξει ότι το προς αναγνώριση σωµατείο, αποβλέποντας 

σε τέτοιους σκοπούς µπορεί να τον επιτύχει µόνο «δια του σφετερισµού της 

αποτελούσης το θεµέλιον του ισχύοντος πολιτεύµατος λαϊκής κυριαρχίας, τουθ’ 

όπερ συνιστά και ποινικώς κολάσιµη πράξη». 

 

Με την ΠΠρΘεσ 506/1981, κρίθηκε ότι οι συνήθεις επαγγελµατικές 

δραστηριότητες ιδιωτικών αστυνοµικών, επειδή περιλαµβάνουν 

παρακολουθήσεις προσώπων, παγιδεύσεις τηλεφώνων, κατ’ οίκον έρευνες και 

άλλες παράνοµες πράξεις που αποδοκιµάζονται από το Σύνταγµα ( 5παρ.1, 

9παρ.1και 7 παρ.2), δεν είναι άξιες έννοµης προστασίας και κατά συνέπεια ούτε 

και η συνένωση των προσώπων που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες. Η ΕφΘεσ 

608/1982, όµως, εξαφάνισε την πρωτόδικη και έκανε δεκτή αίτηση αναγνώρισης 

σωµατείου, αφού διαπίστωσε ότι οι καταστατικοί σκοποί του το κατέτασσαν στα 

κοινά σωµατεία και όχι στα επαγγελµατικά. ¨Εκρινε ότι τίποτα δεν εµποδίζει την 

αναγνώρισή του, µε τη σκέψη ότι το επάγγελµα του ιδιωτικού αστυνοµικού είναι 

άξιο προστασίας, αφού δεν απαγορεύεται.¨Αλλωστε, σκοπός του είναι η σύσφιξη 

των κοινωνικών σχέσεων των µελών του. 

Με την ΠΠρΣαµ 143/1983, έγινε δεκτή η αίτηση αναγνώρισης 

σωµατείου Μαρτύρων του Ιεχωβά, αφού αποδείχθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι 

τασσόµενες προϋποθέσεις του νόµου για τη σύσταση σωµατείου, του οποίου ο 

σκοπός είναι η συµβολή των µελών του στη διάδοση των διδασκαλιών της Ιεράς 

Βίβλου µε διαλέξεις, οµιλίες, συγκεντρώσεις και εν γένει η νοµική εκπροσώπηση 

των πρεσβευόντων τη γνωστή Χριστιανική Θρησκεία των Μαρτύρων του 

Ιεχωβά και η διασφάλιση της ασκήσεως των της λατρείας αυτών, ως µελών του 
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Συλλόγου και η προάσπιση των δικαιωµάτων των και µάλιστα της αναπτύξεως 

των διδασκαλιών αυτών εγγράφως, προφορικώς και µε τον τύπο. 

Το ΠΠρΗρ έκρινε µε τις αποφάσεις 272/1984 και 87/1986, ότι δεν 

µπορούν να αναγνωριστούν σωµατεία µαρτύρων του Ιεχωβά, επικαλούµενο το 

πλέγµα των διατάξεων των άρθρων 3παρ.1 και 3 και  13παρ.2και 4Σ. ¨Έκαναν 

δεκτό ότι ο Χιλιασµός δεν αποτελεί γνωστή θρησκεία σύµφωνα µε το άρθρο 

13παρ2Σ ( παρά την αντίθετη νοµολογία του ΣτΕ 2105-2106/1975ολοµ.) και ότι 

οι συνενούµενοι σκόπευαν στον προσηλυτισµό. Ωστόσο το νοµικό ζήτηµα αν ο 

Χιλιασµός είναι γνωστή θρησκεία είναι λυµένο και ο προσηλυτισµός δεν µπορεί 

να πιθανολογείται, αλλά πρέπει να τιµωρηθεί µετά τη διαπίστωσή του.   

 Σύµφωνα µε την ΕφΑθ 1190/1987, το δικαστήριο δε µπορεί να λάβει 

υπόψη άλλα περιστατικά, πέρα από το καταστατικό, που αναφέρονται σε 

παράνοµη συµπεριφορά των οπαδών του υπό ίδρυση σωµατείου, αφού δεν έχει 

ακόµη συσταθεί και λειτουργήσει. Η τυχόν δε έκνοµη λειτουργία µετά τη 

σύστασή του, αποτελεί λόγο διαλύσεως αυτού κατά το άρθρο 105ΑΚ, δε µπορεί 

όµως να θεµελιώσει νόµιµο λόγο για την απόρριψη της σχετικής περί συστάσεως 

αιτήσεώς του.  

