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2. Ή έλευθερία το\) συνεταιρισμο\) καΙ ή αότοδικαία έκ το\) νόμου 

άπώλεια της νομικης προσωπικότητος σωματείου (ΣΕ 1627 και 3392/78). 

',1-Ι"αν πρ&γμαn σημαντικο τό ζήτημα που ά.νέκυψε στό Α' ΤμΥϊμα 
του Συμβουλίου της Έπικρσ..τε(cι.ς (ΣτΕ 1627 {1078 ) χcΙΙ οικαΙως, λόγω 

της σπουοocιό-ητόι:; -rou, πσιριχπέμφθηΚΖ για: όριστικη έπΙλυση στην 'Ολομέ
λεια. Τό έρώΤ'ημlχ που άπιχσχόλ'ησε το ' . νώτα.το διοικητικό οικαστήριο , 

με &.φορμ·η την έφocρμογη τ·ης συν~O'.γματικΊjς έγγυ1]σεως του Ο'.καιώμιχτος 

του συνετσcιρισμoυ, μπορεί να συνοψισθεί ώς έξης: εΙναι ουνατον να οιlΧλυθεί: 

σωματείο με τ·ην έπέμβο:ση ά.πλως τ:ης νομοθετικ·ης έξουσ(ιχι:;, χωρις τη με

σολιίβ'IJGη της οικιχστικης ή όποΙα είναι καηΖ το Σόνταγμrι: ή μόνη ά.ρμόΟιlχ 

να: οιιχπιστώνει τ·ην «κυρότ"Ι)Τ1χ ένός σωματείου καΙ να &ποφασΙζει την οι&

λυσή του; • Η συντσcγμo:τικ·η έγΥΙιΊ)σΊ) της οιαλόσεως ένόι:; σωματείοu οια οι

κσcστικης ά.ποψιΧσεως κιΧμπτεται &pσc στην περίπτωσΊj που ή οιιΧλυσή του 

έπέρxετσcι o:ιιτooικσcίως ex lege; 
Ή ά.πιΧνηση τόσο του Τμήματος οσο XΣCL της 'Ολομελείιχς (ΣτΕ 33921 

1978) ίιπηρξε, κσcτα πλειc.ψΊjψίlΧ, ά.ρνΊjτική: «κυρώσεις &γουσαι εΙς οιιΧλυ

σιν του σωματείου, οεν OUνlXντ<Χι να επιβληθουν εΙ μη μόνον οια δικαστι

χης &.ποφ&σεως άποκλε ιομέν'lJ Ι:; όπωσοήΠQτε, τδα ν της &.π· εύθεΙας έκ του 

νόμου επελεύσεως --ων εκ -ης μη τ·ηρήσεω" των ώ; α.νω ορων ~ συνεπειων, 

οσον κrι:ι της οι&. της οιοικητικης δοου επιβολης τούτων». ' ΠΟΧλεισηκός 

έπομένως έγγυψ·ης της τηρήσεως YJ μ-η τω,! δρων και προUποΟέσεων συ

στ&.σεωι; και λειτoυργ(rι:ς "ων σ<ιψατε(ων eIV<XL κιχηΧ το Σύνταγμα ή ικα

σηκη εξο ,πί':! . 

ΤΟ θέμα άξίζε •. να εξετασθεί κOCπως άναλυτικότερcx, εξ αίτίας της ση
μασίας πο\> gxEL ~ ελευθερία. τcιυ συνεταιρισμου γι,χ την &σκησΊj τΥις πολι

τικ~ς ελευθερίας εν γένει 1. 

ΤΟ &ρθρο 12 του Ισχύοντος Συντocγμσcτoς (&pθρcι 11 ΣυντιΧγμα.τος 1952 
x<xt &ρθρο 19 του ΣuντιΧγμιχτcις 1968 στο όπcιίιι xtXt ,χν.;ι;φέρι;ντα.ι cιι σχολια

ζόμενες ιχπcιφ,χσεις) εξα:ρτα τόσο τ~ σύσταση ()σο xtXL τ~ λειτουργία: των 

1. 1 \u τ-ην lνyoιιι: καΙ σ"l)μι:tσΙo: της πολιτιχ'ljς ~λευO~1?Ιιxς, βλ.' ρ. r « \Ι ε σ ~, '1'0 
Σuντιι:γμΙΧΤΙΥ.Ον ΔΙκιχιο\l ως τεχνικ·η της πo), ιτικΊjι; έλευΟερίας, ΘεσσιχλονΙΚ'η, '1962 . Σχε
TLY.cX μέ τ·η φόσ'η του 1)ικαιώμ«,:Qς του σ\)'ΙεταιΡισμοίί κcιΙ τ-~ συζ ήτησ~ yw. το i.l.v συVLctTα. 
d:rο μιΥ.Ο ~ μικτηι; φόσεως 8ικαΙ(~μα (&τομικο Υ.«Ι πολιτικό), βλ. r . J: • Σ« Ρ ι π ό λ ο υ, 

Σόστημα Συντ. Δικ. τόμ ο " (1923), σελ. 'Ι62 - '165, • ),. Σ β ώ λ ο u, ΊΌ Διν.ο:Ιωμα 
τοίί σι)νε,:c:ιφΙζεσθαι κλπ. σΙ: ομιχιχΙ ΜεΜτιχι, τόμο r. σελ. 53 κιχι 61 έπ., καοωι; κ«Ι 
Σ β ώ λ ο u - 13 λ ά Χ ο u. '1'0 Σύνταγμιχ της Έλλά80Ι;. ,:όμ . Β 1(1 955), σελ. 245. Γι« "tour; 
τελεuτιχ(ους συγγρ«φε"ίι; το 8ικαΙωμ« το\) σ\)νεταφισμου εΤιιlχι ιΧτομικο κσιΙ ~χι μικτΊjι; φύ

σεως. έ:στω κσιΙ &.V έπι8ιώκετ«ι σχοπος πολιτικός . 
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σωμιχτείων ιΧπο την Τ~ΡΎ)σΊ) των σχετικων ν6μων 2. Ή 3ιιχπίστωσΊ) της ΤΊ)

ρ~σεως ~ τ~ς τυχον πιχρΙΧβάσεώς τους ~χει ιΧνα.τεθεί: κιχτα κύριο λ6γο στη 

3ικιχστικη εξουσίΙΧ. τουτο συνά,γετιχι ιΧπο τη συν3υιχσμένΎ) έρμψεία τ~ς πιχ

ραγράφου 1 καΙ 2 του όίρθρου. 'Έτσι, ~ παρέμβιχσΊ) τ~ς 3ικαστικ~ς &ρχ~ς 
είνιχι &να.γκΙΧίΙΧ προκειμένου να &πoκτ~σει το σωμα.τείο νομικη προσωπι

κ6ΤΊ)Τα.. Ή εξουσίΙΧ δμως του 3ικα.στ~ είνιχι ε3ω σα.φως καθορισμένΎ), εξα.ν

τλεi:τα.ι στη 3ια.πίστωσΊ) τ~ς συν3ρoμ~ς των νομίμων προϋποθέσεων 3. Ή 

κρίσΊ) του ιΧρμ03ίου 3ικα.σΤΊ)ρίου είναι 3έσμ~α., ό 3ε &σκούμενος ~λεγχoς ε!

