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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ 

ΦΑΙΔΩΝΟΣ Θ. ΒΕΓΛΕΡΗ 

Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ θΕΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

MELANGES ΕΝ Ι' HONNEUR 
PιιEDON VEGLERIS 

LΑ CRISE DES INSTITUTlONS DE Ι' έιΆΤ 

EΚΔOΣE~ANT.N.ΣAΚΚOYΛA 

ΑΘΗΝΑιl988 



ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΊΚΑΙΟ 

Το\) ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΝΙΤΑΚΗ 

Καθηγητή Νομικής Παν/μΙου Θεσ/νΙκης 

Το 3ισυπ6στατο του αντικειμένου του συνταγματικού 3ικαίου - που 

είναι το «συνταγματικ6 κρOCτος», ως οργανωμένη έκφραση κιχι ρύθμιση μιας 

πρωταρxικ~ς σχέσης εξουσίας - 3ημιούργησε θεωρητικές εντOCσεις και προ

κOCλεσε μεθ030λογικές αναζητ~σεις που συνέκλιναν προς Μο βασικOC κατευ

θύνσεις: α) αρχικOCπρος την αφηρημένη 30γματικη μέθο-

3 ο, ΚιΧ Ι τελευταία β) προς έναν απροσ3ι6ριστο μ ε θ ο 3 ο λ ο γ ι κ 6 

ε μ π ε ι Ρ ι σ μ 6. Με OCλλες λ~ξεις, ο 3ιφυ~ς XιΧpακτ~pας του ΣυντOCγμα

τος, Που αποτελεί κείμενο νομικό με έντονες και 3ιαφανείς πολιτικές κα-

β 
"), Ι Ι Ι, , , 

τα ο,\ες και προεκτασεις, νομος υπεΡΤιΧτος του κρατους με κανονιστικη 

Μναμη υπέρτερη των κοινών ν6μων, αλλOC και μopφ~ opγανωτικ~ σχέσεων 
πoλιτικ~ς κυριαρχίας, εξέθρεψε γνωστικές προσεγγίσεις 1 που ιΧποκλίνουν 

λιγ6τερο ~ περισσ6τερο προς την μία ~ την OCλλη κατεύθυνση. 

1. Σκοnός της εργα:οΙα:ς α:υτής 8εν εΙνα:1 να: κα:τα:γρά.ψεl ης μεθο80λογικές τά.σεις που 
81α:τρέχουν γενικά. το συντα:γμα:ηκό 8Ικα:ιο, α:λλά. να: εντοπΙσεl ης πιο χα:ρα:κτηρισηκές κα:ι 

πιο πρόσφα:τες oιn' α:υτές. Για: το πρόβλημα: γενικά. της μεθό80υ στο Συντα:γμα:ηκό 8Ικα:ιο, 

για: τους τρόπους 8ηλα:8ή μελέτης των συντα:γμα:ηκών κα:νόνων κα:ι θεσμών - Υ-α:ι όχι για: 

Τ'ljν ερμηνεΙα: του συντά.γμα:τος που εΙ'Ια:ι 8ια:φορεηκό ζήΤ'ljμα: - βλέπε α:πό την ξένη βι

βλιογρα:φΙα: Μ. Ρ r e ι ο t κα:ι J. Β ο u Ι ο u ί 5, Institutions poJitiques et droit 
constitutionnel, Dalloz, 1980, σ. 34-35, Α. Η a u r ί ο u, Droit constitutionnel et 
institutions politiques, Paris, Montchrestien, 1968, σ. 19-22, Β. J e a n n e a u, 
Droit constitutionnel et institutions politiques, mementos Dalloz, 6me Μ., 1981, 
σ. 1-2, Η. Ε. C h a r Ι ί e r, Evolution et situation presente de la notion de droit. 
constitutionnel, MeIanges J. J. Chevallier, 1977, σ. 31, Ρ. Allies, Elements de 
droit politique, Universite de Montpellier Ι, e<1. La Breche, 1981, 37 επ., Μ. 

Μ ί a ί 11 θ, L'Etat du Droit, Maspero, 1978, σ. 11 επ., Α n d r e Η a u r ίο u, 
Recherches sur υηθ problematique et υηθ methodologie applicables a l'analyse 
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Η αφηρημένη δογμαΤΙΚ1] μέθοδος 

Η ι:ι.ψηΡ'Υ)μένη aογμαΤΙΧ:ή μέΟοδοι; α'ι-ημετω'Πίζει το συνταγμαηκό χρά.

τος α'ΠωιλεLστιχά. σαν μLα λογLχά. ι:ι.ρΟρωμένη τ ά. ξ'Υ) κανόνων aLxalou, 'Που 

υ'ΠιΧρχει xaL ισχυει αφ' εαυτής και για τον ει:ι.υτόν της 2. Το συνταγματικό al
xaLO είναι για το μεθοaολογLκό αυτό ρευμα 3 ένι:ι.ς χλά,aος Τ'Υ)ς νομικής ETCLcrTή-

des insLiΙULions Ρ litiqUC5, RCVL' dt' DroiL [ ι,l)liσ, 'I\)~ 'I, σ. ΗΟ5-352. T~λoς σης 

εισηr"σει ι; των Η. Β ιl C 11 και tιι. Μ e r Ι , ιιΙ I'oit !HIblίc cL sci nccs Ρ l ίΙί
qtlcSII ση) χχιν Ο ll1αίnθ de Β,)'1l Lllcse, 1.0 D1'O'it, l ι:_~ sciences 11\ιιηΒί'l 'Β ο Ι Ia 
phίlosophie, Pal·js, J, ΥΓίη, 19/3, σ, 185-22 Ζι, Ε n r. S Ρ a g n a Μ η s s ο, υίΓίΙΙο 

costituzionale, Padova, Cedam, 1981, τ. 1, σ. 16-/ι5, Ρ, Β ί s c a r c t t ί d ί R η f
f ί a, Diritto costituzionale, Napoli 1980, σ. /ι-Η. ΑΥ.όμη C. Μ ο r t a t ί, Diritto costi
tuΖίοιωlc, γ, Εηc. tiel lJίι'ίΙw , σ . \H7-!J(j J. ΊΌ "J,cισσιχό έργυ T/J',) σ, J e J Ι ί ι ο It , 
L'El.8t 111 (101'n t 5011 υΙ'οίΙ, γα.λΛιY.·~ μετocφραση το\) ΛιI!.\' nI(· jll , ,' 1 ;ιaΙξ.1 111' ( Ι ' Ι Ι), 
τ. 1, σ. 37 ε ... και 82 ·επ., κcιι, τ~),oς, Β a ι 11 r a, ni.o Th')Otl,0dc,l 1101' I1(!Ual' η al1gomoi
nen ; ι:ιωsl C llΙ'Θ , EI'lallg π, 'Η159 Υ,(,(Ι f . " ο η t 11 ί 111 e Ι', PoIiLisclto "νίsι,on IlaH 
ιInd 'LU,ΙΙOSΙ'cc,)ιΙsΙ cllι'(}, 1 '· I'ci l.ιoul'g, νol,lrι y Hombncll, 1\Ί63. ' πό έλ);ηνική βιβλιογριχ

