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Μπορεί ή 'Αριστερά νά ασκήσει 
πολιτική δικαίου; 

τοϋ Κώστα Σημίτη 

Ή σημερινή συντηρητική κυβέρνηση επιδιώκει 
νά εκσυγχρονίσει τό δίκαιο. Σχεδιάζει μεταρρυθμί
σεις βασικών διατάξεων, οπως τοΰ οικογενειακού 
δικαίου, και θεσπίζει νέους νόμους, οπως τό νόμο 
γιά τόν έλεγχο τών μονοπωλίων. Ή νομοθετική 
της πολιτική δημιούργησε καί δημιουργεί στην αρι
στερά διλήμματα. Πρέπει ή δέν πρέπει νά υποστη
ριχτεί ένα προτεινόμενο μέτρο; Ή υποστήριξη 
ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί; Γιά πολλούς λό-

Ή άποψη αυτή βασίζεται σέ δύο κυρίως επιχειρήματα: Τό δί
καιο έχει ταξικό χαρακτήρα καί λειτουργεί μονόπλευρα προς ό
φελος της αστικής τάξης. Τό δίκαιο αποτελεί ιδεολογικό όπλο 
πού νομιμοποιεί τήν υπάρχουσα κοινωνική τάξη. 

"Ας εξετάσουμε τό πρώτο επιχείρημα. Θέση μας είναι οτι οι 
κανόνες του δικαίου δέν είναι αποκλειστικά καί μόνο μέσα ε
ξουσίας καί καταναγκασμού. ()¡ αίτιες γένεσης τους καί 6 τρό
πος λειτουργίας τους μας πείθουν γι' αυτό. Θά αναφέρουμε δύο 
παραδείγματα. 

α. 'Ορισμένοι νομικοί κανόνες είναι αποτέλεσμα αγώνων τών 
εργαζομένων, ταξικών άγώνιυν. Επισημοποιούν τους δρους α
νακωχής μέ τήν όποια τερματίζεται ή διαμάχη γύρω από συγκε-
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γους ή αριστερά δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά έχει 
πολιτικούς στόχους ως προς τό δίκαιο (πολιτική 
δικαίου), δέν χρειάζεται ένα πρόγραμμα γιά τή δια
μόρφωση τοϋ δικαίου. Ή ενασχόληση μέ τίς ο
ποιεσδήποτε νομικές μεταρρυθμίσεις είναι μάταιη 
μιά πού τό σύστημα παραμένει πάντα τό ίδιο. Οι 
μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν στην ώραιοποίηση 
της κατάστασης, αποπροσανατολίζουν, καί ενι
σχύουν τελικά τήν εξουσία της αστικής τάξης. 

ροής στα πλαίσια τής αστικής τάξης, προλαμβάνει τήν επέκτα
ση έπί μέρους κρίσεων σέ γενικές κρίσεις. Χαρακτηριστικό τών 
ρυθμίσεων αυτών είναι ότι παρέχουν όλο καί μεγαλύτερες εξου
σίες στό κράτος, καθιστούν τήν πολιτική εξουσία επιδιαιτητή 
καί διαχειριστή. Ιό κράτος αυξάνει, μ' αυτόν τόν τρόπο, τή 
σχετική αυτονομία του απέναντι στό συνασπισμό τάξεων καί ο
μάδων, που προσδιορίζει τήν δραστηριότητα του. Οι μηχανι
σμοί ελέγχου πού διαθέτει, μορφοποιημένοι από τους νομικούς 
κανόνες, εξελίσσονται σέ μηχανισμούς διπλής κατεύθυνσης καί 
λειτουργίας. Μπορούν νά χρησιμοποιηθούν καί ενάντια στά 
συμφέροντα εκείνα πού τους έχουν θεσπίσει. 

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ή «κρατικοποίηση» Tür · Ρ . 