να.ι ελεγχος νομιμ6ΤΊ)τος κιχΙ 8χι σκοπιμ6ΤΊ)τος 4. 

Περισσ6τερο α1σθψη ε!ναι ώστ6σο ~ πιχρουσία. του 3ικαστ~ κιχτα τη 

3ιάλυση του σωμα.τείου, &φου τουτο «3εν Μναται να: 3ιαλυθεί ενεκα πα.ρα.-

β ' -, 1" ~,~ -" 'Η β 'λ ιχσεως του νομου ... ει μΊ) μονον οια οικιχσΤΙΚΎ)ς ιχποφιχσεως». ου ησ'1) 

του συντιχκτικου νομοθέτη 3εν ιΧφ~νει στΟ σημείο α.ότΟ περιθώριlΧ για &.μ

φιβολΙα.: ~ 3ιά,λυση του σωμιχτείου επέρχετα.ι μ6νο 3ια: 3ικιxστικ~ς &ποφά

σεως. Γεννα.τιχι δμως το ερώτημlΧ, ~ α.ποκλειστικη α.ότη ιΧρμ03ι6τητα. του 

3ικα.στ~ ισχύει καΙ ενιχντι του νομοθέτη, καΙ είνιχι &νεξάρτητ'1) &πο το λ6γο 

για τον όποίο επέρχετα.ι ~ 3ιάλυσ'1) j 

E~3αμε δτι το Συμβούλιο τ~ς 'Επικριχτείιχς στΙς &ποφά,σεις που προα.

να.φέραμε ιΧπάνΤΊ)σε ΚΙXταφlΧτικά,. ΚαΙ στΙς Μο l5μως ιΧποφOCσεις, Tμ~μα.τoς 
, 'Ωλ " , , , ψ' ~, ,~ , 

κιχ ι ομεΛειιχς, μιιχ σχετιχιχ μ~ΚΡΊ) μειο Ί)φια. οιιχτυπωσε γνωμΎ) OιlΧφOρεΤΙΚΎ). 

Σύμφωνα με την OCΠΟψΊ) ΙΧότη ~ συντα.γματικη εγγύΊ)ση τ~ς 3ικα.στικ~ς κρί-

2. Στα προϊσχύσαντα ΣυντάΥ/lατα Τι φράση «τήρηση ,[,JV νόμων)), συνο3εuότιχν άπα 

~;·ι λ~ξϊι ((του ΙCρcίτοuςn, .~ όποΙv: &πα"::ΙφΟ·tj~~: ώς περιττri &πΙ:Ι .-:;-.:' Y..~~με;νo τοϋ Συvτ&γμlJ:

τος 'rou 1975. 
3. ΣΖετικα με τα σuστήματα κτήσεως της νομο6jς προσωπικότητας , βλέπε άντΙ 

Υ.λλιι)\' Τ( . !ι.~:, ('ι ') - 'f] r " , Τ\":,'),:μγ). ' Arxrιl', " Τ ; (ί '),f):Ί χαΙ Τ{ α r α χ (f. τ rτ rί, ν "11. 

σε 'Ιi]ρμΛΚ ΕΙσαγ. '~ρθρα 78-107 αριθ. 7 κ'Χι 1.3. 

4. Βλ. 'Α. Σ β (~ λ ο υ, ΤΟ δικαίωμα Tou συνεταιΡΙζεσΟαι καΙ το δίκαιον των σω
ματείων κατα το Σι'ινταγμα και τον περί σωματείου νομον, σε ΝομικαΙ μελέται, τ. Ι σ. 

230 έπ. καΙ Κ α Ρ α κ α τ σ ά. ν η, δ. π. ΕίσαΥ. άριΟ. 17, κα! όίρθρο 81, αριθ. 1. Σ β ώ

λ ο υ - Β λ ά Χ ο u, Ο . π. σελ. 277, σημ. 1'.0. Ή διiκριση του έλέγχου νομ.ιμότητος 

άπο ΤΟ') ~λεγχo σκoπψ6τ-~τoς άποκτα δλΊ) της τ'~ σημασία οταν iλέγχεταΙ'i) νOμtμόΤ'~τα 

Tou έπιδιωκομένου απο το σωματείο σκοποU. 'Γα δρια στο σημεϊο αότο του δικαστικοu 
iλέγχου εΤναι άσαφΊj, καΙ πάντως δύσκολα μποροuν να προσδιορισθοUν. Ή έξέταση της 

συνταγμοιτικόΤΊ)τος -rou iπι3ιωκομένο\) σκοπου &.ποτελεί Π.χ. ~να άπο τα πιο δυσεπίλυτα 

κοιΙ λεπτά προβλήματοι ποό εΤχε να &.ντιμετωπίσsι δ δικιχστης κατά την άναγνώριση η 

τη 3ιocλ\)ση των φιλοβασιλικων δργανώσεων. ΟΙ άποφocσεις ποό εχουν έκδοθεί μέχρι σή

μερα χωρΙς να φωτίζουν έπαρκως το ζ~τημoι iπιτρέπουν ώστόσο τη διεξοδικότερΊ) προ

σέγγισή του (Βλέπε ένδεικτικιΧ Πρωτ. Θεσσαλονίκης, 1344/19?5, «ΤοΣ» 19?6, σ. 25lι 
κα! 2?3/19?6, 319/19?6 καΙ 330/1978 του tatou δικαστηρίο\), καΙ Πρωτ. Άθ. lι.lι7/1976, 
(ΤοΣ)) 19?~, σ. 51?, έφ. Άθ. 7286/19?6, «ΤοΣ» 19??, σ. 466, κοιΙ Έφ.'Αθ. ?716/ 
19?6, Άρμ. 1978, σ. 9? 
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σεως άφορα μόνο τΙς περιπτώσεις οιαλόσεως σωματείου για δράσ'Υ) παράνομ'Υ) 

~ OCντιβαίνουσα στο καταστατικο του καΙ δεν άναφέρεται στ~ν πλ~ρωσ'Y) η 

μ~ των τυπικων προϋποθέσεων για τ~ νόμιμ'Υ) {ιπόστασ'Υ) κσ.ι λειτουργία ένος 

σωματείου .• Η διά.λυσ~ του θα πρέπει έπομένως να διακριθε~, OCπο τ~ν αύ~ 

τοδικαΙα OCπώλεια τ~ς νoμικ~ς προσωπικόΤ'Υ)τός του, ~ όποΙα ιΧπέρχεται 
ώς κύρωσ'Υ) τ~ς μ~ Τ'Y)ρ~σεως προσθέτων Ι)ρων δ'Υ)μοσιότψος. 'Εφ' 8σον το 