φ!σ. Αρ. {&:νεση, Συνταγμocτικό Ι"Α,ΙΟ '1980, σ. Ι 3 1 - Ι 3<> , . Τσάτσου, Συν

ταγμ.o:~ι%ό Δ(καιο τ. Λ', 198.5, σ, 26 επ. Υ.αΙ Σ, π. Ε ό σ τ rι. Ο ό π () υ i. ο υ, Συντιχ

Ύιι,l'..(~ικό'l Δ(κιχιον και Πολιτική Επι.στηιι:η, ΕΔΔ, '1971, σ. 5'1, 

2. Για τον πtι.σεν π.χ. (ιτο Υ.ριΧτοι; τocuτιζετιΧ\ με το 8ΙΚ!χιο, είνιχι το (~ιo έννομ7j -αιξ'φ), 

(1'1'0 κριiτoς εΙνιχι μια mιγxεντρωηΚ'ή έννομ:r, τσ.ξ7jl) (Κ <J ] S C", GenElI'al 'rMur ι οΓ 
La\l,' 30d SLaL , Cambrid~c, 19q~, 1'). '188- 189, τ ο υ [8 ι ο υ, ΊΊleοl'ίc ρUl'Ο du l'ο ίΙ, 

γαλλική μετιχφpCΙιτι) του « IΙοiΓ!Ο RccJltsιcJIroH , Dalloz, 1967, c. ,' 18-319). Ο ,Ι c lΙί lΙ0 1 

εΙνcιι Χ'ΧΙ α.υτ6ζ α:ρ:~ετ& σιχφής (Ι'η νομική ΟεωρΙΟ: το\) κράτους ε(VflΙ μια επι"τ-ημ'ι, -::-ων χι:ιν6-

νων: α.υτοΙ 8εν έχουν τίποτε -:0 κοινό με τις Oε(ι)ρLει; τις σχε'nΧές με το χprί.τoζ ως εχ8ή

λωση Υ..οινωνική». (Ο. J c 11 i n ο Ι(, υΕωι et 5 J) ur Η, τ . 'ι, σ. 82). Κυριότερος εΧ
φριχστής της ιχντΙλ'ηψης ιχυΤ'ήι; στο ~λ) .. η')ικό συ"ταγμιχτικ6 8("..ο:ιο, ο . Τ , Σ (ι. Ρ Ι π ο· 

λοι;, 'λληνικόν Συ'l,,:cιγματιy.6ν ΔΙκαιο", τ. Α', Ι 9 Ι 5, σ. -'12. Ur.iνιι) στο Ι8ιο πρδ

β):ημ-Ζ 'ίι τοποθέτηση του Kclscll ε(\Ι:;tι πιο ΚΙΧ'r'ηγορημa:ΤΙΚ'ή, «Δε') υπάρχει, γρ&.φεt, 

κoινωνιoλoγικ'~ έννοια. του Κρ&τους δ(πλα. στη VOILLYor, •• • Τπ:Χρχει μ~')O" μια νομΙΧ'ή έ'ινοια. 
το\) Υ.ράτο\)ς το\) χριΧτους ως O'υyY.εντρoτιY.·~ έννομ'l) τάξ'l)n (Ο η I'al, σ. 188-1 9). η"Ζπ," 
κριτική της μoν,στ,.κ'~ς =της ιχντίληψ'ηι; του Κέλσεν στον νι ψ ιι ιη ιι η (, \', PC!1seo 
j\lridicμlc I)ouι'geoiso conLernpol'a.ine, Μ. du ProgrΘS,1IfoscolI, 'ι!ι7!" σ. 226 ~., κ-χι 
ει8ιy.ό,ερa. την Υ.ΡΙΤΙΥ.'ή ΟεώΡΥιοη της κε).,σι.α.ν!ιι; αvτ(ληΦ'ηι; γιcι το σuvτocγμ'Χ το\) Λ ςl. ' ί ο
ν a 1111 e 1 1 ί , DoLtl'il1t ρυΙ'θ e ΙοοιΨ.ι deJ\a cosLi,tUZiOI1C ίη Κ Isen, MiJrιll.o , oiurrl'e, 
1979, ο. '17 επ. xa:l 228 επ . ΚαΟώς κ«ι την εΥ'ΤΖγή κριτική που ι:ι:Ο'/.εί ιπην αφηΡ'ημέν7j 
δογμαΤΙΚ'ή μέΟο80 ο Δ. '1' σ cX τ σ ο ι;, Συντcιγμcιτικό ΔΙΥh,ΙΟ , τ. ', 'J 985, σ. '155. 

8. Κόριοι εχφρο:στές του ρεόματος αυτού σήμερα είναι ο νομικός Oετlκισμ6ς, ο οποίος 

υποστ-l)ρΙζε ι ότι .1) ΟεωρΙ'J. του δ ιχα.Ιου, (ιπεριορΙζετιχι ση) Oετt}(·~ γνcΌσ-η των νομικών γεΎ0-

νότων. ΊΌ ι;ι"τιχείμενο της ιφχΙζει εχεΙ πο\) (I,ρχ(ζε~ ο κοινόνας 8ιχCΙΙO\', που περι;!;-ι.εται στο 
κείμενο που τον θεσπΙζει. .. ΣταματιΧ. εκεΙ που Ο),ΟΥ.λ'ηρώνον,ο:ι οι κυρώσειι;,), Βλ. ρ. 

