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ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπορεί ή Αριστερά νά ασκήσει
πολιτική δικαίου;

του Κώ οτα Σημίτη

Ή  σημερινή συντηρητική κυβέρνηση επιδιώκει 
νά έκσυγχρονίσει τό δίκαιο. Σχεδιάζει μεταρρυθμί
σεις βασικών διατάξεων, όπως τού οικογενειακού 
δικαίου, καί θεσπίζει νέους νόμους, όπως τό νόμο 
γιά τόν έλεγχο των μονοπωλίων. Ή  νομοθετική 
της πολιτική δημιούργησε καί δημιουργεί στήν αρι
στερά διλήμματα. Πρέπει ή δέν πρέπει νά υποστη
ριχτεί ένα προτεινόμενο μέτρο; Ή υποστήριξη 
ποιά σκοπιμότητα έξυπηρετ§ϊ; Γιά πολλούς λό

Ή  άποψη αύτή βασίζεται σέ δύο κυρίως επιχειρήματα: Τό δί
καιο έχει ταξικό χαρακτήρα καί λειτουργεί μονόπλευρα πρός ό
φελος τής άστικής τάξης. Τό δίκαιο άποτελεΤ ιδεολογικό όπλο 
πού νομιμοποιεί τήν ύπάρχουσα κοινωνική τάξη.

”Ας έξετάσουμε τό πρώτο έπιχείρημα. Θέση μας είναι ότι οί 
κανόνες τού δικαίου δέν είναι άποκλειστικά καί μόνο μέσα έ- 
ξουσίας καί καταναγκασμού. Οί αιτίες γένεσής τους καί ό τρό
πος λειτουργίας τους μας πείθουν γι’ αύτό. Θά άναφέρουμε δύο 
παραδείγματα.
α. 'Ορισμένοι νομικοί κανόνες είναι αποτέλεσμα άγώνων των 
έργαζομένων, ταξικών άγώνων. Επισημοποιούν τούς όρους ά- 
νακωχής μέ τήν όποια τερματίζεται ή διαμάχη γύρω από συγκε
κριμένο θέμα. Ή  νομοθεσία πού περιόρισε τό χρόνο εργασίας 
στά εργοστάσια, οί κανόνες πού καθιέρωσαν τίς συλλογικές 
συμβάσεις είναι άποτέλεσμα άντιδράσεων καί πάλης τών εργα
τών. Οί άγώνες τών άκτημόνων στήν Ελλάδα υπήρξαν μιά άπό 
τίς αιτίες τής νομοθεσίας πού περιόρισε τά τσιφλίκια.

Ό  χαρακτήρας τού νόμου ώς συμφωνία άνακωχής άρα, καί 
συλλογικής κατάκτησης τών έργαζομένων, δέν είναι πάντα ό- 
ρατός. "Οχι μόνο γιατί μερικές κατακτήσεις μοιάζουν αυτονόη
τες, άλλά γιατί ό καπιταλισμός άφομοιώνει τό «τραύμα». 'Η νο
μοθεσία, πού περιόρισε τό χρόνο έργασίας, δημιούργησε στούς 
κεφαλαιούχους νομικά έμπόδια στήν άποδοτική εκμετάλλευση 
τού κεφαλαίου τους. Τούς άνάγκασε έτσι νά επινοήσουν νέους 
τρόπους παραγωγής καί όργάνωσης, νέες τεχνολογίες γιά ν’ αυ
ξήσουν τήν παραγωγικότητα, πράγμα πού καί πέτυχαν. Ή  με
ταγενέστερη τής νομικής ρύθμισης νέα άνάπτυξη τού καπιταλι
σμού δημιουργεί σήμερα τήν έντύπωση ότι ή ρύθμιση πραγματο
ποιήθηκε πρός τόσυμφέρον τών κεφαλαιούχων, ότι ήταν έσκεμ- 
μένη ένέργεια γιά τή διατήρηση τής έργατικής δύναμης, πού, ό
μως, δέν ήταν.
β. Νομικοί κανόνες δημιουργοΰνται γιά νά λυθούν άντιθέσεις 
μεταξύ τών διαφόρων όμάδων πού απαρτίζουν τήν άστική τάξη, 
γιά νά κατοχυρωθούν τά ιδιαίτερα συμφέροντά τους. Παραδείγ
ματα άποτελοΰν τό δίκαιο πού άφορά τήν καταχρηστική άσκη
ση μονοπωλιακής δύναμης καί οί διοικητικά δημιουργούμενες 
κοινοπραξίες μεταξύ παραγωγών. Τό δίκαιο εξομαλύνει έτσι τίς 
συγκρούσεις, πού συνεπάγεται ή μεταβολή τών σχέσεων έπιρ-

γους ή αριστερά δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά έχει 
πολιτικούς στόχους ώς πρός τό δίκαιο (πολιτική 
δικαίου), δέν χρειάζεται ένα πρόγραμμα γιά τή δια
μόρφωση του δικαίου. Ή ένασχόληση μέ τίς ό- 
ποιεσδήποτε νομικές μεταρρυθμίσεις είναι μάταιη 
μιά πού τό σύστημα παραμένει πάντα τό ίδιο. Οί 
μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν στήν ώραιοποίηση 
τής κατάστασης, άποπροσανατολίζουν, καί ι
σχύουν τελικά τήν έξουσία τής άστικής τάξης.

ροής στά πλαίσια τής άστικής τάξης, προλαμβάνει τήν επέκτα
ση επί μέρους κρίσεων σέ γενικές κρίσεις. Χαρακτηριστικό τών 
ρυθμίσεων αύτών είναι ότι παρέχουν όλο καί μεγαλύτερες έξου- 
σίες στό κράτος, καθιστούν τήν πολιτική έξουσία έπιδιαιτητή 
καί διαχειριστή. Τό κράτος αύξάνει, μ’ αύτόν τόν τρόπο, τή 
σχετική αύτονομία του απέναντι στό συνασπισμό τάξεων καί ό
μάδων, πού προσδιορίζει τήν δραστηριότητά του. Οί μηχανι
σμοί έλέγχου πού διαθέτει, μορφοποιημένοι άπό τούς νομικούς 
κανόνες, έξελίσσονται σέ μηχανισμούς διπλής κατεύθυνσης καί 
λειτουργίας. Μπορούν νά χρησιμοποιηθούν καί ένάντια στά 
συμφέροντα έκεΐνα πού τούς έχουν θεσπίσει.

Πρόσφατο παράδειγμα άποτελεΐ ή «κρατικοποίηση» τής Ε 
μπορικής Τράπεζας. Ή  τράπεζα έξακολουθεί νά έξυπηρετεΐ ι
διωτικά συμφέροντα. 'Η «κρατικοποίησή» της έπαύξησε τίς δυ
νατότητες κοινωνικού έλέγχου τού τραπεζικού συστήματος, ό
πως καί έπεσήμανε τήν άνάγκη κατάργησης κάθε ιδιωτικής οι
κονομικής έξουσίας, πού άντιστρατεύεται μιά δημοκρατική όρ- 
γάνωση τής κοινωνίας.