οικαίωμα το\) συνεταιρισμο\) προστατεόεται {ιπο τ~ν έπιφόλαξ'Υ) το\) νόμου, 

και έφ' Ι>σον για τ~ν κτ~σ'Y) νoμικ~ς προσωπικόΤ'Υ)τος ιΧπαιτεΤται ~ Τ~Ρ'Y)σΎ) 
• - , _1' λ ' \ \ ω. ' Κ Ψ \ 'ξ υρων ΟΎ)μοσΙΟΤ'Υ)τος οεν αποκ ειεται, κατα Τ'Υ)ν ιοια παντα ~πo Ύ), «να ε αρ~ 

ΤΎ)θη Τι OιαΤ~ΡΎ)σις τ~ς ~δ'Y) κηθείσΎ)ς νoμικ~ς προσωπιΧότψος έκ τ~ς έx~ 

πλ'Υ)ρώσεως των νέων τούτων Ορων». 

Ή λεπτ~ αύτ~ διά.χρισ'Υ) μεταξι'J «αύτοδικαίας ιΧπωλείας τ~ς νομικης 

προσωπικόΤΎ)τος» καΙ «διαλόσεως το\) σωματείου 8ια aικαστικ~ς ιΧπoφά.~ 

σεως», σωστ~ αν lδωθ~ Ιδίως χωριστα ιΧπο τ~ν συνταγματικ~ ρύθμισΎ) στ~ν 

όποία άναφέρεται, οεν μπορεί ώστόσο να γίνει άπoδεκτ~ στ~ν προκειμένΎ) 

περΙπτωσΎ), διότι κατ' αύτον τον τρόπο καταστραΤΎ)γε~ται ~ συνταγματιx~ 

προστασία το\) οικαιώματος το\) συνεταιρισμο\). O~ νομικες συνέπειες και' 

της αύτοaικlΧίας, έκ το\) νόμου, οιαλύσεως, καΙ τ~ς δια aικαστικ~ς ιΧπoφά~ 

σεως οιαλύσεως είναι ταυτόσΎ)μες: το σωματε~o παύει να {ιπάρχει νομικά., 

καΙ ιχύτο ένδιαφέρει κυρίως τα μέλΎ) , τoι'Jς τρίτους, κιχι τ~ 8ιοίΚΎ)σ'Υ) 4ΙΧ • 

* * * 
Πριν πρoχωρ~σoυμε 8μως περισσότερο στ~ν έξέτασ'Υ) των ζΎ)ημά.των 

πoι'J OCνακύπτουν OCπο τ~ν ιΧπόφασ'Υ), είναι OCνά.γκ'Υ) να σταθο\)με για λίγο στα 

πpcχγματtχ~ περιστατιχΟ: της υποθέσεως. 

'Aφoρμ~ για. τ·η OΙOΙΚ'Y)ΤΙΚ~ αύτ~ διlΧφOρα στάθψε .η ocμφισβ~Τ'Y)σΎ) 
το\) νόμιμου της λειτουργίας μιας έργlΧΤOϋπlΧλλ'Y)λικΊjς OργlΧνώσεως. Το Διοι

Κ'Υ)τικο ΣυμβοόΛLO του Ταμείου ' ~πιxoυριx~ς ' Ασφαλίσεως ) l:<~κπροσ(:)πων 

καΙ Ύπαλλ~λων ΈργlΧτικ(;')ν Έπαγγελματικων ΌργlΧνώσεων, βlΧσιζόμενo 

στο ν.δ. 185/10-5-69, ΟεώΡ'ησε, ση δεν λειτουργο\)σε νόμιμα 'ή «Νέα Γε
νικ~ Συνομοσπονδία ΈργαΤOϋπlΧλλήλων Έλλά.δος)) , καΙ &ρν~θ'Y)κε να {ιπα

γιΧγει στ-ην πρoνoμιακ~,- «σκαν~lΧλ(:)l)ψ) γι,1Χ ορισμένους - &σφά.λισ'Υ) το\) 

έν λόγω Ταμείου τον έκπρόσωπό Τ'Υ)ς. Σόμφωνα με το Οίρθρο 8 του 'Ι.€). 185; 
10.5.69 «περι συμπλΎ)ρώσεως και τρoπoπoι~σεως τ~ς νομοθεσίας περι έπαγ
γελματικων οργανώσεων» σλα τα άναγνωρισμένlχ έπαγγελματικα σωματεία 

~α. ΚατOC τον Σ β ω λ ο, (ΤΟ Δικαίωμα; του συνετα;φΙζεσθα;ι κλπ . σ. 168 σΊJμ.), 
ιiπώλεια νoμικ~ς προσωπικότητος καΙ 8ιocλυσΊJ εΊνα;ι στ~ν ουσία; ~να; κα;Ι το α;υτο πριΧγμα, 

8ιόη Τι ιΧπώλεια; της νoμικ~ς προσωπικότητος συνεπocγεται αυτόμα;τα; 8ιocλυσΊJ του σωμα

τεΙου . Ή 8ιάκρισΊJ εΊχε κάποιο νόΊJμα στο Ρωμα;tκο ΔΙκαιο δπου ~ταν 8υνατον νoc &φα;ιρε

θεi Τι νομικΎι προσωπικότητα; λόγφ πoιν~ς. 
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ι:'>φειλocν να καταθέσουν, μέσα σε προθεσμία τριων μ'Υ)"ων ά,πο της Ο'Υ)μοσιεό

σεως του νόμου, έπικυρωμένο ά,ντίγραφο πρα.κτικου ά,ρχαιΡεσιων, το bJtoi:o 

μάλιστα ~πpεπε να: φέρει τ~ν ίιπoγpαφ~ ά,ντιπροσώπου οικα:στικης ά,ρχης. 

Ο·' , , ~1 , ,~'" , θ 
ι οργΟ'.νωσεις που οεν συμμορφωνονταν προς Τ 'ιν υπoχρεωσΎJ αυΤΎJ εω-

ροανταν νομικα: ά,νόπαρκτες. Με αύτον τον τρόπο ό «χουν-τικος» νoμoθέΤΎJς 

θεωρουσε διαλυμένα δλα τα: έργατικα: σωματεLα ποΙΙ οεν ε!χιχν ά,ρκετα: έ

νεργα μέλΎJ &στε να: οιενεργοαν νόμιμες ά,ρχαιΡεσΙες ΚιΧΙ να: λειτουργοαν κιχ

',Ιονικά. Παράλλ'Υ)λα, συνΟικα.λιστικα στελέΧΎJ, που είχαν ώς μoναoικ~ α.πιχ

σχόλΎJσή τους το συνοικαλισμο και οεν μπορουσαν ά,π' α.uτο το γεγονος να. 