Μ&, " ~ σ '1), Αι εγγυ'ήΟ'!:ις "ΙJΡ'ήσε(ο)ι; του ... υντ&γμα.τοι;, Ι, 1956, σ. 217 επ. Βλέπε την 
χΡΙΤΙΥ.·ή πο:ροοο!σ:ση των Μ, 1 ί ;} ί Ι J θ. Une introduction criLique αυ DroiL, jΊ 'l aspet'o , 
1978, σ. 321 επ., Ρ. Λ 11 i ό!;, 6.π., σ, 2\: επ. κ<χι '1' Ο ιι m:). ιι ο ν, δ .π . , σ. 139 επ. 
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μης κocι πιο συΥκεκριμένoc του SημοσΙου SικocΙου, ο οποίος ερευνά. μιoc κocΟο

ρισμένη περιοχή του θ ε τ ο ύ SικαΙου, που Sιocφέρει βέβαιoc ocπό τις άλλες 

περιοχές εμφocνΙζοντocς ορισμένες ιSιocιτερότητες, υπόκειτocι ομως, όπως κocι 

εκείνες, στην (SLoc yνωστικ~ μετocXε[pισΊJ. Το ΣύνΤOCΎμoc είναι κocι ocυτό ένας 

νόμος, θεμελιώ3ΊJς μεν, ocλλά νόμος του κράτους. 
Εξομοιώνοντας το Σύντοιγμoc με νόμο του κράτους η μέθοSος ocυτή τάσ

σει ως κocθ~κoν ocποκλειστικό ΤΊJς επιστ~ιxης του Συντάγμocτος την ocνακά

λυψη του νo~μιΧτoς των επί μέρους συνΤOCΥμocτικών 3ιατάξεων, την αφηρη
μένΊJ συστηματική μελέΤΊJ των εννοιών ή αρχών τωυ περιέχονται στον κατoc

στατικό χά.ρτη. Προς τον σκοπό ocυτό XΡΊJσιμoπoιεί τις Υνωστtς στο όΙκocLO 

ερμηνευτικές μεθόSους, 3είχνοντocς ωστόσο ιSιocΙτεΡΊJ ευαισθησΙoc στις αξιώ

σεις ΤΊJς ocφΊJΡΊJμένης τυπικ~ς λογικής 4. 

ΧωρΙς νoc πocραγνωρΙζει το λocκωνικό και γενικό χαρακτήρα ΤΊJς συντα

γμOCτικ~ς pύθμΙVΊJς, ΊJ i!oyfLOΙTtxYι αυτή μέθοi!ος εξαντλεΙται στη σχολαστική 

ερμηνείoc των συνταγματικών Sιατάξεων και στη λoγικ~ συναγωγή και συστη

μαΤOΠOΙΊJVΊJ αψηΡΊJμένων εννοιών. XαραΚΤΊJριστικό της γνώρισμα εΙναι ΊJ προ
σήλωVΊJ στον τύπο και 1) λατρεία των αφηΡΊJμένων λογικών σXΊJμάτων. Λο

γικό επακόλουθο ΤΊJς στάVΊJς αυτής εΙναι 1) αΠOμόνωVΊJ της συνταγματικής 

έψ " , λ' , , 
σκ ΊJς απο ΤΊJ ρεουσα και αντιφαΤΙΚΊJ πο ΙΤΙΚΊJ πραγματικοτητα και επομε-

νως ο εγκλωβισμός της σε λογικές κατocσκευές ερμΎ)τικά κλεισμένες στις πολι

τικές συγκρούσεις και αξιολογήσεις 5. 

Με τη μέθοi!ο αυτή το χάσμα μεταξύ νομικού κανόνoc κocι κοινωνικής 

πρocγμocτικότητocς αποβocΙνει ocγεφύρωτο και οι νομικές κocτηγορΙες μοιάζουν 

με ocπολιθώμocτoc, ocνίκανες νoc πocρocκολουθήσουν ~ κocτευθύνουν τις κοινωνικο

πολιτικές εξελίξεις κocι νoc εΠΊJpεάσOυν την ΠOλιτικ~ πρocγματικότητoc. 

Η πιό έκSηλ1) αSυναμίoc ΤΊJς μεθόi!ου i!EV βρΙσκεται ωστόσο στο γεγο

νός ότι με αυτήν απομονώνεται το συνταγματικό SLXOCLO ιi.πό την πολιτική 

πραγμocτικότητα, αλλά ότι ακυρώνετlΧι μέρος Τ1)ς κανονιστικής Sύναμ1)ς των 

συντocγματικών Sιατάξεων, αφού το ενSιαφέρον ΤΊJς στρέφεται στην ισχύ και 

όχι και στην απoτελεσματικ~ εφαρμογή τους. 

ΕκεΙνο S1)λocόή που την ενSιαφέρει κυρίως εΙναι 1) τυπική ή λογική ενό

τητα του Συντάγματος και όχι "f) ιστορική, "f) σύνόεσή του με τις συνθήκες και 

τις Sυνάμεις που το γέννΊJσαν και το ocναπαράγουν. Το πρόβλ"f)μα πάντως της 

μεθόόου αυτής 3ι::ν εΙναι ότι υποστηρίζει την ενόΤΊJΤoι του Συντάγματος, αλλά ότι 

λ β ' , '<:- <:-' , t: ' , , <:-
αντι αμ ανεται την ενοτητα αυΤΊJ ως oεooμενΊJ, οτι ",εκινα απ αυΤΊJν και οεν 

καταλήγει σ' αυτήν, €Jεν την αναζΊJτά μέσα από τις αντιφάσεις που περιέχει το 

συνταγματικό κείμενο, μέσα από τις συγκρουόμενες ιόεολογίες που ενσαρκώνει 

4. C. Μ ο r t a t ϊ, 0.1 •• , σ. ~' 49. 

5. Α ρ. Μ ά. ν ε (11), Συνταγματικό 8Ικοι.ιο, Θεσσοι.λονΙΚ1) 1981, σ. 136. 
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και τα αντιτιθέμενα συμφέροντα 'Που εξυΠΎ)ρετεΙ, ούτε την αναζ-ητά στις εντά

σεις που ο-ημιουργούνται από την επαφ~ του κειμένου αυτού με την 'Πραγ

ματικότ-ητα. KατlΧργεί έτσι αυθαίρετα αντιφάσεις 'Πραγματικές, κατασκευά
ζοντας απέραντε ς γενικεύσεις κlΧι κενές 'Περιεχομένου αφαιρέσεις και εκλαμ

βάνοντας ως υπαρκτή μιαν ενότ-ητα καθαρά πλασμlΧτική 6. 

Το συνταγματικό οίκαιο μετατρέ'Πεται έτσι σε παθ-ητικ6 θεατή τ-ης πραγ

ματικ6τ-ητας, σε ληξίαρχο των συνταγματικών συμβάντων και σην καλλί

τερ-η περίπτωΟ7) σε επιστήμ-η των κανόνων, -η ο'Ποία αρκείται στ-ην 'Περιγραφή 

και ερμηνεία αυτού που τ-ης 1Ι:,ροσφέρει -η αψηρ-ημέν-η οιατύ'ΠωΟ7) του συντα

γματικού κειμένου. Ο κορμός και Yj βάΟ7) του οικαίου απονευρώνονται και καθί

στανται ανίκανο\ να μεΤIΧOώσOυν στους άλλους κλάοους κά'Ποιο νεύμα. Χωρίς 

νεύρο κα\ χωρίς πνοή, με xωλ~ ΚΙΧ Ι αμφισβYjτούμενYj "Yjv ιοιαιτερόΤYjτά του, 

με ανύ'ΠαρχΤΥ) "Yjv αυτονομία του, το συνταγματικό οίκαιο καταντά ε'Πιστ~μΎj 
σuνΤYjΡYjτιχ-ή, στεΡYjμένYj κάθε ανανεωτικού Ουναμισμού. 