Με την απόφαση του ΕφΑθ 1702/1988, κρίθηκε ότι ο σκοπός 

σωµατείου, ο οποίος περιορίζεται στην επιδίωξη της καθιέρωσης της καύσης των 

νεκρών και στη δηµιουργία του θεσµικού πλαισίου και των κατάλληλων χώρων 

και µέσων για την αποτέφρωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιτίθεται στη 

δηµόσια τάξη και τα χρηστά ήθη και συνεπώς είναι σύννοµος. 

Το ΜΠρΑθ µε την απόφασή του 2829/2003 απέρριψε αίτηση 

αναγνώρισης σωµατείου, του οποίου ο σκοπός είναι σύµφωνα µε το καταστατικό 

του «η συστηµατική καλλιέργεια ανάπτυξη και προαγωγή των αθληµάτων....... 

και µέσω αυτών η ενίσχυση του µαχητικού πνεύµατος και της ικανότητας του 

µάχεσθαι, η ανάπτυξη της αντιλήψεως και γενικότερα της ευφυίας του αθλητή, η 

προαγωγή των εννοιών της βιοµηχανικής δράσεως και κινήσεως του ανθρώπινου 
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σώµατος. Ο σκοπός αυτός δεν είναι κερδοσκοπικός πλην όµως, αντίκειται στη 

δηµόσια τάξη και στα χρηστά ήθη. Και τούτο διότι, όπως προκύπτει από την 

διευκρινιστική έκθεση σχετικά µε τα αθλήµατα που αναφέρονται σε αυτή, αυτά 

αποτελούν παραλλαγές άλλων αθληµάτων, φέρονται δε, ως έχοντα αυτοτελώς 

εξελιχθεί ώστε κάποια εξ’ αυτών πλέον να αποτελούν είδος ελευθέρων αγώνων 

χωρίς όρους......., στο άθληµα.... παραλλάσσονται σε ικανό βαθµό οι κανονισµοί 

του αθλήµατος του.... ώστε να επιτρέπεται η χρήση διαφόρων υβριδίων, ως είναι 

τα γάντια πυγµαχίας, ενώ στη βασική εκδοχή του ως άνω αθλήµατος η χρήση 

αυτών ή άλλων τινών δεν προβλέπεται.  Περαιτέρω, κύριο χαρακτηριστικό των 

αναφεροµένων παραλλαγών σε όλα τα αθλήµατα αυτά είναι ότι διά του 

κανονισµού διεξαγωγής των, φέρονται ως επιτρεπόµενες και τεχνικές άλλων 

αθληµάτων - πολεµικών τεχνών, ως και κτυπήµατα που άλλως, στην αρχική 

εκδοχή των αθληµάτων τούτων δεν προβλέπονται. Οι παραλλαγές δε τούτες και 

δη η "χωρίς όρους" ως και µε διαφορές διεξαγωγή ελεύθερων αγώνων µε ικανή 

τροποποίηση των κανονισµών γνωστών αθληµάτων - πολεµικών τεχνών, 

επιτείνουν την επικινδυνότητα που χαρακτηρίζει και διακρίνει το βασικό είδος 

ενός εκάστου αθλήµατος, και ως εκ τούτου, η τυχόν προξενηθείσα στον 

επιδιδόµενο στα αθλήµατα αυτά σωµατική βλάβη δεν αποτελεί συνήθη τοιαύτη 

για το άθληµα τούτο σωµατική βλάβη, για την οποία εγκύρως δύναται αυτός να 

συναινεί, αφού και η τήρηση των κανονισµών του παραλλασσόµενου 

αθλήµατος, θέτει σε υπέρµετρο κίνδυνο το έννοµο αγαθό της µορφικής και 

λειτουργικής ακεραιότητας του σώµατoς του αθλητή. Επιπλέον, για ορισµένα εκ 

των ως άνω  αναφεροµένων αθλήµατα, ήτοι τα ..., ..., ...,  και.......... δεν 

υφίστανται εις έτι εν Ελλάδι οικείες υπερκείµενες ενώσεις ή ,"'.'οµοσπονδίες, 

ενώ δε, ιδία για τα ........ δεν ελέγχεται ως ακριβής και ορισµένη η απλή αναφορά 