Τό πλέγμα τών νομικών κανόνων τό όποιο ρυθμίζει τή λει
τουργία τού καπιταλιστικού συστήματος δέν καθιερώνει λοιπόν 
μόνο προνόμια γιά τούς κρατούντες. Κατοχυρώνει καί τίς υπο
χωρήσεις, τούς συμβιβασμούς πού έπιβλήθηκαν στήν άρχουσα 
τάξη άπό τούς έξουσιαζόμενους. ’Αντικατοπτρίζει τίς κοινωνι
κές άντιφάσεις καί δημιουργεί δυνατότητες γιά νά ξεπερα- 
στοΰν.

Ώ ς πρός τό δεύτερο έπιχείρημα: Ή  άποψη ότι τό δίκαιο άπο- 
τελεί μέσο παραπλάνησης, ξεκινά άπό τή διαπίστωση ότι τό δί
καιο καθορίζεται άπό τήν ιδεολογία καί παράγει ιδεολογία. Οί 
κανόνες γιά τήν κυριότητα υπάγουν στήν ίδια ρύθμιση τόσο δια
φορετικά πράγματα, όπως τά μηχανήματα ένός έργοστασίου, έ
να μεγάλο αγροτικό κτήμα, τό διαμέρισμα ένός μισθωτού πού 
βαρύνεται μέ ύποθήκες, τά καταναλωτικά αγαθά πού οί περισ
σότεροι διαθέτουν (ψυγείο, κουζίνα). Δημιουργούν τήν έντύπω
ση ταυτότητας συμφερόντων μεταξύ τού βιομήχανου καί τού έρ- 
γάτη, τού γαιοκτήμονα καί τού άγρότη. 'Η νομική μορφή συ
γκαλύπτει τήν πραγματικότητα γιατί τήν άναπαριστά σύμφωνα 
μέ τό νόημα πού θέλει νά τής δώσει καί νά μεταδώσει, - τήν πα
ρουσιάζει έρμηνευμένη. Τό δίκαιο δημιουργεί μ’ αύτόν τόν τρό



πο λαθεμένη συνείδηση τής πραγματικότητας. Εξασφαλίζει 
την άποδοχή καί τη συγκατάθεση των εξουσιαζόμενων γιά κα
ταστάσεις πού δέν θά αποδέχονταν.

'Η άνάλυση αύτή, δσο σωτή καί άν είναι, αποδίδει μερικά μό
νο την πραγματικότητα. Γιά ν’ αποκτήσουμε πληρέστερη εικό
να τής ιδεολογικής λειτουργίας τού δικαίου θά πρέπει νά λάβου
με ύπ’ όψη μας ότι τό δίκαιο δέν δρά κατά ένιαΐο τρόπο.

Αποτελεί σχεδόν πιά κοινοτυπία ή διαπίστωση ότι ό θεσμός 
δίκαιο αποτελεί συνάρτηση τής οίκονομικοκοινωνικής ύποδο- 
μής. Δομείται, άναπτύσσεται καί δρά σύμφωνα μέ κατευθυντή
ριες άρχές πού προκύπτουν άπό τή λογική τού τρόπου παραγω
γής. Οί κατευθυντήριες αυτές άρχές θέτουν όρισμένο πλαίσιο 
καί καθορίζουν τόν τρόπο μέ τόν όποιο οί νομικοί κανόνες συν
δέονται σέ σύστημα καί λειτουργούν. Τό δίκαιο δημιουργεί έτσι 
τίς θεσμικές προϋποθέσεις τής καπιταλιστικής παραγωγής. Ό  
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής υφίσταται, όμως, παράλλη
λα μέ άλλους, όπως τήν παραγωγή γιά αυτοκατανάλωση ή τίς 
ήμιφεουδαρχικές σχέσεις. Οί παραγωγικές σχέσεις δέν είναι 
στό σύνολο τρΰ χώρου, όπου ισχύει τό δίκαιο, όμοιόμορφες. 
Μονοπωλιακή όργάνωση, άπλή έμπορευματική ανταλλαγή, 
κρατική παρέμβαση, ελεύθερος άνταγωνισμός συνυπάρχουν. 
Επειδή, τέλος, τό σημερινό δίκαιο άποτελεί έξέλιξη προηγου
μένων μορφών, ή λογική τού κυρίαρχου τρόπου παραγωγής δέν 
εκφράζεται ούτε μέ τόν ίδιο τρόπο ούτε μέ τήν ίδια ένταση σέ 
κάθε κανόνα. 'Υπάρχουν κανόνες πού ύπακούουν σέ άλλη λογι
κή, π.χ. συντεχνιακή προκαπιταλιστική. Ή  άποτελεσματικό- 
τητά τους σέ σχέση μέ τούς κύριους στόχους τού συστήματος 
είναι μικρή, ίσως καί άρνητική. 'Υπάρχουν ρυθμίσεις πού στηρί
ζουν άντιτιθέμενες επιδιώξεις διαφόρων όμάδων. 'Υπάρχουν ι
δέες, άρχές καί παραδόσεις πού είναι προϊόν τής ίδιας τής δο
μής τού δικαίου,άλλων θεσμών, τής εξέλιξης τής ιδεολογίας. 
Καί αυτά τά στοιχεία συνκαθορίζουν τόν Ιστορικό - κοινωνικό 
ρόλο τού δικαίου. Τό δίκαιο δέν είναι λοιπόν σύστημα διαρθρω
μένο σέ τρόπο ώστε νά έξυπηρετεΐ ένα καί μόνο σκοπό, άλλ’ άν- 
τικατοπτρίζει τήν πολυπλοκότητα τών κοινωνικών σχέσεων, ά- 
ναπαριστά τούς πολιτικούς καί κοινωνικούς άγώνες πού τό δη
μιούργησαν, καθορίζεται άπό δικούς του ιδιαίτερους κανόνες 
λειτουργίας καί άνάπτυξης. Είναι σύστημα πού προσδιορίζεται 
άπό πολλαπλές αίτιες καί εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους. Οί 
δυνατότητες παρέμβασης στην έξέλιξη τής κοινωνίας, πού πα
ρέχει, ξεπερνούν τίς σκοπιμότητες τών ταξικών σχέσεων τής 
συγκεκριμένης ιστορικής στιγμής. Προσφέρει ιδεολογικά μέσα 
πού μπορούν νά στηρίξουν άντιτιθέμενα συμφέροντα.