Ευτυχώς 'Που Yj μfθοοος αυτ"ή βρίσκει σήμερα σΤΥ) συνταγματική θεωρία 

όλο και μικρ6τερΥ) IΧnYιxYj07) και μόνο 'Περιστασιακά και μερικά χρ-ησιμοποιεί

ται α'Πό ορισμένους συγγραφείς. Δεν είναι πλέον Yj κρατούσα, και έχει οεχτεΙ 
τον αντίκτυ'Πο ΤYjς κρίΟ7)ς 'Που οιέρχεται γενικά ο νομικός θετικισμός. Θα μ'Πο

ρούσαμε ίσως να μιλήσουμε για μια ιστορικά 'ΠαρωΧYjμένYj μέθοΟο. 

Η μεθοδολογική τάση του τεχνοκρατικού και εκλεκτικού εμπειρισμού 

Στον αντί'Ποοα ΤYjς αφYjΡYjμένYjς ooγματικ~ς μεθόοου, που σκιαγραφ~
σα με 'Πιο 'Πάνω, βρίσκεται μια άλλΥ) προσέγγιΟ7) των συνταγματικών θεσμών, 

αρκετά οιαοεοομένΥ) στην αλλοοαπή και ελλψική συνταγματική θεωρία, Ύj 

ο'Ποία εμφανίζεται με οιάφορες πocραλλαγές και ενουμασίες, αλλά μ' ένα κοινό 

Ύνώρισμα, τον ε μ π ε ι Ρ ι σ μ ό 7. 

α. Η τ ά σ Yj τ ο υ τ ε Χ ν ο κ Ρ α τ ι κ ο ύ ε μ π ε ι Ρ ι σ μ ο ύ. 

Είναι εμ'Πειρικ~ -η 'ΠροσέγγιΟ7) όταν ο ερευν-ητής αοιαφορεί για μια θεω-
ι ι , ξ ι Οέ ι ι 

ΡΎjτικα συνεΠΎ) και συσΤYjματικYj επε εργασια του ματος του και ειτε απορ-

ρίπτει, ΡYjτά ~ σιωΠΎ)ρά, ως περιττές και άνευ 07)μιχσίας τις θεωΡYjτικές ανα
ζ-ητήσεις και αναγωγές, είτε ε'Πικαλείται μεν θεωρ-ητικές αρχές ή θεωρίες, 

αλλά χωρίς οργανική σύνοεΟ7) με το ερευνώμενο αντικείμενο και χωρίς ειoικ~ 

6. C. Μ ο r t a t ί, ό.π . , σ . 951. 
7. Για την τάσΥ) αυτή βλέπε ιί)[ως J. J. G Ι e ί Ζ a 1, J~e droit politique de l'Etat, 

Ρ. U.F., 1980, σ. %-115, 169 κocι Μ. Μ ί a i 11 e, Le Droit constitutionnel et Ies scien
ces sociales, Revue du droit pubJic, 198'>, 276-297. 
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ανάλυση του μελετώμενου θεσμού. Και στις Μο περιπτώσεις ο ερευvY)τ~ς αρκεί

ται σ' αυτ6 που προκύπτει άμεσα απ6 Τψl εμπειρικ~ παραΤ~ΡΎ)ση, αυτ6 που 
εμπίπτει στις «συνταγματικές αισθ~σεις» του, σ' αυτ6 που προέρχεται απ6 

τον «αισθΎ)τ6JJ κ6σμο της συνταγματικ~ς πραγματικ6τητας. Έτσι η τάση 

αυτ~ περιορίζεται να καταγράφει και να παρατηρεί τις συνταγματικές εξελί

ξεις, τα σημαντικ6τερα «συνταγματικά γεγον6τα», παραθέτοντας αποσπά

σματα απ6 τη νομολογία ~ απ6 τα πρακτικά συζΎ)τ~σεων της Boυλ~ς, εκθέ

τοντας σχ6λια και ειi)~σεις εφημερίi)ων, i)ηλώσεις πολιτειακών παραγ6ντων, 

χωρίς 6μως να επιχειρεί μιά Πιο oυσιαστικ~ επεξεργασία ~ θεωρητικ~ μετά

πλασΎ) του πολύτιμου κατά τα άλλα εμπειρικού υλικού. Η παρουσίαση cruvoi)eu

εται συν~θως απ6 μερικές επισημάνσεις και γενικ6λογες παρατηρ~σεις που 

επιβεβαιώνουν γνωστές θεωρητικές αρχές ~ εντοπίζουν αποκλίσεις απ' αυτές, 

i)ιανθιζ6μενες με επίκαιρες πολιτικές αξιoλo~σεις 8. Στην καλλίτεΡΎ) περί

πτωση, ιi)ίως 6ταν αναλίσκεται στψ παράθεση i)ικαστικών αποφάσεων ~ στη 

γραμματικ~, λεκτικ~ ερμΎ)νεία - που συν~θως συνi)υάζεται με την ιστoρικ~ -

συνταγματικών i)ιατάξεων, η θεώρηση αυτ~, που φέρει 6λα τα σημάi)ια εν6ς 

τ ε Χ ν ο κ Ρ α τ ι κ ο ύ ε μ π ε ι Ρ ι σ μ ο ύ, καταλ~γει σε μια αποσπασμα

τικ~ εικ6να της συνταγματικ~ς πραγματικ6τητας, ακριβούς μεν στη μερικ6-

τητά της, εντελώς 6μως επίπεi)Ύ)ς, αφοό στερείται θεωΡΎ)τικού βάθους και IΧi)cIΧ

φορεί για τψ ιστoρικ~ πρooπτικ~ των συνταγματικών εξελίξεων που κατα

γράφει. 

Θα αποτελούσε ωστ6σο αi)ικαιολ6γΎ)ΤΎ) σπουi)~ Ύ) oλoκλΎ)ρωτικ~ απ6ρ-

Ψ θ ' " )' , ''c' ~, ρι Ύ) της εωΡΎ)τικης αυτης τασ'Ύ)ς με το αιτιο 10YLXO οτι στερειται αc,ιας, σιοτι 

6χι μ6νο i)εν στερείται πρακτικ~ς σημασίας, αλλά αποi)εικνύεται συχνά xρ~

σιμΎ) και επωφελ~ς για ΤΎ) συνταγματιχ:ή θεωρία και πράξΎ). Παρουσιάζει, 

λ ι , "ψ ", τε ικα, Ύ) τα ση αυτη μια ο Ύ) της συνταγμαΤΙΚΎ)ς πραγμαΤΙΚΟΤΎ)τας, που, οσο 

μερικ~ και αν φαίνεται, είναι πάντως .~ πι6 ζωνταν~ και πι6 επίκαφΎ). Στη

ρίζει μάλιστα συχνά νεωτεριστικές προσπάθειες και νομοθετικές μεταρρυ

θμίσεις, των οποίων Μσκολα μπορεί να αμφισβΎ)τηθεί Ύ) αναγκαι6τητά τους. 