σε διεθνείς τοιαύτες. Τέλος, η δι' όπλων αρχαίων, ελληνικών, βυζαντινών, 

ευρωπαϊκών αρχαίων µεσαιωνικών ή και άλλων τινών., ;:,ιστορικών 

αναπαραστάσεων µε σκοπό την ενίσχυση του µαχητικού πνεύµατος και της 
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ικανότητας του "µάχεσθαι'" πέραν του ότι δεν απαντά στην έννοια και στο σκοπό 

αθλητικού σωµατείου, το οποίο αποτελεί ένωση φυσικών προσώπων που 

επιδιώκει τη συστηµατική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των 

αθλητών της για τη συµµετοχή τους δε αθλητικούς αγώνες, κυρίως, προσκρούει 

στη δηµόσια τάξη και στα χρηστά ήθη, αφού, ως προεξετέθη και στη µείζονα της 

παρούσας, η χρήση µέσων πρόσφορων για άµυνα και επίθεση απαγορεύεται, 

ουδ’άλλως πως δε, προσδιορίζονται επακριβώς τα όπλα διά των οποίων 

σκοπείται η ως άνω ιστορική αναπαράσταση προκειµένου να καθίσταται 

δυνατός ο έλεγχος περί το εάν αυτά τυχόν εµπίπτουν στις περιοριστικά 

αναφερόµενες περιπτώσεις του Ν. 2168/1993, σύµφωνο µε τις οποίες δεν 

απαγορεύεται η οπλοκατοχή και η οπλοφορία». 

 

Το Ε∆∆Α στην υπόθεση Σιδηρόπουλου και λοιπών κατά Ελλάδος 

10/7/1998 καταδίκασε την Ελλάδα για παράβαση του άρθρου 11 της Ευρ.Σ∆Α, 

αφού η δικαστική απόφαση απαγόρευσε τη σύσταση σωµατείου στηριζόµενη σε 

απλές υποψίες ότι ο αληθής σκοπός του σωµατείου ήταν η προαγωγή της ιδέας 

περί υπάρξεως « µακεδονικής µειονότητας»στην Ελλάδα. Το Εφετείο δέχθηκε 

επιπλέον ότι σκοπός του σωµατείου ήταν η διάδοση αποσχιστικών ιδεών. 

Θεώρησε το Ε∆∆Α ότι το µέτρο αυτό ήταν δυσανάλογο και µη αναγκαίο ενόψει 

και της δυνατότητας µεταγενέστερης διάλυσης του σωµατείου µε δικαστική 

απόφαση. 

 

γ. Κρατική εποπτεία 

 

Με εξαίρεση την απαγόρευση προηγούµενης άδειας δεν είναι 

ασυµβίβαστη µε την ελευθερία συνενώσεως η άσκηση κρατικής εποπτείας στις 

ενώσεις και τα σωµατεία υπό την προϋπόθεση ότι περιορίζεται στον έλεγχο 

νοµιµότητας.  
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Προς εξασφάλιση, λοιπόν, της νόµιµης λειτουργίας των ενώσεων και 

των σωµατείων είναι δυνατή η θέσπιση κανόνων που παρέχουν στη διοίκηση 

εξουσία εποπτείας. Το ζήτηµα που γεννάται είναι ποιο είναι το περιεχόµενο της 

Κρατικής Εποπτείας και τα συνταγµατικά πλαίσια ασκήσεώς της. 