λ ' " , \ \ , 'λ ' 1 ΙΚΑ .s. ί συμπ ΎJρωσoυν τα απα.ιτουμενα για Τ'Υ)" ιΧσφα ισΎJ τους στο ,1μερομ -

θ - ,~, 'λ' , , " ~ ~ , 
σ ΙIΧ, στερουντα.ν το οικαιωμιΧ ιΧσφα ισεως και φυσικα εχαναν τ'l oυνιΧΤOΤΎJΤα. 

συμπλΎJpώσεως συνταξίμου χρόνου. 

ΠΙσω λοιπον α.π' ~να λεπτο νομικο ζήΤΥ)μα. κρυβόταν ξνα έξ tcrou κρί

σιμο για: τα: συνοικαλιστικά μιΧς πράγματα πρόβAΎJμα. Ή περισσότερο μά.

λιστιΧ φιλελεόθεΡΎJ έρμψεία. της σχετικ-ης συνταγμιΧτικ-ης έγγυήσεως οεν 

έξυΠ'Υ)ρετουσε αUτόμιχτα. και τ~ν πιο φιλελεόθεΡΥ) συνOικα.λιστικ~ πρα.κτική. 

'Aντισυντα.γμα.τικόΤΎJτα: του νόμου 185/10.5.69, σήμιΧινε, στ~ν πρoκειμένΎJ 

πεpίπτωσΎJ, κάλυψΎJ ~ και νoμιμoπoίΎJσΎJ ίιπόπτων συνΟικα)·ιστικων πρα.κτι

κων και α.πρόσΚOΠΤΎJ λειτουργία έπαγγελμlΧτικων σωματεΙων χωρις ένεργα. 

μέλΎJ, σωματείων «φOCντασμα». 

ΣυνταγματικόΤΊ)τα πάλι του νόμου, σήμαινε α.ναγνώρισΎJ έξουσΙα.ς 

στο νoμoθέΤΎJ - OΊ)λα.O~ στ~ν έκOCστοτε κυβερνψικ~ πλειoψΎJφΙα. - να: Οια.

λόει α.Uτόματα όργαν(~σεις, o~ όπο ίες κατα: τ~ν κρίσ7) του οεν έκπλΎJρoίiσιΧν 

το σκοπό τους ~ οεν πλΎJρoυσα.ν χατα τ~ λειτουργία τους τοΙΙς δρους η τις 

προϋποΟέσεις πα'; ό νόμος έκιΧσ,-οτε &ριζε. ΤΟ Oέμcι. οπως βλέπουμε παρου

σιάζει περισσότερες &:πο μία πτυχές. 

* * * 
Ή συνταγμα.τr.κ~ προστασΙα των ά,τομικων Οικα.ιωμάτων ε!να.ι, ώς 

γνωστό, σχετική, τελεϊ: ίιπο τ~ν έπιφόλαζΎJ του νόμου δ. 'Όπως κιiθε &.το

μιΖ.Ο Οικα.ίωμα, ~τσι και το o~καίωμlΧ ,ου συνεταιρισμου προστα.τεόεται 

συνταγματικά, έφ' οσον αuτοι πο'; το α.σκουν «ΤΎJρoυν τους νόμους τοα Κρά.

τους» .• Η pυθμιστικ~ ομως έξουσία του νoμoθέΤΎJ οεν ε!νιΧΙ α.πεpιόpισΤΎJ, 

ίιπόκειτα.ι σε όρισμένες α:ρχες ποΙΙ συνάΥοντα.ι κατ' α:pχ~ν α.πο το σκοπο τ-ης 

συντα.γμα.τικΥίς έΥγυήσεως, καθ ως και α:πο τ~ βασικ~ σχέσΎJ Συντάγμα.τος, 

5. Βλ Ά. Σ β ώ λ ο u - Γ. Β λ ιΧ Χ ο u, ΤΟ ΣόνΤΟΙΥμοι τ-ης ΈλλιΧl!ος, τ. Α (1954) 
σ. 94 έπ. 'Α. Μ ιΧ ν ε σ 7), ΣυνΤΟΙΥμοιτιχο Δ(Χοιιο, 'Ατομιχ/;ς έλευθερΙες, ΘεσσοιλονΙΚ7) 

1978, σ. 43 έπο 

... 
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κεψένου με ΙΧύξΎ)μένΎ) τυπικ-η 8όνσιμΎ) και κοινοίί νόμου, κεψένου με τυπικ-η 

ΜναμΎ) ύπο8εέστερΎ) τοίί τυπικοίί Συντά.γματος. 

Ή θέσπισΎ) με νόμο περιορισμων ποιι &νά.γονται στ-ην άσΚΎ)σ7) τοίί 8ι

κα.ιώματος τοίί συνετα.ιΡισμοσ, κα.ι ε(τε &να.φέρονται στ-η 8ια.8ικασία ~ στΙς 

προϋποθέσεις για τ-ην α.πόΚΤΎ)σΎJ &πο τα. σωματεΊ:α νομικΎις πpoσωπικόΤΎJ

τος, εrτε άφοροσν τ-η λειτουργία κά.θε μορφΎΊς ένώσεως, εΤναι τότε μόνο &νε

κτ~, ()ταν οί θεσπιζόμενοι περιορισμοΙ 8εν φθά.νουν μέχρι του σΎJμεΙoυ να. 
άναιΡοίίν το συντα.γμα.τικα προστα.τευόμενο 8ικα.ίωμα. η 8εν πα.ρα.κωλόουν 

ούσιωδως τ-ην άσΚΎJσΎJ α.ύτου. 

Σ' <! λ λ 'θ λ' \ \ ΣΙ "~ 'λ ι:;να. φι ε ευ ερο πο ιτευμα με τυπικο υντα.γμα, ΎJ ατομικ,l ε ευ-

θερία ο\)τε 8ΎJμιoυpγεΊ:τα.ι ο\)τε κα.τα.ργεΊ:τα.ι άπο τ-η νομοθετικ-η έξουσία. οι 

συντεταγμένες έξουσΙες μποροίίν μέσα στα ()ρια των OCρμοδί.οτήτων τους να 

ρυθμίζουν τοΙΙς δρους και τον τρόπο &σκ~σεως της έλευθερία.ς Ι>χι ()μως xιxr 
να. όρίζουν τ-ην {)πα.ρξή ης. Δεν ~χoυν έπά.νω ΤYjς δικαίωμα ζωης κα.Ι θα.

νιΧτου. 