Ή  αρχή τού συστήματος δτι δλοι οί άνθρωποι είναι ίσοι καί έ- 
λεύθεροι, συγκαλύπτει γιά τούς έξουσιαζόμενους τίς βασισμένες 
στό κεφάλαιο σχέσεις εξουσίας, τήν ανισότητα καί άνελευθερία 
τής κοινωνικής ζωής. Παρέχει, δμως, ταυτόχρονα τά έπιχειρή- 
ματα γιά κριτική αμφισβήτηση τού συστήματος, δικαιολόγηση 
καί στήριξη τής μεταβολής. Τό.δίκαιο δέν είναι, λοιπόν, κατ’ ά- 
νάγκην μόνο μέσο συντήρησης καί παραπλάνησης. Στό μέτρο 
πού άποτελεί ιδεολογία, παράγει τήν άντιιδεολογία του.

Προϋπόθεση τής πειστικότητας τού νομικού κανόνα είναι νά 
γίνεται άποδεκτός άπό τούς εξουσιαζόμενους ώς δίκαιος. Δί
καιος δέν θεωρείται, δταν δέν υπακούει σέ όρισμένη λογική, δέν 
έντάσσεται σέ όρισμένο σύστημα, λειτουργεί μόνο μονόπλευρα. 
'Η διοικητική πράξη, γιά νά είναι έγκυρη, χρειάζεται, σύμφωνα 
μέ τή νομολογία τών δικαστηρίων, αιτιολογία. Τό ποινικό δί
καιο καί ή ποινική δικονομία δέν καθορίζονται άποκλειστικά ά
πό τήν έπιδίωξη τής μεγαλύτερης δυνατής άποτελεσματικότη- 
τας σέ βάρος τών καταναγκαζομένων. Προβλέπουν όρισμένες 
διαδικασίες (π.χ. περιορισμό τής χωρίς δίκη κράτησης, άπαγό- 
ρευση τής ποινής γιά άδίκημα πού δέν προβλέπεται ρητά), πού 
θέτουν φραγμούς στήν άσκηση τής έξουσίας. 'Η κρατική βία 
δέν ασκείται άνέλεγκτα, άλλά μόνον όργανωμένα καί κάτω ά
πό προϋποθέσεις, πού τήν περιορίζουν. Οί νομικοί κανόνες πα

ρέχουν έτσι στούς έξουσιαζόμενους τή δυνατότητα νά προβλέ
πουν τόν τρόπο ένεργείας τών αρχών. Τούς επιτρέπουν νά καθο
ρίζουν τή στάση τους καί νά άντιπαρατίθενται, μέ νομική επιχει
ρηματολογία, στά εις βάρος τους μέτρα. Επιχειρηματολογία 
πού έπιδιώκει νά καταδείξει δτι ή συμφέρουσα γι’ αυτούς άπό- 
φαση άνταποκρίνεται καλύτερα στίς άρχές τής νομικής τάξης. 
Τό δίκαιο είναι πέρα άπό μέσο παραπλάνησης καί μέσο ύπερά- 
σπισης καί άγώνα τών έξουσιαζομένων.

Οί παρακάτω παρατηρήσεις δικαιολογούν μερικά γενικότερα 
συμπεράσματα. Σύμφωνα μέ μιά ίδια δεδομένη άποψη, τό δί
καιο είναι τμήμα τού εποικοδομήματος. ’Αντανακλά καί έξυπη
ρετεΐ τήν οικονομική υποδομή. 'Η έξέλιξή του προσδιορίζεται 
σχεδόν άποκλειστικά άπό τή βάση, οί μεταβολές του Αντικατο
πτρίζουν τίς μεταβολές τής ύποδομής. Ή  θεώρηση αύτή είναι 
μηχανιστική. Τό δίκαιο, ώς μιά άπό τίς δομές ή τά θεσμικά 
στοιχεία τού καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού, Απαρτί
ζει μέ τήν οικονομική δομή ένα ένιαΐο σύνολο. Τόσο τό δίκαιο 
δσο καί ή οικονομική δομή υπάρχουν μόνο ώς στοιχεία ένός συ
νόλου, στά πλαίσια τού όποιου άλληλοεξαρτώνται, άλληλοεπη- 
ρεάζονται καί δροΰν Από κοινού. Ή  εικόνα πού τοποθετεί τό δί
καιο στό έποικοδόμημα είναι λανθασμένη, γιατί οί οικονομικές 
σχέσεις καί τό δίκαιο δέν βρίσκονται σέ σχέση αιτίας καί αίτια- 
τοΰ. Κάθε μεταβολή στό δίκαιο εισάγει ένα νέο στοιχείο στήν Α
λυσίδα τών κοινωνικών Αντιδράσεων καί τίς έπηρεάζει πρός τή 
μιά ή τήν άλλη κατεύθυνση. Μεταβάλλει έτσι καί τίς οικονομι
κές σχέσεις. Χτυπητό παράδειγμα Αποτελεί στήν Ελλάδα ή 
κατ’ δροφον ιδιοκτησία.

Παλαιότερα, ΐσχυε στήν Ελλάδα ρύθμιση σύμφωνα μέ τήν ό
ποια ήταν δυνατό ν’ Αποκτήσει κανείς χωριστή κυριότητα σέ δ- 
ροφο ή σέ διαμέρισμα. Ή  ρύθμιση Απέκλειε τήν Απόκτηση Ακί
νητης Αστικής ιδιοκτησίας άπό μικροαποταμιευτές. Τά χρήμα
τα πού διέθεταν, δέν έφταναν κατά κανόνα γιά ν’ Αγοράσουν γή 
καί νά χτίσουν. ’Εάν ή ρύθμιση παρέμενε Αμετάβλητη, ή Αστική 
γή θά έμενε συγκεντρωμένη στά χέρια μεγαλοϊδιοκτητών καί ή 
οικονομική δραστηριότητα θά έλεγχόταν άπό μεγάλες έπιχειρή- 
σεις. Τούτο συνέβη στήν ’Αγγλία, δπου δέν Ισχύει ή κατ’ δροφον 
ιδιοκτησία. Μέ τήν εισαγωγή στήν Ελλάδα ρύθμισης, πού έπέ- 
τρεπε τήν κατ’ δροφον ιδιοκτησία, μπόρεσαν καί δσοι διέθεταν 
λίγα κεφάλαια νά στραφούν στήν εκμετάλλευση τής Αστικής 
γής. Δημιουργήθηκε έτσι εκτεταμένη Αστική μικροϊδιοκτησία, 
χιλιάδες μικροί έπιχειρηματίες Ασχολήθηκαν μέ τήν κατασκευή 
οίκοδομών καί ή οικοδομική δραστηριότητα έγινε ό κύριος μο
χλός τής μεταπολεμικής οικονομικής έξέλιξης.