EnELi)~ ασχολείται άλλωστε με επί μέρους τεxνικ~ς φύσεως ζητ~ματα ~ και 

με ζΎ)τ~ματα συνταγματικά γενικ~ς σημασίας, 6που npofXEL 6μως Ύ) παρά

θεση «στοιχείων», «συνταγματικών συμβάντων», νομοθετικών κειμένων, ~ 

'Yj απλ~ απαρίθμ'YjΟΎ) i)ικασ"ικών αποφάσεων και ο τεχνοκρατικ6ς σχο! ιασμ6ς 

τους, καταλ~γει συχνά να επισημαίνει αντιφάοεις ~ i)υσλειτουργίες του συστ~

ματος και να i)ιατυπώνει παραΤΎ)ρ~σεις και υποi)είξεις οι οποίες, εφ6σον λΎ)φθούν 

8. Δεν νομίζω πως χρειάζεται να γίνει επώνυμΊJ αναφορά σε έργα αυτοιΙ του είaους, 
σε ΣUγγpαφείς που σuνειaητά ~ ασuνείaΊJτα ακολουθοιΙν τον τρόπο αυτό γpαφ~ς. Εκείνο 

άλλωστε που προέχει είναι ΊJ κpιτικ~ περιγρσ:φ~ του φαινομένου αυτοιΙ γενικά και όχι 'Ij 

ιxντιπιxράθεσ'lj σε τφοσωπικές απόψεις. 
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υπόψ'Υ), είναι όυνιχτόν να ΟΟ'Υ)Υήσουν στη όιόρθωσ'Υ) και βελτίωσή του. Οι νεο

φιλελεόθερες και σοσιαλό'Υ)μοκρατικές πολιτικές τάσεις οείχνουν ιόιαΙτερ'Υ) προ

τίμψ)"'Ι) στ'Υ) μέθοδο αυτ~, επειό~ αποόεικνύεται 'Υ) πιο κατάλλ'Υ)λ'Υ), 'Υ) πιο πρόσ

φορ'Υ) για τη χάραξ'Υ) μιας μεταρρυθμιστικής συνταγματικής και νoμoθετικ~ς 

πoλιτικ~ς. 

Η Πλ'Υ)θωρική παράθεσ'Υ), ωστόσο, τεχνικών λεπτομερειών και οι επί

πεόες τεχνοκρατικές αναλύσεις καταντούν ανούσιες και κουραστικές, όταν 

Οεν συνοοεύονται από θεωρ'Υ)τικές αξιολογήσεις και οεν όίνουν μια συνθετική 

εικόνα Τ'Υ)ς αντιφατικής πολιτικής πραγματικότητας. Η αξία τους είναι κυρίως 

περιγραφική. 

ΟΙ όιαρκείς εν'Υ)μερώσεις της ύλ'Υ)ς του συνταγματικού όικαίου με «νομο

λογιακα», «νομοθετικα» και «Π'ολιτικα» συμβαντα, όσο χρήσιμες ή αναγκαίες 

και αν είναι, δεν παύουν να έχουν κuρίως «α v ε κ 13 ο Τ ι κ ό '/. α Ρ α κ τ ή Ρ α» 

κ α ι π α v τ ω ς «'Υ) 13 'Υ) μ ο σ ι ο γ Ρ α φ ι κ ή α υ τ ~ ό Ψ 'Υ) τ ο υ σ υ v

τ α γ μ α τ ι κ ο ύ ό ι κ α ί ο υ, 'Υ) ο π ο ί α ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι ω ς ε κ

σ υ γ Χ Ρ ο v ι σ μ ό ς τ ο υ, οι Π' ο τ ε λ ε ί σ τ 'Υ) v ο υ σ ί α ε π ι σ τ 'Υ)

μολΟΎικό εμπόδιο στ'Υ) συγκρόΤ'Υ)σ'Υ) του θεωp'Y)Τ~ 

κ ο ύ α 'Ι τ ι j( ε ι μ έ v ο υ τ ο υ κ λ α ό ο u» 9. 

Η μέθοόος που ΧΡΊ)σψ.οποιεί 'Υ) επιστημ'Υ) του κρατους όεν μπορεί παρα 

να είναι αντιεμπεφίσΤΙΚΊ) 10. 

Η επιστpoφ~ στη θεωρία επιβαλλεται, εφόσον θέλουμε να όιατυπώ

σου με βάσιμες υποθέσεις εργα.σία.ς πανω στο δίκαιο κα.ι στο κρατος, που να. 

φωτίζουν και όχι να συσκοτίζουν, που να προωθούν πρα.γμα.τικα κocι όχι να. 

οιαθλούν ιόεολογικα την προοπτική του κοινωνικού μετασ-,('Υ)ματισμού. 

β. Η τ α σ'Υ) τ ο υ ε κ λ ε Κ τ ι κ ο ύ ε μ π ε ι Ρ ι σ μ ο ύ. 

Η όεύτερ'Υ) παpαλλαγ~ της ίΙΙιας βασικα μεθοlΙολογικής κατεύθυνσ'Υ)ς, 

Ί) οποία συμπλέκεται με την ΠΡΟ'Υ)γούμενΊ) και όύσκολα ξεχωρίζει στην πραξ'Υ), 
οιακατέχεται απ' έναν έκόΊ)λο ε κ λ ε κ τ ι σ μ ό. Η τασ'Υ) α.υτη εμφανίστηκε 

σχετικα πρόσφατα κραόαίνοντας τη σ'Υ)μαία της πολυκλαοικότητας κα.ι lΙια

Κ'Υ)ρύσσοντας Τ'Υ)ν αναγκ'Υ) επικοινωνία.ς της νομικής επιστήμ'Υ)ς με τις αλλες 

κοινωνικές επιστήμες. ΣΤ'Υ)ν ουσία εισάγει στο όνομα του αντιόογματικού αγώνα 

κα.ι Τ'Υ)ς ανοικτής αντιπαραθεσ'Υ)ς με το νομικισμό έναν καλυμμξνο εκλεκτισμό 

(επιλογή και παραΗεσ'Υ) στοιχείων με τρόπο «εκλεκτικό», χωρίς σύσΤ'Υ)μα και 

συνέπεια), ο οποίος συμπλέει μ' ένα όιάχυτο εμπειρισμό (γι' α.υτό και τον 

ονομαζουμε ε κ λ ε κ τ ι κ ό ε μ π ε ι Ρ ι σ μ ό ). 