ΤΟ t8to φυσικα Ισχόει κα.Ι για τ~ν έλευθερΙα. τοίί συνεταιΡισμοίί, με τ~ 
<:- \ t! .s.' - 'ό θ' έ " ι οια.φορα σΤΙ '1 φpασΎJ «ΤΎJpoυντες τους ν μους» α πρ πει να ερμ"1)νευετα.ι 

έ8ω σε συνδυα.σμΟ με 800 πρόσθετες έΎΎυ~σεις ποΙΙ συνιΧγοντα.ι &πο τ~ν 5λη 
ο Ικονομ(α τοίί σχετικοσ άρθρου τοίί Συντά,γμα.τος. 

Κατ' άpχ~ν ((ή τ~pφη τοίί νόμου» δεν μπορε1: να tίναλόετα.ι στ-ην έξά.ρ

ΤΎ)ση &σκ~σεως τοσ δικα.ιώματος τοσ συνεταιΡισμοσ &πο προηγοόμενη άδεια. 

της &ρχΎΊς (νομοθεηκης, διοικητικης ~ 8ικαστικης), η ocκόμΎJ στ-ην καθιέ

ρωση προληπτικου συστ~ματoς έλέγχο υ ποΙΙ να ~χει το ~8ιo α.ποτέλεσμα, 

lΙπως π.χ. συμβα.ίνει ()τα.ν Ύι OCσΚ'ηση τοίί 8ικα.ιώμα.τος έξαΡτOCτα.L OC7tO τ-η 

8ιακριηκ-η εύχέρεια της &ρχης. (Πρβλ ΣτΕ 3334/1975, ('Ολομ.) «ΤοΣ» 

1976, σ. 351). 
'Ως νόμοι περιοριστικοι του 8ικαιώματος θα πρέπει να νοηθουν κατόπιν 

οί ποινικοί, κατιχ κόριο λόγο, η εστω οΙ ωΧ.παγορευτικοΙ νόμοι» 6, Ιδίως έ

κεϊνοι ποΙΙ OCνOCγονται στ-η δρOCση :η στοΙΙς crxoTCout; των σωμα.τείων :η των 
, ι 

ενωσεων. 

Δεν θα πρέπει ώστόσο να ά.ποκλείονται και άλλες μορφες νομοθετικ-ης 

ρυθμίσεως, οπως π.χ. ή ,)ποχρέωση γν(ι)στoπoι~σε(ι)ς σε 8ημ6σια άpχ~ της 

συστOCσεως μιας όργανώσεως (μιας ένώσεως προσώπων), :η ή τ~pησYJ όρι

σμέν-ης διο:8ικα.σΙας :η ή πλήρωση ώρισμένων δρων για τ-η νομικ-η έμφά,νιση 

κα.Ι συνέΧΙσ'"η της νόμιμης λειτουργία.ς ένος συνεταιΡισμου. 

6. Τον δρο «ά,παιγορευτικοΙ νόμοι)), ώς εόρύτερο του «ποινικοΙ)) φαιΙνεταιι όίλλωστε να: 
πpoτψι'i καιΙ ή νομολογΙαι (Βλ. 'Εφ. Θεσ . 581/1956, Ε.Ε.Ν. 24. 51). Στους ά,παιγορευτι
χους νόμους όπιίγονταιι καιΙ οΙ ιiστυνoμικες ~ιαιτιXξεις. Πρβλ. καιΙ Σ β ώ λ ο υ - Β λ cX Χ ο u, 
δ.π. σ. 26? 
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ΕΙοικότερα σε l),TL OCφορίΧ τ~ νoμoθεηκ~ καθιέpωσΊj προσθέτων l)ρων 

για. τ~ συνέXισΊj τ~ς άναΥνωρίσεως τ~ς νoμικ~ς πpoσωπικόΤΊjΤOς όρισμένων 
σωματείων, θα. πρέπει να. σΊjμειωθε~ οη ό νOμOθέΤΊjς Ο6ναται κατ' ιΧpx~ν να. 

θέσει σε νεώτερο νόμο τέτοιους l)ροuς, όπο ουο l)μως προϋποθέσεις: 

α) ΟΙ l)poι πρέπει να. είναι Υενικοι κα,ι OCνηκεψενικοί, να. άφορουν Υε

νικα. τ~ συστα.σΊj η τ~ λειτουργία. των σωμα.τεΙων, να. μ.η κα.θιερώνουν OΊjλαO~ 
ocoικα.ιoλόγΊjτες οια,φοροποιήσεις, οϋτε να άποβλέπουν μέσα. ιΧπο τ~ γενικ~ 

oια.τυπωσΊj στ~ νoμικ~ έξόντωσΊj η στ~ oιά.λυσΊj μιίΧς συγκεκpιμένΊjς όργα.

'Ιώσεως η μιας κα.ΤΊjγOpΙας όργα.νώσεων. Θα πρέπει ιΧκόμΊj οΙ πρόσθετοι 

l)ρ.οι να είνα.ι τέτοια.ς φυσεωι; &στε να μπορουν τα σωμα.τε'Lα σχετικα. E!S
κο λα. να. τους πλΥιρώσουν, κα.ι πά.ντως ~ έκπλήρωσή τους να. μη κα.θιστα ocου

ναΤΥ) τη συνέχισΥ) τ~ς λειτουργία.ς τους. Τέτοιοι πρόσθετοι όροι συμβιβά.

ζονται με .τη συντα,γμα.τικη προστασία του Οικα,ιώμα.τος του συνεταιΡισμου 

l)Tιxν Ιοίως ιΧνά.γοντα,ι στις τυπικες οιατυπώσεις ΟΊjμοσιόΤYjτος των σωμα

τείων (ΣτΕ 1627/1978 και ΣτΕ 3392/1978). 

β) Σ ' 'θ ι , ! ι ,.,}" Ι ~, 
ε κα. ε περιπτωσYj, παντως, o~ κυρωσεις για, τ'ι μΥ) ΤYjΡΊΊσ-η των εν 

λόγω l)ρων ο ε ν ο υ ν α ν τ α, ι ν α έ π ι β λ Yj θ ο υ ν π α Ρ α μ ό ν ο Ο ι α. 

ο ι κ α. σ τ ι κ ~ ς ιΧ π ο φ ά. σ ε ω ς. Αότη είνα.ι ~ πιο οόσια.στικη εΙσφορα 

των ιΧποφά.σεων 1627/1978 και 3392/1978 του Συμβουλίου τ~ς Έπικρα.
τεΙα:ς στην έρμYjνεία. του σχετικου με τ~ν προστα:σίιχ. τ~ς έλευθερΙα.ς του συνε

τα:ιΡισμου OCρθρου του Συντά.γματος. Ή oιαπΙστωσΊj τ~ς ηρήσεως η μ~ 
των δρων ιΧνήκει ιΧποκλειστικα στην ιXpμOOιόΤΊjτα τ~ς oικαστικ~ς άpx~ς, 

~ όποία: κα.ι κρΙνει τελικα για. κά.θε σωμα.τείο ξεχωριστα. - ένοεχομένως 

κlΧτόπ\'! αΙτήσεως aΙΟΙΚΊjηκ~ς &.ρx~ς - Ην συντρέχε\ Μγος ο',ιχλ'Jσε(~)ς 

του. 