Τό δίκαιο δέν έξασφαλίζει μόνο τή λειτουργία τού κοινωνι
κοοικονομικού συστήματος. ’Ενεργεί άναδραστικά, διαμορφώ
νει τίς παραγωγικές σχέσεις, έπιδρά στήν έξέλιξη καί τήν συν- 
καθοδηγεΐ. Μπορεί έπόμενα νά χρησιμοποιηθεί συνειδητά ώς 
μέσο πολιτικής γιά νά έπιδιωχθούν συγκεκριμένα Αποτελέσμα
τα. 'Η Αδιαφορία Απέναντι στίς σχεδιαζόμενες άπό μιά συντη
ρητική κυβέρνηση λύσεις ίσοδυναμεΐ, λοιπόν, μέ Αποχή άπό τήν 
πολιτική διαπάλη. Ή  Αριστερά πρέπει σέ κάθε περίπτωση νά 
παλέψει γιά τίς λύσεις έκεΐνες πού θά ευνοήσουν τίς επιδιώξεις 
τών έργαζομένων, θά ισχυροποιήσουν τήν πολιτική τους θέση. 
Παράδειγμα Αποτελεί ή τροποποίηση τού οικογενειακού δι
καίου.

Ή  νομική δομή τής Αστικής οικογένειας, δπως διαμορφώθη
κε άπό τίς δυτικοευρωπαϊκές νομοθεσίες τού 19ου αιώνα καί έ
γινε Αποδεκτή άπό τόν έλληνικό Αστικό κώδικα, άνταποκρινό- 
ταν σέ μιά μορφή οικογένειας, δπου μόνο ό άντρας - σύζυγος ερ
γαζόταν. 'Η οικογένεια συμμετείχε ώς ένότητα στήν παραγωγι
κή διαδικασία. Οί μεταβολές στίς συνθήκες παραγωγής όδήγη- 
σαν στήν Απασχόληση τής γυναίκας στά εργοστάσια, μετέτρε
ψαν τήν οικογένεια σέ παραγωγό έργατικής δύναμης γιά τρί
τους. Τό Αποτέλεσμα ήταν τά μέλη μέ δικό τους εισόδημα νά 
αύτονομηθούν, ή νομικά κατοχυρωμένη υποταγή στόν άντρα νά



προκαλεΐ συνεχείς συγκρούσεις. Τό κυβερνητικό σχέδιο νόμου 
έπιδιώκει τήν άναγκαία πιά προσαρμογή. Ή  άναμόρφωση τού 
οικογενειακού δικαίου δέν είναι ύπόθεση πού άφορδ μόνο τήν 
άρχουσα τάξη, άλλα όλους τούς πολίτες καί ιδιαίτερα τούς έρ- 
γαζόμενους. Τό οικογενειακό δίκαιο ρύθμιζε μορφές εξάρτη
σης. Σήμερα δίνεται ή ευκαιρία ένός αγώνα νά έξασφαλισθεΐ ή 
αύτονομία καί ή ελεύθερη ανάπτυξη των μελών τής οικογένειας.

Μιά προοδευτική πολιτική δικαίου συναντά, βέβαια, δυσκο
λίες. Κάθε νομική μεταρρύθμιση ενέχει μιά ενδογενή αντίφαση. 
Οί ταξικοί καί πολιτικοί άγώνες διεξάγονται γιά καί γύρω άπό 
νομικές ρυθμίσεις. Χωρίς συγκεκριμένα νομικά αιτήματα δέν 
είναι δυνατόν ό αγώνας νά πάρει συγκεκριμένη μορφή. Μέ τήν 
έκφρασή τους σέ νομική γλώσσα, τά προβαλλόμενα αιτήματα 
αποκτούν υπόσταση καί έννοια μέσα άπό τό ύπάρχον δίκαιο, 
έντάσσονται στή λογική του, εμφανίζονται ώς σύμφωνα καί όχι 
άνταγωνιστικά μέ τό σύστημά του. Τό ύποβοηθοΰν μ’ αυτόν τόν 
τρόπο νά διευθετεί καί νά ξεπερνά τίς κρίσεις. "Αν τά αιτήματα 
δέν συμβιβάζονται μέ τίς επιταγές τού νομικού συστήματος, τό 
θέτουν σέ κίνδυνο, ή λύση τής κρίσεως έπιδιώκεται άπό τούς 
κρατούντες μέ κατάργηση όλων εκείνων των ρυθμίσεων πού νο
μιμοποιούν τήν άμφισβήτηση. Είναι ή φασιστική λύση, ό περιο
ρισμός τής δημοκρατίας, ή εξαγγελία νέων συνταγμάτων πού 
τερματίζουν τήν άμφισβήτηση των ύφισταμένων δομών εξου
σίας. "Ομως, όπως ή δυνατότητα μιάς δικτατορίας δέν δικαιο
λογεί τήν άναστολή τού πολιτικού άγώνα, έτσι καί ή πιθανή κα
τάργηση τής συνταγματικής τάξης δέν άποτελεΐ επιχείρημα γιά 
νά μήν έπιδιώκεται ή μεταβολή τού νόμου, τών θεσμικών προϋ
ποθέσεων τής πολιτικής δράσης. "Αλλωστε, οί προσπάθειες γιά 
τήν άλλαγή τού δικαίου πρέπει νά κρίνονται μέ βάση τά μακρο
χρόνια άποτελέσματα καί όχι τίς άμεσες άντιδράσεις πού προ- 
καλούν. Ή  ίση μεταχείριση τού άνδρα καί τής γυναίκας είναι 
σήμερα γενικά άποδεκτή παρά τή χρόνια καί συστηματική αν
τίδραση τής συντηρητικής παράταξης.

Ή  μεταβολή στόν τρόπο οργάνωσης τής κοινωνίας έξαρτά- 
ται καί άπό ποιοτικά άνώτερους θεσμούς. Ή  φράση τού Μάρξ 
ότι «τό δίκαιο μιας κοινωνίας δέν μπορεί νά είναι πιό έξελιγμένο 
άπό τήν οικονομική διαμόρφωσή της καί τήν άντίστοιχή της πο
λιτιστική εξέλιξη» ισχύει καί άντίστροφα. Ή  οικονομική δια
μόρφωση μιάς κοινωνίας καί ή άντίστοιχή της πολιτική έξέλιξη 
δέν μπορούν νά έχουν επίπεδο άνώτερο άπό τό δίκαιο πού συ- 
ναρτάται μέ αυτές. 'Η νομική ρύθμιση έρχεται κατά κανόνα με
τά τήν κοινωνική μεταβολή. Ό  γαλλικός άστικός κώδικας καί 
ό έμπορικός κώδικας, πού έθεσαν τά πλαίσια γιά τήν ελεύθερη 
έπιχειρηματική δρασιηριότητά τών άστών, συντάχθηκαν μετά 
τή γαλλική επανάσταση. "Ομως, τά προβλήματα είχαν εντοπι
στεί καί συζητηθεί προηγούμενα, οί έπιδιωκτέες λύσεις άποτε- 
λοΰσαν λίγο ώς πολύ ξεκάθαρους πολιτικούς στόχους χρόνια