9. Μ. 111 j a ί Ι! e, 6 . π . , σ. 286. 
10. J . J. G!eiza!, 6 .π . , σ. 106. 
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Θαμπωμένοι από ΤΎ) γοψε(α της πoλιnY.~ς ανάλυσης, ω φορείς ΤΎ)ς θεώ

ΡΎ)ιJης αυτ~ς ανάγουν κιχ τ' ΙΧΡ"ζήν τα πάντα στψ «πoλιτικ~». Το Συνταγμιχ 

8εν είνιχι αλ~θειιx νόμος κιχτ' εζox.~ν πολιτικός; Ή ΙΧΧόμΎ) , εντυπωσιιχσμένοι 
ιχπό τψ αμεσόΤΎ)τα ΤΎ)ς XOLνωνιoλoγιx~ς παΡα.τ~ρησΊJς, προσπαΘουν να εξΎ)~

σουν τα συνταγματικά φα.ινόμενα με Τ'l) βo~Θεια του κοινωνιολογικου παρά

γοντα. 

Η ανάγΚΎ) υπέρβασης της τυπολογικής ΘεώρΎ)σης των συγ;,χγμαο;ικών 

θεσμών και ά.μβλυνσ-ης των ανελαστικών παρα<30σιακών 8ιακρίσεων και κατα

τμ~σεων τ'l)ς κoινωνικ~ς γνC:jσης έφερε στην επικαιΡότητιχ τψ π ο λ υ κ λ α

<3 ι κ ~ θ ε ώ Ρ η σ η ll, 8ημιουργώντα.ς έτσι την ελπί8α ότι με την εφαpμo~ 

της μεΘό<30υ αυτ~ς θα 'ήτιχν ουνατό να κατανοηθουν οι κοινωνικοί και πολι

τικοί αντίκτυποι που Μχετοιι ο συνταγματικός κανόνιχς κοιι να γεφυρωθεί το 

χάσμιχ οινάμεσιχ στην αφηρημένη τυπικ~ 8ιατύπωσ~ του και στην συγκεκριμένη 

ιστoρικ~ εξέλιζΎ) των σ'ι},σεων που ρυθμίζει. 

Αλλά οι ελπίοες που γέννησε η πολυκλαοικόΤΎ)τα 8ιαψευστηκιχν σύντομα 

και η εφιxρμoγ~ της έφερε τα αντίθετα από τιχ αναμενόμενα ιχποτελέσμιχτιχ : 
οιντί να εγκαταστ~σει την επικοινωνίοι μεταζι) των κοινωνικών επιστημών 

κοιι να οργανώσει την αλληλεπί8ρα~ τους, έστησε ένα Οιά.λογο μεταζυ κου

φών οιαιωνίζοντας έτσι την απoμόνωσ~ τους. Διότι Ύ) α8ιάκριτη και ισότιμη 

παράθεGΎ) στοιχείων που αντλουνται α7Cό 8ιάφορες περιοχές των κοινωνικών 

επισΤΎ)μών, όπως της πoλιτικ~ς ιστορίας ~ της Πολιτικής κοινωνιολογίας, 

και Ύ) παρoυσία~ τους με τρόπο ανοργάνωτο, ασυστηματοποίητο, χωρίς λο

γικ~ ά.ρθρωGΎ) μεταζυ τους και το κυριότερο χωρίς oργανικ~ ΣUν8εσΎ) με τον 

κορμό της έρευνας, oιφ~νει ουσιαστικά. οινέπαφο τον κλά.80 που την 8ιεζάγει. 

Δεν καταργεί πά.ντως τοι στεγανά ουτε και την απoμόνωGΎ) των επιστημονικών 

κλά8ων 12. 

ι Αλλοτε πάλι Ύ) πολυκλα<3ική αντψ.ετώπιση ενός θέματος, που βαφτί

ζεται «σφoιιpικ~ θεώρηGΎ)), γίνεται με τρόπο που το αντικείμενο 8ιαχέεται 

σε 8ιάφορες επιστημονικές περιοχές και χάνεται τελικά σ' ένα πέλα) ος ετε

ρόκλιτων συλλογισμών. Η πoλυκλα8ικ~ θεώρΎ)ση λειτουργεί ε8ώ ισσπε8ω

τικά, καταργεί 8ιαφορές και αναζητώντας μιοι κοινή γλc~σσα, καταλήγει στον 

πιό μικρό κοινό παρονομασΤ'ή χρησιμoπoιc~'ιτας έννοιες τόσο γενικές και αό-

11. Για το θέμοι αυτό, αντί ά.λλων, F. Ο s t, Questions methodologiques iι pl'OpOS de 
la recherche interdisciplinaire ΘΩ droit, Revue interdisciplinaire d'Gtndes juridiques, 
Druxelles, 1981, n° 6, καθώς και το αφιέρωμσ. στο Οέμα αυτό της ί8ιας επιθεώρησης, 1982, 
n° 8. Από ελληνικ'~ βιβλιογραφία βλ. την κατατοπιστική μελέτη του Α Ο. Κ α 'Ι σ η. 

Νομική Επιστήμη και Κοινωνικές Επιστήμες, Αρμενόπουλος Επιστ. ΕπετηΡίl!οι, 2, 
1981, 107 επ. 

12. Μ. Μ ί a ί 11 e, ό.π., 278. 
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ριστες, ώστε είναι εξαιρετικά Μσκολο να προσ!3ιορίσει κανείς το ει!3ικό περιε

χόμενό τους. Αυτό συμβαίνει κυρίως με ΤΊ) XP~σΊ) στο συνταγματικό !3ίκαιο 

των όρων «πoλιτικ~», «εξουσία», «!3Ί)μοκρατίω> ~ «ελευθερία» κ.ά. Η πολυ

κλα!3ικότητα καταλ~γει ε!3ώ να λειτουργ;;ί ως υ π ε Ρ κ λ α !3 ι κ ό τ Ί) τ α, 

(transdisciplinarite) με αποτέλεσμα ο ένας κλά!30ς να υ π ο τ ά σ σ ε τ α ι 

και να τείνει να αφομοιωθεί μέχρις εξαφανισμού από τον άλλο. 