'Η έρμψεΙα. α,όΤ~ ένοφμονΙζετα:ι πλήρως με τ~ λογικη τ~ς συνταγμιχ.

τικης προστα:σΙα.ς τοϋ οικα:ιώματος [ορυσεως κα.ι συμμετoxΎjς σε σωμα.τε~α:. 

'Η ~OρυσΊj ένος σωμα.τείου έ3ρά.ζεται κα.τ' ocρx~ν στ~ν έλευθερη βOυλησΊj 

των Ιορυηκων μελων του, .ή 3ημιουΡΥία. του &νά.γεται έπομένως στο χωρο 

,~ς Ιoιωηκ~ς βουλήσεως και αυτονομΙας. 'Η συστα,σΊj ομως ένος σωμocτεΙου 

oιενεPΎε~τα, ι σε 060 στά.3ιoc 7. Κατα το πρϊ.'nο, τ ο σωματε~o συνιστατα,ι με 

τ~ν έκοήλωσΥ) και συμπτωσΥ) βουλήσεως α,ότων που μετέχουν στ~ν ί:ορυσή 

του. Συστα,τικο crToLXE'Lo για. τ.ην ϋπocρξή του ocποτελε'L το καταστατικό. ΤΟ 

ΟYjμιουΡγΊjμα α,ότο τ~ς Ι3ιωτικ~ς κocτα. βά.σΊj βουλήσεως 3εν ιΧποκτα ώστόσο 

πλήρ-η όπόστα:σΊj παρα. με τη παρέμβocσ-η, σ' ~να, οευτερο στά.3ιο, ο-ημόσιας 

ιΧpx~ς κα.ι τ~ν έΎΎpα,φ~ του σωμα.τεΙου σε εΙΟικα. βιβλία. του Πρωτ03ικείου. 

7. Βλ. Ά. Σ β ώ λ ο υ δ.π. σ. 37 έπ. καΙ Η5 έπ. καΙ Κ α Ρ α κ α τ σ oc ν '1), 

δ.π. 6!ρθρο 78, ά:ριθ. 4, 21. 
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Μ ι ~ '" Ι Ν Ν • • λ' <l ι, ( ε τ'ι ο-ημοσιευσ-η του καταστατικου, -η απ -η ενωσ-η προσωπων αναγνωρ -
ζ " Μλ ι ,Ι \ Ι • ~" " 1-
εται απ u ους, κ α ι α π ο .. ο υ ς τ Ρ ι τ ο υ ς, ως νομικ,ι οντοτ-ητα με 

aικ~ τ-ης νoμικ~ προσωπικότ-ητα. Έπει/)~ το σωματε~o είναι κάτι περισσό

τερο άπο μια OCπλ-η συμπτωσ-η 1aιωτικ~ς βoυλ~σεως, έπειa-η άπoτελε~ φαι

νόμενο συλλογικό, ή συστιχσ~ του πρέπει να φέρει τα έχέγγυα τ~ς έγκυ

ρότψος. Αότ-η τ-η λειτουργία τ~ς αόθεντικ~ς aιαπιστώσεως τ~ς νόμψ-ης 

συστάσεώς του τ-ην έπιτελε~ Ύι άπόφασ-η τ:ης /)ικαστLκ~ς άνιχγνωρίσεώς του. 

οι ~aLoL /)ε λόγο ι που έπιβάλλουν τ ·η aLιX /)ικoιστικ~ς άποφάσεως άνα

γνώρισ-η ένος σωματείου, /)'Υ)λαa-η Ύι προστασία των τρίτων κοιι Ύι &σφάλεια. 

του aLXIΧLou, συν-ηγορουν όπερ τ~ς &πόψεως δη ενα &ναγνωρισμένο σωμα.τε~o 

aev Μνατιχι να aιαλυθε~ παρα μόνο aLιX τ~ς aικοιστLκ~ς ό/)ου, έφ' {)σον φυσικα 
δεν πρόκειται για έκουσια aιάλυσ-η (άρθρ. 103 ΑΚ), ή όποία έπέρχεται με 
&πόφασ-η τ~ς γενικ~ς συνελευσεως των μελων ~ για ιχότοaικαία aιάλυσ-η που 

προβλέπει το raLo το καταστατικο (άρθρο 104 ΑΚ). τουτο σ-ημαΙνει 8τι ou
τε με νόμο 8 O\JTE με aιοικ-ηηκ-η πράξ-η είναι aυνατο να aιαλυθε~ σωματε~o, 

{)ταν τουτο παραβαΙνει τους νόμους. 'Ως aιάλυσ-η taiiJ νoε~ται τόσο Ύι άπώλειιχ 

τ~ς νoμικ~ς Ικανότ-ητός του, ()σο και ό τερμαησμος τ~ς όπάρξεώς του ώς 

όργανώσεως ~ ώς ένώσεως προσώπων. Ή παρεμβολ-η τ~ς aικασηκ~ς άρχ~ς, 

κατα τ-ην συστα.σ-η και /)ιάλυσ'Υ) το\) σωματεΙου, άπoτελε~ θεμελιώa-η έγγυ-ησ-η 

τ:ης έλευθερίιχς του συνεταLρισμoυ, Ύι aε aικαστικ-η &πόφα.σ-η έπέχει θέσ-η λ-η

ξιαρχικ~ς πράξεως γενν~σεως ~ θανάτου του. 

Σ.τ.Ε . 3392)1978 (Όλομ.) 
Πρόεδρος : Ν . Μπουρόπουλος. 

Ά ν τ ώ ν -η ς Μ ιχ ν ι τ ά κ -η ς. 

Είσηγητής : Χρ. Φατουρος (σύμβουλος). 

ΆντΙκειται εΙς τό δικαΙωμα του GιJνε'tαιρίζεσθα ι διciταξις νόμο\! (CΙρθp. 
8 ν .δ. 185/1969) διά της δπo(~, έν περιΠ't'ώσει μη τηρf!σεως όπό των όφιστιχ
μένων σωματείων των τασσομένων προσθέτων δρων δημoσιό't'τjτoς, Ιπέρχον
τιχ αύτoδικcιΙως b ( του νόμου ν'ι έπιβάλλoντcι~ δ ιά της SLoLlcTIιrLXi'jC; όδου, κυρώ
σεις CΙyoυσα.ι εΙς την δι«λυσ ιν τoi:ί σωμοιτεΙου (μειοΨ . ). 

('Εκ πα.ραπομπης έΙ< 'tou Α' Τμ"ιματος). 