πρίν νά έκφραστοΰν σέ κανόνες. Ή  διακήρυξη τών δικαιωμά
των τού άνθρώπου καί τού πολίτη, πού έκφραζε σέ συντομία ό
λες τίς άρχές τής γαλλικής επανάστασης, ψηφίστηκε στίς 26 
Αύγούστου 1790, ένα χρόνο, κιόλας μετά τήν έναρξη τής επανά
στασης, γιατί οί ιδέες πού περιείχε άποτελοΰσαν τά άπαύγασμα 
πνευματικών προσπαθειών δεκαετιών. Χρειάζεται, λοιπόν, με
λέτη τών θεσμών καί άνάπτυξη τής Ιδεολογίας γιά νά μήν όδη- 
γήσει ή μεταβολή σέ σύγχιση, γιά νά μή μείνουν άναξιοποίητες 
οί δυνατότητες πού άνοίχτηκαν, γιά νά μή δημιουργηθοΰν μορ
φές κοινωνικής όργάνωσης διάφορες άπό εκείνες πού άρχικά ε
πιδιώχτηκαν. Ή  έξέλιξη στήν Καμπότζη δείχνει τό τραγικό ά- 
διέξοδο μιάς πολιτικής, πού αγνοεί κάθε άλλο στοιχείο έκτός ά
πό τό οικονομικό καί τό πολιτικό καί προσπαθεί νά χτίσει μιά 
κοινωνία μέ άρνηση κάθε προηγούμενου θεσμού καί ιδεολογίας.

Ή  ιδεολογία άναπτύσσεται άπό τίς δυνάμεις πού έπιδιώκουν 
τήν άνατροπή τής παλιάς κοινωνίας ήδη στά πλαίσια τής πα
λιάς αυτής κοινωνίας μέ βάση τίς παραδόσεις καί τά έννοιολο- 
γικά της έργαλεΐα. Τό νέο δίκαιο δέν μπορεί νά διαμορφωθεί ά
πό τό μηδέν, άλλά ξεκινά άπό συγκεκριμένο κοινωνικά καί ι
στορικά προσδιορισμένο υπόβαθρο. Ή  άστική έπανάσταση κα
θιέρωσε τήν άρχή τής ισότητας όλων τών πολιτών καί τήν απα
γόρευση τής ποινής χωρίς νόμο, γιατί ήθελε νά Καταργήσει τά 
προνόμια τών εύγενών καί νά περιορίσει τήν αυθαιρεσία τού μο
νάρχη. ΟΙ άρχές αύτές παραμένουν δεσμευτικές καί γιά έπόμε- 
νες μορφές κοινωνικής όργάνωσης, παρ’ όλο πού οί εύγενεΐς καί 
ό μονάρχης δέν αποτελούν πιά πρόβλημα. Παραμένουν δεσμευ
τικές, γιατί είναι συνυφασμένες μέ όρισμένο έπίπεδο οικονομι
κής καί πολιτιστικής άνάπτυξης, γιατί ή έξέλιξη τών παραγωγι
κών σχέσεων τίς συνεπάγεται ώς άναγκαίους κανόνες κοινωνι
κής όργάνωσης. Τό δίκαιο τής άστικής κοινωνίας δέν είναι, 
λοιπόν, χωρίς έξαίρεση άπορριπτέο. Χρειάζεται ή μελέτη τόσο 
τών προβλημάτων, τά όποια άντιμετωπίζει, όσο καί τών λύσεων 
πού παρέχει, ώστε νά διερευνηθοΰν οί λύσεις οί έπιβεβλημένες 
κάτω άπό διαφορετικές συνθήκες παραγωγής. Ή  κριτική έμβά- 
θυνση καί αξιοποίηση τών νομικών θεσμών καί κανόνων άποτε
λεΐ προϋπόθεση γιά μιά νέα κοινωνική τάξη.

Τό συμπέρασμα τούτο δέν συμβιβάζεται μέ τήν άποψη πού θε
ωρεί τήν κατάργηση τού δικαίου άναπόφευκτη συνέπεια τής κα
τάργησης τού καπιταλισμού. Τό δίκαιο καί οί συνυφασμένοι μέ 
αύτό μηχανισμοί καταναγκασμού, όπως φυλακές, άστυνομία, 
δικαστήρια είναι κατά τήν άποψη αύτή άναγκαίοι γιά τή ρύθμι
ση τής κοινωνικής συμβίωσης, όταν ή κοινωνική όργάνωση 
στηρίζεται στήν έκμετάλλευση τού άνθρώπου. Μιά πολιτική 
πού έπιδιώκει τήν όργάνωση τής κοινωνίας μέ βάση τόν έλεύθε- 
ρο καί ισότιμο συνεταιρισμό δέν μπορεί νά προωθεί τήν τελειο
ποίηση τών μέσων καταναγκασμού. Ό  συλλογισμός αύτός βα
σίζεται στήν ύπόθεση ότι στή μελλοντική κοινωνία δέν θά ύπάρ-
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χει έλλειψη αγαθών καί γιά τούτο οί άνθρωποι δεν θά δρουν έγω- 
ιστικά μέ γνώμονα τήν ικανοποίηση των δικών τους προσωπι
κών άναγκώνι Ή  αφθονία τής παραγωγής θά έπιτρέψει τήν χω
ρίς καταναγκασμό εφαρμογή τής αρχής «ό καθένας σύμφωνα 
μέ τις ικανότητες τον, στόν καθένα σύμφωνα μέ τίς άνάγκες 
του». Ή  σημερινή κατάσταση, Ιδιαίτερα τών χωρών του τρίτου 
κόσμου, άποδεικνύει τήν άναμονή μιας κοινωνίας, όπου θά ύ- 
πάρχει περίσσεια όλων τών άγαθών ώς ουτοπία. Ή  σημερινή α
νάπτυξη τών παραγωγικών σχέσεων άποδεικνύει επίσης ώς ού- 
τοπία τήν άντίληψη τής διανομής του κοινωνικού προϊόντος 
χωρίς προγραμματισμένη — άρα διοικητική καί νομική — ε
πέμβαση. 'Η κραυγαλέα αντίφαση τού στόχου τής βαθμιαίας ε
ξαφάνισης τού δικαίου μέ τήν πραγματικότητα όδήγησε καί 
διευκόλυνε στή Σοβιετική 'Ένωση τήν καθιέρωση τής άκριβώς 
αντίθετης άποψης. Ή  έπιδίωξη γιά βαθμιαία κατάργηση τού δι
καίου καί τού κράτους, όπως υποστηριζόταν άπό μερίδα σοβιε
τικών νομικών, έμοιαζε, κάτω άπό τίς ύπάρχουσες συνθήκες 
φτώχειας καί έξωτερικής έπιβουλής, άρνηση τής ίδιας τής σο
βιετικής κοινωνίας. Οί σταλινικοί δέν δυσκολεύτηκαν νά χαρα
κτηρίσουν τούς νομικούς αυτούς ώς άντεπαναστάτες. Νομιμο
ποίησαν, μάλιστα,«μαρξιστικά» τό σταλινισμό μέ τήν άντιφατι- 
κή θεωρία, ότι «ό θάνατος τού κράτους δέν θά έπιτελεσθείμέ τήν 
έξασθένιση τής κρατικής έξουσίας, άλλά μέ τή μεγαλύτερη δυνα
τόν ένίσχυσή της».