Η συνδυασµένη ερµηνεία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 

του ισχύοντος Συντάγµατος καθιστά ιδιαίτερα σαφές ότι ο συντακτικός 

νοµοθέτης θέλησε την άσκηση του δικαιώµατος της συνένωσης απαλλαγµένη 

από κάθε προληπτικό έλεγχο, επιτρέποντας όµως την έρευνα της δράσης των 

συνενουµένων και των συνενώσεων, τη λειτουργία των οποίων υπήγαγε στο 

πλαίσιο των ρυθµίσεων του κοινού νοµοθέτη. Η άσκηση του δικαιώµατος της 

συνένωσης µε τρόπο που υπονοµεύει αυτό το πλαίσιο έχει ως συνέπεια είτε την 

άρνηση απονοµής νοµικής προσωπικότητας στο σωµατείο, είτε τη διάλυση της 

συνένωσης. Η διαπίστωση των παραπάνω όρων έχει ανατεθεί αποκλειστικά στα 

δικαστήρια, που επιλαµβάνονται της σχετικής έρευνας κατά τους κανόνες της 

διαδικασίας της εκουσίας δικαιοδοσίας. Έτσι ο ρόλος της Κρατικής Εποπτείας 

περιορίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις.36 

Πρώτον, όταν η εποπτεύουσα αρχή διατηρεί επιφυλάξεις για την 

ορθότητα της απόφασης µε την οποία έγινε δεκτή η αίτηση εγγραφής σωµατείου 

ή τροποποίησης καταστατικού στα οικεία βιβλία του πρωτοδικείου, δικαιούται 

να ασκήσει τα προβλεπόµενα από τον ΚΠολ∆ ένδικα µέσα κατά τα 

επιτασσόµενα από τα άρθρα 761 επ και 787 § 2 ΚΠολ∆. ∆εύτερον, όταν η 

εποπτεύουσα αρχή διαπιστώσει ότι συντρέχει κάποιος από τους περιοριστικά 

αναφερόµενους λόγους του άρθρου 105 ΑΚ δικαιούται να ζητήσει τη διάλυση 

του σωµατείου. Τρίτον, όταν η εποπτεύουσα αρχή κρίνει εσφαλµένη την 

απόφαση που απορρίπτει την περί διαλύσεως σωµατείου αίτησή της, δικαιούται 

                                              
36 Βλσχετικά Σ. Ορφανουδάκη «Η ελευθερία της συνένωσης», σελ.186-189. 
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να ασκήσει τα κατά νόµον προβλεπόµενα ένδικα µέσα, κατά τους ορισµούς των 

άρθρων 761, 767, 769 ΚΠολ∆. Τέταρτον, όταν η εποπτεύουσα αρχή κρίνει ορθή 

την απόφαση διάλυσης σωµατείου, δικαιούται να παρέµβει προσθέτως υπέρ του 

εφεσιβλήτου ή αναιρεσιβλήτου (ΑΠ 928/1979). 

Η συγκεκριµένη δράση της δηµόσιας διοίκησης δεν αποτελεί 

εκτελεστή διοικητική πράξη, αφού η αίτηση προς το δικαστήριο δεν συνεπάγεται 

από µόνη της έννοµα αποτελέσµατα. Τα έννοµα αποτελέσµατα επέρχονται από 

τη δικαστική απόφαση και µόνον. Συνεπώς, αποκλείεται ο ακυρωτικός έλεγχος 

της δράσης της διοίκησης στη συγκεκριµένη περίπτωση. Η έρευνα του δικαστή 

καλύπτει όµως αυτό το κενό.  

Από τα παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα ότι το άρθρο 12 Σ 

απαγορεύει απολύτως στην Κρατική Εποπτεία προληπτικούς ελέγχους της 

δράσης των συνενώσεων και των συνενουµένων και επιτρέπει στην εποπτεύουσα 

αρχή την προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, όταν ο σκοπός του προς 

αναγνώριση σωµατείου είναι παράνοµος ή η λειτουργία της συνένωσης 

εκτρέπεται σε δράση η οποία συνεπάγεται τη δυνατότητα διάλυσής της µε 

δικαστική απόφαση. 
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Β. Περιορισµοί σχετικοί µε την παύση λειτουργίας. 

 

Μόνη η παράβαση του νόµου από µια ένωση ή ένα σωµατείο δεν την 

καθιστά παράνοµη ούτε την θέτει εκτός του πεδίου προστασίας του άρθρου 12 

παρ. 1 Σ. Η µη τήρηση των νόµων, υπό την επιφύλαξη των οποίων 

κατοχυρώνεται η ελευθερία ενώσεως, δεν αρκεί για να οδηγήσει στη διάλυση 

της συνένωσης, παρά µόνον όταν αυτό προβλέπεται στο Σύνταγµα. Η πρόβλεψη 

αυτή περιέχεται στα άρθρα 12 παρ. 2 και 3. Η έννοια της διαλύσεως 

περιλαµβάνει και την άρση της νοµικής προσωπικότητας, όπου αυτή υπάρχει. 

Επιπλέον, περιλαµβάνει κάθε ισοδύναµη µε αυτήν ενέργεια, όπως π.χ. την 

υποχρεωτική συγχώνευση σωµατείου. ∆ιάλυση κατά το Σύνταγµα, είναι η 

επιβαλλόµενη χωρίς τη θέληση των µελών του για λόγους παραβιάσεως του 

νόµου ή του καταστατικού.  