Έπειa~, οια τ~ς όπο κρίσιν oι1τ'~
σεως, ζ'Y)τε~τα.L ή &κυρωσις τ:ης όπ' 

άριθμ. 936/30-11-1976 άποφάσεως 
το\) Διοικ-ητικο\) Συμβουλίου το\) Τα-

8. Πρβλ. ΣΕ. 1072/ 19lt8, Α .Π. 293/1950, Θέμ. ΞΑ', σ . 602 καΙ Ά. Σ β ώ λ ο u -

Γ. Βλ ci χου, δ .π. σ. 280, σημ . 153 καΙ 156. Ό Σβωλος σημειώνει χαρακτηρι

στικα για τη γένεση καΙ το τέλος των δργανώσεων (ΤΟ δΙΥ-Iχ!ωμα του συνεταφ!ζεσθlΧι 

κλπ. σ . 90) δτι (ισΙ ν6μοι 8όνιχνται να καθιερώσωσιν οΙουσδήποτε περιορισμοuς κlχΙ να 

Οέσωσιν οΙουσδήποτε Υ-ιχνόνιχς, άλλ' 8χι κlχΙ να: θLξωσιν τΟις Μο βιΧσεις (του 8ΙΥ.lχιώμlχ

τος) : της έλευθέρας Ιδρόσεως κιχ! της 3ΙΥ-lχστικηι; διlΧλόσεωι:; των συνετ«ιρισμων)). 
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μείου Έπικoυρικ~ς 'Ασφα,λίσεως 'Εκ
προσώπων κα,/. 'Yπα,λλ~λων 'EPYIX
'Ηκων Έπα,yγελμα,τr.κων 'Οργα.νώ
σεων, καθ' δ μέρος οι' lXότ~ς έκρLθΊ), 
τελικως, δη ό α,ιτων οεν ουνατα,ι να: 
όπα,χθη εΙς τ~ν ιχσφά,λισιν του Ταμεί
ου τοότου οια: το ιχπο 18-11-1969 xιxt 
έφεξ~ς χρονικον οιά,στημα, ώς έκπρό
σωπος τ~ς Νέας Γενικ~ς Συνομο
σπονοΙlχς Έργατoϋπαλλ~λων Έλλά.
Οος. 

Έπειo~, συζητηθεΙσης τ~ς όπο
θέσεως ένώπιον του ΑΙ Τμ~μιχτος 
του οικα,σΤΊ)ρΙου τοότου, κιχτα τ~ν οι
κάσψον τ~ς 6-2-1978, ιχνέκυψε το 
ζ~Τ1Jμα του συνταγμα,τικου κόρους 
των οιιχτά,ξεων του tlpOpou 8 του ν.Ο. 
185/1969 «περt συμπλΊ)ρώσεως καΙ 
τρoπoπoι~σεως τ~ς νομοθεσία,ς περ/. 
έπα.ΥΥελμlχτικων όργα,νώσεων» (φ. 
86) , κα.τ· έφ(;φμoγ~ν Ti;>v όπο Ιων ιχ
περρΙφθ1J το μν'ησθεν οιϊτημιχ του ~01J 
ΙΧίτουντος, το δποϊc-ν, λ6γc:> τ~ς μεί
ζονος σπουοαιόΤ1Jτος α,ότου, ΠlΧρε
πέμφθ1J προς έπΙλυσιν ένώπιον τ~ς '0-
λομελεΙα,ς, συμφώνως προς το &ρ
θρον 14 του ν.δ. 170/1973, ώς ιχνη
κοιτεστάθη 3ιιΧ του α,ρθρου 16 του ν. 
702/1 7ϊ (φ. 268 Α). 

Επειδή, ELC; το κρίσψον ώς α,νω 
α.ρθρον 8 't'ou ν.Ο. 185 /1969, ώς το 
νομυΟέ,ημα.,οσ-,-υ ~σχυε προ ,:ης ο ια. 

τοϊ; α.ρθρου 44 τοσ ν.Ο. 890 /1971 (φ . 
106 Α',) κα:τα:ργ~σεώς του, ώρίζε
το: ση: «1. Έργατιχα:ί, Έπαγγελ
ματικlχΙ. 'Οργα:νώσεις, των όποίων δ 
τίτλος κα:τεχωρΙσθ1J εΙς το βιβλΙυν oc
νεγνωρισμένων σωμα:τείων των Πρω
τοοικείων μέχρι 't'~C; δ1Jμοσιεόσεως 
τοϊ; πιχρόντος, θεωροuντιχι ιχνεγνωρι
σμένιχι καΙ νομίμως λειτουργουσαι, 
έφ' ()σον δια: τ~ς νομίμως όφιστιχμέ
νης διoικ~σεώς των κιχτα:θέσουν εΙς 
τον Γραμματέοι του οΙκείου Πρωτο
δικείου φωτοτυπικον έπικυρωμένον 
ιχντίγραφον πρα:κτικοσ ιχρχαιρεσι
ων, φέρον τ~ν {ιπυγpαφ~ν του παρα-

ι , , " , ... 
σταντος κατ ιχυτας α,ντιπροσωπου της 

Δικα,σηκ~ς 'Apχ~ς, Ιντός τρψηνου 
OCπο τ~ς δ1Jμοσιεόσεως τοσ παρόντος, 
κα,ι. έΥΥρα,φοσν εΙς εΙοικον βιβλίον ιχ
νεγνωρισμένων έργα,ηκων έπα,γγελ
μα,τικων οργανώσεων, περιλαμβά,νον 
τα: στοιχεϊ:α, τα προβλεπόμενα, όπο 
τ~ς 'TtlXpαoyp. 2 τοσ &ρθρου 81 του' Α
στικου Κώδικος. 2. 'Οργα,νώσεις, μΎj 
συμμορφοόμενα:ι προς τΎjν {ιπο τ~ς 
ΠΡΟ1Jγουμέν1Jς πιχρα:γρά,φου θεσπιζο
μέν-ην δια:δικασίοιν, θεωρουντα:ι νομι
κως cX.vόπαρκτοι καΙ. OL μετέχοντες εΙς 

" ( f " , 
α,υτοις υποκεινται εις τοις συνεπεια,ς 

τοσ &ρθρου 188 τοσ Ποινικοσ Κώοι
κος . 3. T~ν έγκυpότΊ)'t'oι τ.:ης νέα.ς κοι
τα,θέσεως των δικαιολογητικων ... 
Οι.χα,ιοστα,ι να. ιχμφισβητ~ση δ οΙκεϊ:
ος έπιθεωρΊ)τΎjς έργασΙlχς κα,/. πα.ς ε
χων εννομον συμφέρον δια. προσφυγ.:ης 
του ένώπιον του Μονομελοσς Πρωτο
οικεΙου τ.:ης εδρας τ.:ης 'Οργανώσεως, 
το δε δικlXστ~pιoν ιχποφα,ίνεται έντος 
8'1)μέρου περt τ.:ης έγκυρόΤΎ)'t'oς ... ». 