Ο κίν!3υνος αφομοίωσΊ)ς και !3ιάχυσΊ)ς ΤΊ)ς επιστ~μΊ)ς του συνταγματι

κού !3ικαίου είναι υπαρκτός και tatIΧlTEPΙX αΙσ'θΊ)τός στις σχέσεις του με ΤΎ)ν 

πoλιτικ~ επιστ~μΊ). Αφού σε μια πρώτη φάσΊ) το συνταγματικό !3ίκαιο λει

τoύpΎΎJσε ως !3υνάστης της, χρΊ)σψοποιώντας ΤΊ)ν ως συμπλ~pωμα και υΠΎ)

ρέΤΊ) του, σε μια aεύτεΡΊ) φάσΊ) Ί) πoλιτικ~ επιστήμΊ) χειραφεΤ'~θΊ)κε από το 

συνταγματικό !3ίκαιο, αυΤOνOμ~θΊ)κε και προσανατολίσΤΊ)κε προς ΤΊ)ν κοινω

νιολογία. ΣίγουΡΊ) για τον εαυτό ΤΊ)ς στράφΎ)κε εναντίον του πρώΊ)ν aυνάστη 

ΤΊ)ς, υιοθετώντας μια κριτική στάση γενικά απέναντι στο !3ίκαιο και απορ

ρίπτοντας ως ι!3εoλoγικ~ κάθε νoμικ~ θεώΡΊ)σΊ) ΤΊ)ς πολιτικής πραγματικό

τητας 13. Έφτασε έτσι να !3ιατηρεί με το συνταγματικό alxocιo σχέσεις αντα

γωνιστικές. 

Το πιο ανΊ)συχητικό φαινόμενο της εξέλιξΊ)ς αυτής !3εν είναι ότι οι πολι

τικοί επιστήμονες περιφρονούν τη νoμικ~ !3ιάστασΊ) της κρατικής εξουσίας, 

υποτιμώντας α!3ικαιολόγΊ)τα ΤΊ) ΜναμΊ) και ΤΊ)ν αποτελεσματικότητα ΤΊ)ς νομικής 

ρύθμΙσΊ)ς, αλλά ότι οι συνταγματολόγοι στέκονται αμήχανοι μπροστά σ' αυτή 

την αντεπίθεσΊ), εμφανίζονται ανίκανοι να υπερασπιστούν την ι~ιαιτεpόΤΊ)τα και 

αυτονομία της επιστήμΊ)ς τους με ΤΊ) συμβατική του όρου έννοια. Κατεχόμενοι 

από το συμπλεγμα του νομικισμού σπεύaουν να απαρνΎ)θούν ΤΊ)ν ε ι !3 ι κ ή 

λ ε ι τ ο υ Ρ γ ί α, και τ Ί) ν ε ι !3 ι κ ή μ ο Ρ φ ή τ ο υ α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ 

που μελετούν, καταφεύγοντας σε λUσεις και ερμΊ)νείες νόθες και περιστασιακές, 

συ) χέοντας θεωΡΊ)τικά αντικείμενα και επιστημονικές μεθό!30υς. Φθάνουν έτσι 

στο σΊ)μείο να αγνοούν στοιχειώ!3εις αλήθειες, όπως ότι το «πολιτικό» και το 

«νομικό» συγκροτούν !3υό !3ιαφορετικές μορφές του κοινωνικού είναι, οι οποίες 

β ι , Ι I~ " , ι '''!' 
αν και συμ ιωνουν κατω απΌ 'τ'Ί)ν ιοια στεγΊ), εχουν κοινες ιστορικες ρι"ες και 

τελούν σε σχέσΊ) λογικής αλλΎ)λεξάΡΤΊ)σης, !3ιαφέρουν ωστόσο μεταξύ τους 

κ α ι ως προς την συγκρότησΊ) κ α ι ως προς ΤΎ)ν λειτουργία τους. Η !3ιά

κρισή τους aEIJ είναι αυθαίρετο αίτημα της λογικής, αλλά αξίωσΊ) της αντι

κεψενικ~ς πραγματικόΤΊ)τας, προϊόν αντικειμενΙΚ6)ν συνθΊ)κών 14. Πλανών-

13. J. J. G 1 e ί Ζ;) 1, 6 , π" 23 επ" 106-135, 
14. Για την ειΒική σχέση και ocρθρωση του νομικού με το πολιτικό βλέπε μεταξύ 0Cλ

λων J. J. G 1 e ί Ζ a 1, 6.π., 106-135, Ph. D u j a r d ί π, 1946, Le droit mis en scene, 
Presses Universilaires de Grenoble, 1979, σ. 214-25lι. Ακόμη, ΕΙ. Β a ] ί b a r, C. L u
Ρ ο r ί π ί, Α. Τ ο s e 1, Marx θΙ sa critique de la poJitique, Paris, Maspero, 1979, σ. 
80-102 και ελληνική μετocφραση, Η κριτική της πολιτικής στον Μάρξ, Αθήνα, 1984, 
σ. 83-105. 
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ται γι' αυτ6 το λ6γο πλOCνψ οικτρOCν 6σοι πιστεύουν 6τι μπορούν να καταρΥί)

σουν ΤΊ) οιOCΚΡΙσΊ) αυτή, υπερβαίνοντOCς την μ6νο σΤΊ) θεωρία. Το μ6νο που 

πετυχαίνουν είναι κάποιoc σύΥΧυσΊ) επιπέοων, που μένει ούτως ή OCλλως χωρίς 

αντίκρυσμα πρocγματικ6. 

Συμβocίνει έτσι συχνά. χαΤΊ)γορίες που Ι>ιαμορφώθΊ)καν στο χώρο της πολι

-ηκής επιστήμΊ)ς ή ΤΊ)ς κοινωνιολογίας ή έλκουν Τψ καταγωγή τους απ' αυτές, 

6πως «ελευθερίoc», «σuμμετoχή», «πολιτικ6 σύσΤΊ)μα», «πολιτικ6 κ6μμα», 

νoc εισάγοντocι αυτούσιες στο Συντocγματικ6 Ι>ίκocιο χωρίς τις αναγκocίες νομι

κές οιαμεσολαβήσεις και επεξεργασίες. Η πολιτολογική π.χ. έννοια «πολι

-ηκ6 σύσΤΊ)μαn αντιπαρατ[Οεται προς ΤΊ) συνταγματική έννοια «πολίτευμα» 

και φιλοΙ>οξεί να τψ αντικαταστήσει καταβροχθίζοντάς ΤΊ)ν, - παρά το γεγο

ν6ς 6τι το Σύνταγμα Τψ αγνοεί επιοεικτικά ενώ Ί) ίοια αρνείται να υποστεί 

οποιαοήποτε νομική ή κανονιστική μετάπλασΊ). Η έννοια πολίτευμα είναι ωστ6σο 

Ί) μ6νΊ) 06ΚψΊ) συνταγματικά καΤΊ)γορία, εφ6σον αυτ-~ μ6γ~ οιαθέτει στην 

ελλψική έννομΊ) τάξΊ) σuγκεκρψένo κανονιστικ6 περιεχ6μενο. Η οιαπίστωσΊ) 

αυτή οεν αποκλείει τον εμπλουτισμ6 ΤΊ)ς με πολιτειολογικά στοιχεία ή ακ6μΊ) 

και τη οιαπλοκή της με Τψ έννοια «πολι-ηκ6 σόστημα». Η σύζευξη 6μως 

αυτή οεν μπορεί να ΟΟΊ)γήσει σε κατάρΥΥ)σΊ) της πρώτης ή σε εξαφάνΙσΊ) της 

ειοικής νομικής της σΊ)μασίας. Το περιεχ6μεν6 της ενοέχεται πάντως να οια

φοροποιείται ανάλογα με την ιστορική περίοοο και τις επφροές που οέχεται 

απ6 τα νέα οομικά στωχεία που αναπτύσσονται στο πλαίσιο εν6ς συγκεκρι

μένου εθνικοό πολιτικού σuστ·~ματoς. 