 

(α) ∆ιάλυση µόνο µε δικαστική απόφαση 

 

Έχει γίνει δεκτό από θεωρία και νοµολογία ότι το αρµόδιο όργανο στο 

οποίο ανήκει η εξουσία διάλυσης των σωµατείων είναι το δικαστήριο µε τις 

ιδιότητες και τις εγγυήσεις του άρθρου 87 Σ. Οι σχετικές υποθέσεις έχουν 

υπαχθεί στο µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας του σωµατείου (740 § 1 σε 

συνδυασµό µε 787 § 1 ΚΠολ∆), που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας 

δικαιοδοσίας. Η απόφαση διάλυσης υπόκειται σε έφεση, ανακοπή ερηµοδικίας, 

τριτανακοπή (ΠΠρ. Ηλείας 275/93), αναίρεση (ΑΠ 928/79) και αναψηλάφηση 

ενώ τα έννοµα αποτελέσµατα της διάλυσης επέρχονται από την τελεισιδικία της 

απόφασης. 

Η ΣτΕ 1102/1970 όρισε ότι η κρίση για το αν το αναγνωρισµένο, ως 

φιλανθρωπικό σωµατείο εγκατέλειψε το σκοπό του ή επιδιώκει σκοπό 
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διαφορετικό από εκείνο του καταστατικού ανήκει αποκλειστικά στο αρµόδιο για 

τη διάλυση πρωτοδικείο. 

Σύµφωνα µε την ΣτΕ 3398/78 Ολοµ., οι κυρώσεις που οδηγούν σε 

διάλυση του σωµατείου δεν δύνανται να επιβληθούν παρά µόνο µε δικαστική 

απόφαση (και ΣτΕ 711/79 Τµ.Α΄). 

Με την ΣτΕ 3878/79 ∆΄ Τµ., κρίθηκε ότι η συγχώνευση κυνηγετικών 

συλλόγων µε πράξη της ∆ιοίκησης είναι αντίθετη στο Σύνταγµα αφού 

ισοδυναµεί µε διάλυση σωµατείων κατά παράβαση των άρθρων 12 παρ. 2. 

Σχετικές είναι και οι αποφάσεις ΕφΘεσσαλ 1290/1983 και ΑΠ 1257/1985, οι 

οποίες αναφέρθηκαν επίσης στη διάλυση σωµατείου µε δικαστική απόφαση. 

 

(β) Παράβαση νόµου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού 

 

Η παράβαση νόµου η οποία τίθεται ως ουσιαστική προϋπόθεση της 

διάλυσης δεν µπορεί να αφορά κάθε διάταξη νόµου, έστω και επουσιώδους 

σηµασίας ή άσχετη προς το σκοπό της συνένωσης, όπως για παράδειγµα 

παράβαση κανόνων οδικής κυκλοφορίας από αυτοκίνητο σωµατείου. Αντίθετα, 

πρέπει να υπάρχει συστηµατική παράβαση του νόµου τέτοιας µορφής και 

βαρύτητας που να δείχνει ότι ο σηµερινός πραγµατικός σκοπός του σωµατείου, 

ανεξάρτητα από τον αρχικό ή αναφερόµενο στο καταστατικό, αντιβαίνει σε 

συγκεκριµένες νοµοθετικές διατάξεις. Ακόµη το µέτρο της διάλυσης πρέπει να 

είναι κατάλληλο και κυρίως αναγκαίο για να αποτραπεί η προσβολή, ενώ σε 

ήσσονος σηµασίας παραβάσεις µπορούν να επιβληθούν άλλες, ηπιότερες 

διοικητικές κυρώσεις. 

Αντίστοιχα, παράβαση ουσιώδους διάταξης του καταστατικού 

υπάρχει µόνο εφόσον η λειτουργία του σωµατείου εκτρέπεται από τον 

καταστατικό σκοπό του και εξυπηρετεί άλλους, ενώ η διάλυση θα πρέπει να 

είναι και σ’ αυτή την περίπτωση αναγκαίο µέτρο. 
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Είναι προφανές, ότι δεν είναι δυνατή η διάλυση µιας συνένωσης 

επειδή από τις γνώµες που υποστηρίζουν τα µέλη της εικάζεται ότι αυτά θα 

εκτραπούν στην τέλεση εγκληµάτων. Κι αυτό γιατί το δικαίωµα της συνένωσης 

συνδυάζεται µε την προστατευόµενη από το άρθρο 14 παρ. 1 Σ ελευθερία 

στοχασµών και έκφρασης γνώµης δεδοµένου ότι οι συνενώσεις από τη φύση 

τους αποτελούν χώρους και µέσα διακίνησης ιδεών. Επιπλέον είναι γνωστό ότι 

το φρόνηµα δε διώκεται  και ότι ο προληπτικός έλεγχος απαγορεύεται. Συνεπώς, 

δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί αθέµιτη η συνένωση της οποίας η δραστηριότητα 

συνίσταται στην ανάπτυξη προβληµατισµών που µπορεί να οδηγήσει στην 

τέλεση αξιόποινων πράξεων. Άλλωστε και το άρθρο 7 παρ. 1 Σ απαιτεί πράξη 

για τον χαρακτηρισµό µιας δραστηριότητας ως αξιόποινης.  