'Η άποψη ότι τό δίκαιο μπορεί ν’ άποτελέσει μέσο πολιτικής 
μέ στόχο τό μετασχηματισμό δέ σημαίνει, ότι άρκοΰν πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις γιά νά πραγματοποιηθεί ό μετασχηματισμός 
τής κοινωνίας. Τό δίκαιο δέν εγκαθιδρύει τήν κοινωνική όργά- 
νωση. Εξουσίες, δικαιώματα, υποχρεώσεις, ποινές σέ περίπτω
ση μή συμμόρφωσης ενυπάρχουν στίς κοινωνικές σχέσεις. ’Α
ποκτούν μέ τή νομική κατοχύρωση νομιμότητα, αύξημένη λει
τουργικότητα καί, χάρη στά χαρακτηριστικά αύτά, διαμορφώ
νουν καί έπεκτείνουν τίς σχέσεις έξουσίας. Τό δίκαιο συντείνει 
άποφασιστικά στή διαμόρφωση τής κοινωνίας, δέν είναι, 
όμως,γενεσιουργός αιτία της. Νομικές μεταρρυθμίσεις δέν μπο
ρούν άπό μόνες τους νά τροποποιήσουν τίς βασικές σχέσεις έ
ξουσίας. 'Η  οικονομική δομή διατηρεί τόν κυρίαρχο ρόλο στόν 
καπιταλιστικό κοινωνικό σχηματισμό. Τό δίκαιο τήν διαπλάθει 
καί τήν έκφράζει μάλιστα σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό άπ’ δ,τι σέ 
άλλες έποχές. "Ολο καί περισσότερες κοινωνικές σχέσεις νομι- 
κοποιούνται. Τό δίκαιο ύποκαθιστά τή θρησκεία καί τίς παρα
δόσεις, άναπληρώνει τήν ηθική. Είναι γι’ αύτό ένα άπό τά κυ
ρίαρχα φαινόμενα τής σύγχρονης έποχής. ’Αποτελεί 
άναγκαία,άλλ’ όχι ικανή προϋπόθεση γιά τήν έξέλιξη τής κοι
νωνίας. Ή  άριστερά δέν μπορεί, έπόμενα, νά τό άγνοήσει.

’Αντιμέτωπη μέ τά νομοσχέδια μιας συντηρητικής κυβέρ
νησης θά ήταν λάθος νά άρνεΐται κάθε ρύθμιση, όπως θά ή
ταν λάθος καί ή άποδοχή ένός νόμου μόνο έπειδή είναι έπεν-

δυμένος σέ προοδευτική φρασεολογία. Σέ κάθε περίπτωση 
είναι άναγκαία ή έρευνα τών αιτιών καί τής λειτουργίας τού 
νόμου. Κρίσιμο σημείο άποτελεΐ ή διαπίστωση τών μορφών 
κοινωνικής όργάνωσης, τών προτύπων πού προωθεί ό νό
μος. Ή  άριστερά δέν μπορεί νά έπικροτεΐ ρυθμίσεις πού θ’ ά- 
ποτελέσουν έμπόδια σέ μιά διαδικασία μετασχηματισμού, 
άντιστρατεύονται μέ θεσμούς, όπως τόν δημοκρατικό προ
γραμματισμό ή τήν περιφερειακή όργάνωση. 'Η άριστερά 
δέν μπορεί νά συναινεΐ στήν όλο καί πιό έκτεταμένη διάσπα
ση τού πληθυσμού σέ όμάδες μέ ειδικά προνόμια, πού άποτε- 
λοΰν φραγμό σέ κάθε προσπάθεια όρθολογικής όργάνωσης 
τής κοινωνίας. "Οπως πρέπει νά είναι άντίθετη στή νοοτρο
πία ικανοποίησης αιτημάτων σέ ειδικές διατάξεις, πού δη
μιουργούν δάσος άπό ρυθμίσεις, συνεχείς παγίδες στήν πο
ρεία γιά μιά συνολικότερη λύση τών προβλημάτων. Οί θέσεις 
τής άριστεράς πρέπει, κύρια, νά έκφράζουν καί νά συντε
λούν στήν πραγματοποίηση τού προγράμματος της. Σέ δεύ
τερη μοίρα, νά άποτελοΰν άντίλογο στή συντηρητική παρά
ταξη καί διάλογο μέ τίς όμάδες πίεσης. "Ετσι μόνο θά μπο
ρέσει ή άριστερά νά έτοιμάσει άπό σήμερα τήν κοινωνία τού 
αύριο.

Ή  ψήφιση ένός νόμου πρέπει ν’ άποτελεΐ γιά τήν άριστερά ά- 
φορμή γιά κριτική έξέταση τών προβλημάτων πού έπιδιώκει νά 
λύσει, γιά άποκάλυψη τών πραγματικών προθέσεων ένός συν
τηρητικού νομοθέτη, γιά καταγγελία τών ρυθμίσεων, πού είναι 
άντίθετες μέ τά συμφέροντα τών εργαζομένων. Μπορεί νά προ- 
καλέσει διαδικασίες πού θά έπεκτείνουν τήν άμφισβήτηση γιά 
τή λειτουργία τού συστήματος καί θά έπιτείνουν τήν άδυναμία 
του νά νομιμοποιηθεί ηθικά. Παράδειγμα άποτελεΐ ή κρίση πού 
δημιουργήθηκε στά πανεπιστήμια μετά τήν ψήφιση τού ν.815 
γιά τήν άνώτατη παιδεία.