Έπειδ~, κιχτα πα,γΙα,ν συνταγμα,
τtκ~ν διά,τlΧζιν, περιλ'ηφθε'i:σιχν κιχ/. εΙς 
το Ισχσον κα:τα τον χρόνον τ~ς δ1Jμο
σιεόσεως τοσ ά;νωτέρω ν.Ο. 185 /1969, 
α,ρθρον 19 τοσ Συντάγματος του ε
τους 1968 (βλ. Β.Δ. 369/1968 ((πε
ρ/. μερικ~ς α.ρσεως τ.:η ς ά;ναστoλ~ς &ρ
θρων τοσ Συντάγματος)), φ. 122 κιχt 
πρ .χξιν ΑΙ /1968 .:η ς Κυβερνήσεως, 
φ. 268 τ.:ης 16-11-1968), ut 'ΈλλΊ)
νες ~χoυν το οικIχΙωμα: , δπως συνι
στοσν ένώσεις κα/. σωματεϊα, ΤΊ)ρουν
τες τους νόμους, ~ δε διά,λυσις σωμα,
τεΙου ενεκα παραβάσεως των νόμων 
Υ; του ΚlΧταστα..-ικοU ιχότου δεν M'JIX
TIXL να χωρ~ση εΙ μη μόνον διΟ: οικα:
στικης άποφάσεως (βλ . XlXt &ρθρα 
1.1 του ΣυντιΧγμιχτοι; 1952 καΙ 12 'Του 
~O'fj Ισχόοντος ΣυντιΧγμα.τος 1975 ). 
'Ε "ψ - - ι ν ο ει των συντιχγματι.χων τουτων 

διατά,ξεων, το oικαστ~pιoν δέχεται, 
, λ Ψ Ι !! '!: ι κατα π ειο Ί)φιαν, υΤΙ, ανει.,ΟΙΡΤΊ)τως 

τοί) έαν ουναται δ νομοθέΤΊ)ς να θέση 
οια νεωτέρου νόμου προσθέτους δρους 
OΊ)μoσιόΤΊjToς, έπΙ πλέον των ~δΊ) προ-



βλεπομέ.νων, stO: τ·ην δΙOCΤ'ήρησιν τΊjς 
ri.νοιγvωρΙσεως τΊjς νομιχ-ης προσωπι
κότητος των ~8η νομίμως δφιστο:μέ
νων ΚcΧΙ λειτουργοοντων σωμocτεΙων, 
έν πάση πεΡΙΠΤC:Jσεt. cι! ri.πειλοUμενιχt. 
δπο του νόμου δια τ·ην μ~ Τ'ήΡ1)σιν των 
δρων. τοότων κυρώσεις, α.~ (ί.γουσrι.ι 
εΙς διάλυσιν του σωμσ.τείου, δεν Μ
νrιτιxι να έπιβληθουν εί μ.η μόνον δια 
δικσ.στικΎίς ri.ποφά.σεως, ri.ποκλειομέ
Ψl)ζ όπωσδ'ήποτε τόσον της ά.π' ευ
θείας έκ του νόμου έπελεόσεως των έκ 
της μ-η τηΡ'ήσεως των ώς &.νω δρων 
σt>νεπειων, δσον κocι της οια. της 01.01.

κητικΊjι; όοου έπιβoλΊjς τοότων. Κοιτ' 
ακoλoυθ'cιν, ,η δια των κρισίμων ώς 
α.νω Oιrιτά.ξεων ρόθμισις, πρoβλέπoυσrι. 
ότι α.Ι μ~ συμμορφοόμενο:ι προς ην 
θεσπιζομέν-ην δπ' ocυτης διoιoικoισ(rιν 
οημοσιότητος νομίμως ~oη δφιστά.
μενοιι όργοινώσεις «θεωρουντοιι νομι
κως ri.νUποφκτσι», «ντΙκειτοιι εΙς τας 
·ηyoυμένcΧς Οιιχτά.ξεις τοίί Συντά.γμοι
τος κιχΙ ε!να: ι, ώς έκ τοότου, «νΙσχυ
ρος . !\cΧτα τ·ην γνώμ:ην , gμως , Μο με
λων τοα oικcιστ'ηρ(oυ, έπιτρέπετο:ι , έν 
Ι>ψει τΥίς oιoιλcιμβrινoμένης εΙΙ; τας 
προσ α:τευοοσο:ς το δικο: Ιωμα. του συ
νετα.ιρίζεσ cιι πιχγ(ιχς συντοιγμοιτικας 
διιχτά.ξεις έπι.φυλιXξε (~ 'περ TIJU ν6-
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μου, οπωζ δια. νόμου ri.πο:ιτηΘΊi δια 
τ·ην δπο συνισ"ωμένου σωματείου κτΥί
σιν νομικης προσωπικότητος .η τ-ήρη
σις δρων o'ημcισι6τητoς κα:Ι ώς προς 
εΙδικας κο:τ-ηγορίσ.ς σωμrι.τεΙων , .η Τ'ή
Ρ'φις προσθέτων τοιοότων Ορων . 'Εν 
περιπτC:)σει δε ΘεσπΙσεως ,ιέου τρό
Που δημοσιότητος, οεν «ποκλεl.ετιχι 
να. έξοιρτηθη Τι διοιτ-ήΡ'ησι<; της ~O'η 
νομίμως κτηΘεΙσης νoμαΊjι; προσωπι
κότητος έκ της έκπληρώσεως των νέ
ων τοότων ΙSρων. Ή rι.υτo(»ικrι.ίrι. (»ε 
ά.πώλεια της νομικης προσωπικότη
τος, έν μ~ τY)ρ~σει των ΙSρων τοότων, 
ού8όλως συνιστ~ περΙπτωσιν oιαλU
σεως σωμocτεΙου, δια τ.ην όποΙο:ν τά.σ
σετcΧΙ δπο των ώς (ί.νω συντσ.γμΟ'.Τι
κων οιο:τ«ξεων ή ~γyύησις της Oικ~.
στικης κρΙσεως, oε~oμένoυ gTL ο:Ι σt>ν
ταγματικα,L α,οτα,ι διατάξεις, ά.ποσκο
πουσαι εΙς τ~ν προστασΙαν του Οικα,ι
ώματος του συνεταφίζεσθΙΧι ά.πο έ
π:::μβιfσεων τΥίς 8ΙΟΙΚ'ήσεως , &φορουν 
εις περιΠΤ6>σεις, κι:ι.τα. τα.ς όποΙας νο
μίμως συνεστ-ημhιo'l σωμι:ι.τείον &
'1απτύσσει ορασιν &ντιβα.Ινουσο:ν εΙς 
τον νόμον :η το κα,τοιστοιτικόν του, ο ι' 
8 κι:ι. ~ ocΙ μν'ησθεΤσιχι ιατά.ξε ιc το - &ρ
Ορου 8 του '1.8. 185/1 69 ~έν &'ντΙ
κειντιχι εΙς το Σόντα,γμιχ. 