Σχετικές είναι οι διατάξεις του άρθρου 105 ΑΚ. Οι αναφερόµενες 

στην παρ. 1 περιπτώσεις θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως παράβαση ουσιώδους 

διάταξης του καταστατικού σε µια ευρύτερη ερµηνεία. Από την παρ. 2 το ίδιο 

ισχύει και για τη συναγόµενη από τη µακρά αδράνεια εγκατάλειψη του σκοπού 

του σωµατείου, όχι όµως και για την τυχόν εκπλήρωσή του, γιατί αυτή δε µπορεί 

να εξοµοιωθεί µε παράβαση του καταστατικού σε καµία περίπτωση. 

Επιπλέον, η αναφορά του άρθρου 105 παρ. 3 στο ενδεχόµενο να 

έχουν αποβεί ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δηµόσια τάξη ο σκοπός ή η 

λειτουργία του σωµατείου, ίσως έρχεται σε αντίθεση µε το Σύνταγµα, αφού αυτό 

δεν προβλέπει τέτοιους λόγους διάλυσης. 

Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο η ΕφΘρ 117/99, η οποία 

διέταξε διάλυση του  σωµατείου µε την επωνυµία « Τουρκική ένωσις Ξάνθης», 

µε επίκληση της αντίθεσης του καταστατικού σκοπού γενικά στη δηµόσια τάξη, 

σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ. 3 ΑΚ, χωρίς να προσδιορίζει σε τι συνίσταται η 

παράβαση αυτή και χωρίς καν να τίθεται θέµα παράβασης συγκεκριµένων 

διατάξεων νόµου. Η αναιρετική απόφαση του ΑΠ 1530/2000 όρισε ότι το 

Εφετείο δεν αιτιολόγησε αν η διάλυση του σωµατείου αποτελούσε αναγκαίο 
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µέτρο για την εθνική ή δηµόσια ασφάλεια ή την προάσπιση της τάξης. Το 

ανώτατο δικαστήριο στηρίχθηκε κυρίως στο άρθρο 11 της Ευρ. Σ∆Α χωρίς να 

ασχοληθεί µε την αντίθεση του άρθρου 105 παρ. 3 στη διάταξη του  άρθρου 12 

παρ. 2 Σ, προφανώς φοβούµενο µια ακόµη καταδίκη από το Ε∆∆Α. Το 

δικαστήριο απεφάνθη ότι απλές υπόνοιες ή εντυπώσεις για την αντίθεση του 

σκοπού ενός σωµατείου προς τη δηµόσια τάξη δεν αρκούν για τη λύση του 

σωµατείου. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

 

       Από όσα αναφέρθηκαν συνάγεται το συµπέρασµα, .ότι από την 

καθιέρωση της ελευθερίας της συνένωσης όλα τα ελληνικά Συντάγµατα, από το 

Σύνταγµα του 1864 εώς και το ισχύον θέτουν ως µόνη προϋπόθεση της άσκησής 

της, την τήρηση του νόµου µε την έννοια του σεβασµού όλων των γενικής 

εφαρµογής δικαιϊκών κανόνων, που αποτυπώνουν τις θεµελιώδεις αντιλήψεις 

του ¨Έλληνα νοµοθέτη, που συνιστούν τον σκληρό πυρήνα της ελληνικής 

έννοµης τάξης και αποκρυσταλλώνονται κυρίως στο Σύνταγµα και τους 

Ποινικούς Νόµους. Οι συνενώσεις άλλωστε λειτουργούν ως µέσο στήριξης όλων 

των άλλων ελευθεριών του Συντάγµατος, αφού η ίδρυσή τους συνδέεται µε τη 

διάδοση ιδεών και η λειτουργία τους αποτελεί εκδήλωση πνευµατικής 

ελευθερίας σε συλλογικό επίπεδο. 