Ή  πολιτική δικαίου τής άριστεράς δέν πρέπει νά άφορά μόνο 
τή νομοθετική διαδικασία. Συμπληρώνεται μέ ένα πρόγραμμα 
δουλειάς γιά τήν κριτική έπεξεργασία τού δικαίου. Τρεις θά έ
πρεπε νά ’ναι οί κύριοι στόχοι τού προγράμματος τούτου, 
α. 'Η έρμηνεία τού δικαίου, όπως πραγματοποιείται άπό τήν 
πλειονότητα τών νομικών, σπάνια άνατρέχει στίς αίτιες μιάς 
νομικής ρύθμισης. Ή  συγκεκριμενοποίηση καί άνάπτυξη τού 
περιεχομένου τού νομικού κανόνα γίνεται είτε μόνο μέ τήν άνά- 
λυση τών νομικών έννοιών, τών όποιων ή σημασία θεωρείται ώς 
δεδομένη, είτε μέ άναδρομή στά οικονομικά καί κοινωνικά φαι
νόμενα πού έπιδιώκει νά ρυθμίσει ό νόμος. 'Η έρμηνεία πρέπει 
νά συναρτά τόν κανόνα μέ τά υλικά συμφέροντα πού τόν δια
μορφώνουν καί τόν καθορίζουν. Πρέπει ν’ άποκαλύπτει τόν συ
σχετισμό τής άνθρώπινης σκέψης καί συμπεριφοράς μέ τίς υλι
κές έπιδιώξεις καί δεσμεύσεις, τίς κοινωνικές άναγκαιότητες 
πού ξεκινούν άπό τίς συνθήκες παραγωγής καί τήν συναρτημέ- 
νη διανομή κοινωνικής έξουσίας, τίς νομοτέλειες πού δημιουρ-
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γοϋν θεσμοί καί κοινωνικές δομές. Μέ τόν τρόπο αύτό επιτυγ
χάνεται ή καθολική σύνδεση των νομικών συμβόλων μέ τό κοι
νωνικό περιβάλλον, άναλύεται ό νόμος ώς «σύνολο αιτιών, λει
τουργιών καί κοινωνικών αποτελεσμάτων».

Ή  αναδρομή στίς αιτίες πρέπει νά συνοδεύεται άπό διαρκή 
άντιπαράθεση τών πραγματικών κινήτρων καί αποτελεσμάτων 
μιας ρύθμισης μέ τίς επίσημες έξαγγελίες. Ή  άντιπαράθεση αυ
τή επιτρέπει νά διαπιστωθεί ή διαφορά μεταξύ προδιαγραφής 
καί ύπάρχοντος, είναι μέσο γνώσης καί άποκάλυψης. 'Η άνά- 
λυση τού «νόμου περί ελέγχου τών μονοπωλίων» τού 1977 μπο
ρεί νά δείξει δτι ό νόμος δέν καθιερώνει έλεγχο τών μονοπω
λίων, δέν θίγει κάν τό πρόβλημα τής συγκέντρωσης τού κεφα
λαίου,άλλ’ άντίθετα ευνοεί τίς συνενώσεις επιχειρήσεων, 
β. Ή  διαπίστωση ότι τό δίκαιο ώς θεσμός καί ιδεολογία έχει «υ
λική υπόσταση», ότι είναι στοιχείο πού δρά στήν κοινωνική 
πραγματικότητα, σημαίνει ότι πρέπει νά κατανοήσουμε όχι μό
νο τίς αιτίες γένεσής του, αλλά καί τόν τρόπο δόμησης καί λει
τουργίας του. Πρέπει νά ερευνήσουμε τήν τεχνική δημιουργίας 
τών κανόνων, τήν ένταξή τους στό σύστημα, τήν έφαρμογή, 
συμπλήρωση καί έπέκτασή τους, τίς μεταξύ τους συγκρούσεις. 
Ή  διαπίστωση π.χ. ότι ή καπιταλιστική παραγωγή άπαιτεΐ, με
ταξύ άλλων, γενικούς καί άφηρημένους κανόνες, τούς νόμους, 
γιά τήν οργάνωσή της, συνεπάγεται τήν έρευνα, μέ ποιά κριτή
ρια μπορεί νά καθορισθεΐ τό γενική καί άφηρημένο καί ποιά εί
ναι τά όρια μεταξύ γενικής καί άθέμιτης ειδικής ρύθμισης. 'Η 
έργασία αύτή δέν ταυτίζεται μέ τήν άπασχόληση τής κατεστη
μένης νομικής έπιστήμης, γιατί προϋπόθεσή της είναι ή έξέταση 
τής μορφής (τού νομικού κανόνα) ώς στοιχείου πού συνδέεται 
μέ τά ύλικά στοιχεία (παραγωγικές σχέσεις) σέ σχέση άλληλοε- 
πίδρασης.
γ. Ή  κριτική τού δικαίου πρέπει νά συνοδεύεται άπό τόν καθο
ρισμό καί τήν επεξεργασία τών προοπτικών πού δικαιολογούν 
τήν κριτική καί διαγράφουν τή διέξοδο άπό τίς άντιφάσεις πού 
έπιση μαίνονται.

Μιά τέτοια προσπάθεια άπαιτεΐ μιά νέα άντίληψη γιά τή σχέ
ση άνάμεσα σέ δίκαιο καί πολιτική. Ή  άρχουσα νομική θεωρία 
διαχωρίζει αύστηρά μεταξύ δικαίου καί πολιτικής. Ό  διαχωρι
σμός έχει τήν αιτία του στή διάκριση κράτους καί κοινωνίας, 
πού καθιερώθηκε άπό τήν άστική ιδεολογία τόν 19ο αιώνα. Ό  
όρος κοινωνία προσδιόριζε, σύμφωνα μέ τίς άντιλήψεις τών νο
μικών τής εποχής εκείνης, τόν έλεύθερο άπό όποιαδήποτε κρα
τική επέμβαση χώρο δραστηριότητας, όπου κάθε άτομο (ά- 
στός) άνάπτυσσε έλεύθερα τίς επιχειρήσεις του καί επικρατούσε 
ή φυσική άρμονία πού άποκαθιστοΰσε ό άνταγωνισμός. Α πο
στολή τού κράτους ήταν νά επιμελείται τήν άπρόσκοπη άνά- 
πτυξη τής κοινωνίας τών άστών, μέ τό νά φροντίζέι άποκλειστι- 
κά τήν εξωτερική καί έσωτερική άσφάλεια. Όποιαδήποτε άνά- 
μιξή του στήν οικονομική ζωή ήταν αύστηρά άπαγορευμένη. 
Στό σύστημα τούτο τό δίκαιο θεσπιζόταν γιά ν’ άντιμετωπίσει 
άνωμαλίες πού παρουσιάζονται στή λειτουργία τής κοινωνίας, 
όπως ή μή εκπλήρωση συμβατικών ύποχρεώσεων. Τό δίκαιο α
φορούσε τήν κοινωνία. Ή ταν ιδιωτικό δίκαιο πού ρύθμιζε τίς 
σχέσεις μεταξύ τών μελών τής άστικής κοινωνίας. Ή  πολιτική, 
άντίθετα μέ τό δίκαιο, άνήκε στή σφαίρα τού κράτους. Σκοπός 
της ήταν νά δημιουργεί σέ αύστηρά καθορισμένες διαδικασίες 
(κοινοβούλιο) τούς άναγκαίους ελάχιστους νομικούς κανόνες 
καί νά διοργανώνει τούς μηχανισμούς εξασφάλισης τής έσωτε- 
ρικής καί έξωτερικής τάξης. Συνακόλουθα καί οί διατάξεις πού 
καθόριζαν τίς σχέσεις κράτους καί πολίτη ή μεταξύ κρατικών 
φορέων (δημόσιο δίκαιο) είχαν, κατά τούς νομικούς, βοηθητική 
λειτουργία σέ σχέση μέ τό ιδιωτικό δίκαιο.