Αξιοσηµείωτη είναι και η επιλογή του συντακτικού νοµοθέτη του 

1975, ο οποίος θέλησε τη σύσταση και τη λειτουργία τους ανεµπόδιστη και τη 

διάλυση τους δυνατή µόνο µε δικαστική απόφαση, εισάγοντας και δύο 

σηµαντικές καινοτοµίες. Αφενός µεν επεξέτεινε την απαγόρευση εξάρτησης της 

άσκησης αυτού του δικαιώµατος από προηγούµενη άδεια της Κυβερνήσεως, σε 

απαγόρευση από κάθε άδεια. Αφετέρου, στο ισχύον Σύνταγµα προβλέπεται ως 

λόγος διάλυσης του σωµατείου ή της ένωσης πέρα από την παράβαση του νόµου 

και η παράβαση ουσιώδους διάταξης του καταστατικού. 

¨Άλλο ένα σηµείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον συνιστά και το εύρος 

της παρέµβασης του δικαστή. Αυτός περιορίζεται στον έλεγχο του σκοπού ή της 

λειτουργίας της συνένωσης, είτε έπ ευκαιρία της απονοµής νοµικής 

προσωπικότητας σωµατείου, είτε στην κρίση για τη διάλυση της συνένωσης. 

Είναι σηµαντικό, ότι ο έλεγχος του σκοπού του υπό αναγνώριση σωµατείου δεν 

µπορεί να επεκταθεί στις προθέσεις των ιδρυτών του και µπορεί να φτάσει στην 

απόρριψη της αίτησης µόνο αν είναι πρόδηλη η µη τήρηση των νόµων. 
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Αντίστοιχα, η κρίση του δικαστή ότι παραβιάσθηκαν ουσιώδεις διατάξεις του 

καταστατικού ή ο σκοπός της συνένωσης απέβη παράνοµος αποτελεί κρίση in 

concreto. Εξάλλου, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, το επιβαλλόµενο 

µέτρο πρέπει να αποτελεί το µόνο µέσο για την αποκατάσταση της νοµιµότητας. 

Η ελευθερία της συνένωσης στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 5 

παρ.1 του Σ, ως δηµιούργηµα της ελευθερίας της βούλησης. Επιπλέον, αποτελεί 

προέκταση της ελευθερίας της έκφρασης ( άρθρο 14παρ.1Σ), αφού επιτρέπει την 

οργάνωση συλλογικών συµφερόντων, την οργανωµένη διεκδίκηση αιτηµάτων, 

τη συλλογική υπεράσπιση και διάδοση ιδεών και τη συλλογική αντιπαράθεση 

απόψεων και ιδεών. ∆ε συνιστά υπερβολή η σκέψη ότι αποτελεί µια από τις 

βασικότερες ελευθερίες της πλουραλιστικής ∆ηµοκρατίας. 
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Περίληψη  
 

Από την καθιέρωση της ελευθερίας της συνένωσης όλα τα ελληνικά 

Συντάγµατα, από το Σύνταγµα του 1864 έως και το ισχύον θέτουν ως µόνη 

προϋπόθεση της άσκησής της, την τήρηση του νόµου µε την έννοια του 

σεβασµού όλων των γενικής εφαρµογής δικαιϊκών κανόνων, που αποτυπώνουν 

τις θεµελιώδεις αντιλήψεις του ¨Έλληνα νοµοθέτη, που συνιστούν τον σκληρό 

πυρήνα της ελληνικής έννοµης τάξης και αποκρυσταλλώνονται κυρίως στο 

Σύνταγµα και τους Ποινικούς Νόµους. Οι συνενώσεις άλλωστε λειτουργούν ως 

µέσο στήριξης όλων των άλλων ελευθεριών του Συντάγµατος, αφού η ίδρυσή 

τους συνδέεται µε τη διάδοση ιδεών και η λειτουργία τους αποτελεί εκδήλωση 

πνευµατικής ελευθερίας σε συλλογικό επίπεδο.  

Αξιοσηµείωτη είναι και η επιλογή του συντακτικού νοµοθέτη του 1975, ο οποίος 

θέλησε τη σύσταση και τη λειτουργία τους ανεµπόδιστη και τη διάλυση τους 

δυνατή µόνο µε δικαστική απόφαση, εισάγοντας και δύο σηµαντικές 

καινοτοµίες. Αφενός µεν επεξέτεινε την απαγόρευση εξάρτησης της άσκησης 

αυτού του δικαιώµατος από προηγούµενη άδεια της Κυβερνήσεως, σε 

απαγόρευση από κάθε άδεια. Αφετέρου, στο ισχύον Σύνταγµα προβλέπεται ως 

λόγος διάλυσης του σωµατείου ή της ένωσης πέρα από την παράβαση του 

νόµου και η παράβαση ουσιώδους διάταξης του καταστατικού.  