Ή  κοινωνική έξέλιξη έδειξε ότι ό διαχωρισμός άνάμεσα σέ 
μιά κοινωνία ιδιωτών — αύτολειτουργούσα χάρη στόν άνταγω- 
νισμό — καί σέ ένα κράτος προστάτη ήταν ιδεολογικό εύρημα 
χωρίς άντίκρυσμα στήν πραγματικότητα. Ή  ιδιωτική δραστη

ριότητα προϋποθέτει καί καθορίζεται άπό τή δημόσια δραστη
ριότητα, κράτος καί κοινωνία, δίκαιο καί πολιτική άποτελοΰν 
ένότητες.

Ό  διαχωρισμός μεταξύ δικαίου καί πολιτικής άπορρέει άπό 
τήν άντίληψη, πού θέλει τό δίκαιο άποτέλεσμα τής πολιτιστικής 
έξέλιξης, δημιούργημα λογικής επεξεργασίας μεταφυσικών, φι
λοσοφικών καί πολιτιστικών άρχών. Ή  στήριξη τού νομικού 
κανόνα στό φυσικό δίκαιο ή σέ γενικές ήθικές άρχές άνεξαρτο- 
ποιεΐ τό δίκαιο άπό τήν καθημερινή πραγματικότητα, τό θωρα
κίζει άπέναντι στήν κριτική πού βασίζεται στήν καθημερινή 
πρακτική, τό νομιμοποιεί. Ή  άπολιτικοποίηση τών νομικών 
κανόνων άποτελεΐ έκφραση πολιτικής σκοπιμότητας. Τό εμφα
νιζόμενο ώς άσχετο μέ τήν πολιτική δίκαιο είναι κατ’ έξοχήν 
έκφραση όρισμένης πολιτικής.

Τό διαχωρισμό μεταξύ δικαίου καί πολιτικής στήριξε ή άπο
ψη δτι τό δίκαιο ώς έπιστήμη δέν μπορεί νά καθορίζεται άπό π ο - . 
λιτικούς υπολογισμούς. Ό  σχηματικός διαχωρισμός έπιστήμης 
καί πολιτικής έκφραζε μιά έποχή, δπου ή έρευνα ήταν ιδιωτική, 
ή άτομική προσφορά ύλικών μέσων καί εργασίας άρκοΰσε γιά 
τήν πραγματοποίηση τού τεχνικού επιτεύγματος, ή άξιοποίησή 
του ήταν έπίσης ιδιωτική. Ή  έκταση, ή χρηματοδότηση καί οί 
στόχοι τής σύγχρονης έρευνας δείχνουν δτι ή έπιστήμη είναι 
κοινωνικά προσδιορισμένη. Έπιστήμη χωρίς πολιτικό ρόλο καί 
πολιτική έπίπτωση δέν υπάρχει.

Τό δίκαιο είναι συνυφασμένο μέ τήν πολιτική. Τό δίκαιο 
πού δέν θέλει μόνο νά συντηρήσει καί νά προφυλάξει, άλλά 
καί νά άλλάξει, πρέπει νά είναι πολιτικοποιημένο. Πολιτικο
ποιημένο σέ άντίθεση μέ τό φαινομενικά άπολίτικο δίκαιο 
τής άστικής κοινωνίας. Πολιτικοποιημένο, γιατί ή έφαρμογή 
του θά βασίζεται στήν άνάλυση τών συγκεκριμένων'συμφε
ρόντων τών τάξεων, κοινωνικών όμάδων καί άτόμων πού έ- 
ξυπηρετεΐ, στήν έρευνα τού Ιδεολογικού, του ρόλου. Πολιτι
κοποιημένο, γιατί θά άποτελεΐ στοιχείο πολιτικής δράσης.
Τό συγκεκριμένο περιεχόμενο τού νέου δικαίου θά προκόψει 
δχι άπό νοητική έπεξεργασία έννοιών καί άρχών, άλλά άπό 
τήν έπιστημονική άνάλυση τής κοινωνικής πραγματικότη
τας, άπό τή μελέτη τού συγκεκριμένου καί διαρκώς μετα
βλητού σέ συνάρτηση μέ ένα πρόγραμμα πού θά διαγράφει 
τούς στόχους τού μετασχηματισμού σέ μιά δημοκρατική 
κοινωνική (σοσιαλιστική) πολιτεία.

Ή  κατεστημένη νομική έπιστήμη, δπως καί ή συντηρητική 
παράταξη καταλαμβάνονται άπό ρίγη άγανάκτησης μέ τήν 
προοπτική πολιτικοποίησης τού δικαίου. Ταυτίζουν τήν πολιτι
κοποίηση μέ τήν κομματικοποίηση καί διαγράφουν τόν κίνδυνο 
άπονομής ιοί? δικαίου μέ βάση άμεσες πολιτικές σκοπιμότητες. 
Ή  συντηρητική παράταξη άσκεΐ, δπως έδειξε ή παραπάνω άνά
λυση, μέ τήν άπολιτική της στάση, πολίτική, πού κρύβει τόν χα
ρακτήρα τής γιά νά είναι πιό άδυσώπητη. Πολιτικοποίηση δέν 
σημαίνει ούτε κομματικοποίηση, ούτε υποβιβασμό τής δικαιο
σύνης σέ έκτελεστή έντολών. Σημαίνει τήν έπιστημονική μελέ
τη τού δικαίου. Επιστημονική, γιατί δέν περιορίζεται άπό ιδεο
λογικές άπαγορεύσεις, άλλ’ άνατρέχει στίς πραγματικέςςιίτίες, 
είναι άποκαλυπτική τών σχέσεων έξουσίας πού δημιουζ^ΰν οί 
νομικοί κανόνες, καί,τολμά ν’Τάντιμετωπίζει τίς σήμέβί^νςε- 
χνα συγ,$;αλ®ρ®νες σκοπιμότητες. Δέν μπορεί γι’ α ό τ ό ^ ^ ^ Μ  
είναι δημοκρατική στήν έπιδίωξή τήζ καί Αντικειμενική σ τ φ ^  
ποτέλεσμά της. * □·’
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