¨Άλλο ένα σηµείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον συνιστά και το εύρος της 

παρέµβασης του δικαστή. Αυτός περιορίζεται στον έλεγχο του σκοπού ή της 

λειτουργίας της συνένωσης, είτε έπ’ ευκαιρία της απονοµής νοµικής 

προσωπικότητας σωµατείου, είτε στην κρίση για τη διάλυση της συνένωσης. 

Είναι σηµαντικό, ότι ο έλεγχος του σκοπού του υπό αναγνώριση σωµατείου δεν 

µπορεί να επεκταθεί στις προθέσεις των ιδρυτών του και µπορεί να φτάσει στην 

απόρριψη της αίτησης µόνο αν είναι πρόδηλη η µη τήρηση των νόµων. 

Αντίστοιχα, η κρίση του δικαστή ότι παραβιάσθηκαν ουσιώδεις διατάξεις του 

καταστατικού ή ο σκοπός της συνένωσης απέβη παράνοµος αποτελεί κρίση in 

concreto. Εξάλλου, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, το 

επιβαλλόµενο µέτρο πρέπει να αποτελεί το µόνο µέσο για την αποκατάσταση 

τηςνοµιµότητας.  
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Η ελευθερία της συνένωσης στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 του Σ, 

ως δηµιούργηµα της ελευθερίας της βούλησης. Επιπλέον, αποτελεί προέκταση 

της ελευθερίας της έκφρασης ( άρθρο 14παρ.1Σ), αφού επιτρέπει την 

οργάνωση συλλογικών συµφερόντων, την οργανωµένη διεκδίκηση αιτηµάτων, 

τη συλλογική υπεράσπιση και διάδοση ιδεών και τη συλλογική αντιπαράθεση 

απόψεων και ιδεών. ∆ε συνιστά υπερβολή η σκέψη ότι αποτελεί µια από τις 

βασικότερες ελευθερίες της πλουραλιστικής ∆ηµοκρατίας.  

 

 

 

Summary  
 
Since the establishment of freedom of conjunction all the Greek Constitution, 

from the Constitution of 1864 until the one in use place as a unique condition of 

her exercise, the observation of law in the sense of respecting all generally 

applied rules of law, that express the fundamental perceptions of the Greek 

legislator and constitute the hard core of the Greek legal system and are 

clarified mainly in the Constitution and the Penal Laws. Moreover the unions   

function as means of support of all other freedoms of the Constitution, since 

their foundation is connected with the distribution of ideas and their operation 

constitutes an event of intellectual freedom in collective level.  

Is also remarkable the choice of the Constitutional legislator of 1975, who 

wanted their foundation and operation unhindered and their dissolution possible 

only with judicial decision, importing also two important innovations. On one 

side they extended the prohibition of the exercise of this right being depended 

on previous permission of Government to prohibition from any permission. On 

the other hand, in the Constitution in use, as reason of dissolution of an 

association or a union beyond the infringement of law is also considered the 

infringement of an essential provision of its statute.  

Another point that is interesting is also the width of the intervention of a judge. 

This is limited to the control of the aim or the operation of an association, either 

on the occasion of granting legal personality to an association, or when judging  
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the dissolution of one. It is important, that the control of the aim of the 

association under recognition cannot extend to the intentions of its founders 

and can result to  the rejection of an application only if  the non observation of 

laws is obvious. Respectively, the decision of the judge on whether essential 

provisions of the statute have been violated or the aim of the association has 

turned outlaw constitutes a judgment in concreto. Moreover, according to the 

beginning of proportionality, the imposed measure should constitute the only 

means for the re-establishment of legality.  

The freedom of conjunction is based on the provision of article 5 par.1 of the 

constitution, as a creation of the freedom of will. Moreover, it constitutes 

extension of freedom of expression (article 14par.1C), since it allows the 

organization of collective interests, the organized claim of demands, the 

collective defense and distribution of ideas and the collective juxtaposition of 

opinions and ideas. It should not be considered an exaggeration the thought 

that it constitutes one of the basic freedoms of pluralist Democracy. 
 
 
 
 
 
 