Η έλλεΙψΊ) επακριβοός προσοιορισμού της σΊ)μασίας που έχουν οι έν.., 

νωες - αναλυτικά εργαλεία στους οιάφορους κλάοους των κοινωνικών επι

στημών ΟΟΊ)γεί στη συσκ6ΤΙσΊ) των θεωρΊ)τικών αντικειμένων και στην αμφι

σβήΤΊ)σΊ) της ιοιαιτερ6τητας και αυτονομίας του καθεν6ς. 

Η εναλλαΥί) εξάλλου 6ρων και εννοιών ανάμεσα στους οιάφορους κλOC

οους και η ταυτ6σΊ)μΊ) ΧΡYJO'ψοποίΊ)σή τους σε οιακεκρψένες περιοχές της 

κοινωνικής γνώσΊ)ς ΟΊ)μιουργεί μίξΊ) στοιχείων, τα οποία, ενώ θα έπρεπε να 

σuμβocλλoυν σΤΊ)ν εννοιολογική αποκOCθαΡσΊ), συντείνουν σΤΊ) γένεσΊ) εννοιών 

ν6θων, απ6 οπωαοήποτε σκοπιOC κι' αν κοιταχθοόν. 

Ο κ[νουνος γενικολογίας και αοριστολογίας στο συνταγματικ6 οίκαιο 

είναι, γι' αυτ6 το λ6γο, μεγOCλος και προέρχεται 6χι τ6σο απ6 την οριακή θέσΊ) 

του - βρίσκεται στο μεταίχμιο της πολιτικής και νομικής επιστήμΊ)ς ~ 6qo 
απ6 «αυτ6 το καλειΙ>οσκ6πιο μεθ6Ι>ων, ορολογιών και οπτικών γωνιών, το 

οποίο Ι>ιατείνεται 6τι μπορεί να κατασκευOCσει μιOC νέα επιστήμΊ) κοινωνική, 

ενώ έχει 6λες τις 6ψεις του Πόργου της Βαβέλ. Όλοι γνωρίζουμε τι απογί

νονται οι πόργοι ΤΊ)ς Βαβέλ, γρ&φει ο γ&λλος συνταγματολόγος Μ. Miaille, 
τονίζοντας 6τι ο κίνΙ>υνος γίνεται ακ6μη πιο μεγ&λος απ6 το γεγον6ς 6τι ο 

, , λ''''' , , 'λ ..,. 
εμπεφισμος που επικρατει στον κ αοο εμπεριεχει εν σπερματι ο ες ης ενυε-

38 
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χόμενες αρνΊ)τικές συνέπειες μιας χωρίς αξιώσεις και χωρίς ε'Πιστημoνικ~ 
'Πειθαρχία υ'Περκλαοικότηταςη 15. Η αοιιΧκριτη μίξΊ) εμπεLpικ<J)ν και κανονι

στικών στοιχείων, Ύ) ά.ναΡΧΎ) ανά.μιξΎ) της πoλιτικ~ς επιστημΎ)ς κοιι του συν

ταγματικου οικαίου, κrxταλ~γει «σε μια. μνΊ)μειώοη ΣUγXυσΎ) οημοσιογροιφι-
, 'ψ <:- 'πέ<:- '<:-' , κου η ευτοσΊ)μοσιογραφικου επι σου, σΤΊ)ν οποια. σεν υ'Παρχει 'Πια ου τε 'Πρα-

γματικ~ νoμικ~ κατά.ΡΤΙσΎ) ούτε 'Πpoιγματικ~ πoλιτεLOλoγικ~ κατάρΤΙσΎ), με την 
επισΤΊ)μOνικ~ του όρου έννοιοιη 16. 

Το Σ.Δ. ανάμεσα στο «είναι» και στο «δέον)) : επισηίμη δεοντολογική 
ή περιγραφική; 

Τα αποτελέσματα της κατά.στασΎ)ς αυτ~ς Οεν είναι OUσκολο να εντΟίt'ι

στούν, τόσο στο ε'ΠίΠεοο του θεωΡΊ)τικού αντικειμένου όσο και της μεθόΟου. 

Το συνται.γματικό οίκαLO λειτουργεί άλλοτε ως επιστ~μΊ) περιγραφικ~ ~ Οε

τικ~ κοιι άλλοτε ως επιστ~μΊ) οεοντολογικ"ή γι κανoνιστικ~. Η συνται.γματικ~ 

θεωρία αναΛUεται.ι συχνά σε αξLOλo~σεις πολιτευμάτων ~ κυβερνητικών συ

σΤΊ)μάτων, σε κρίσεις γενικά συνταγμαι.τικής 'Πoλιτικ~ς (τι θα έπρεπε να ισχυ

σει ως πολίτευμα ~ πως θα έπρεπε ναι. λειτουργεί ένας θεσμός), κάτι που οεν 

είναι καθόλου ξένο προς το αντικείμενο και τους σκο'Πους της, αλλά. 'Που είναι . 

κάτι οιάφορο από τψ ερμΎ)νεία των συνταγματικών Οιατάξεων. Το ανεπίτρε

'πτο οεν βρίσκεται 'Πάντως τόσο στη oια'Πλoκ~ των ouo αυτών λειτουργιών 

όσο στην ιoεoλoγικ~ τους λειτουργία: οι 'Περιγραφές και οι rxξιολογ~σεις ενός 

θεσμου παρουσιάζονται ως εpμΎj'lεία του και Ύ) ερμψεία του ως πεpιγραφ~ 

~ αξLOλ6YΎJσ~ του, ενώ σπάνια. οιευκρινίζετιΧΙ ότι οι 'Περιγραφές των συντα
Ύματικών θεσμών που επιχειΡουνται γίνοντιΧΙ υπό το 'Πρίσμα. rxξιολογ~σεων ~ 

πpoτιμ~σεων συνταγματικ~ς πoλιτικ~ς 17. 

Είναι γεγονός ότι η συνταγμoιτικ~ θεωρία μ'Πορεί να. προσεγγίσει τη συν

ταγματικ~ πραγματικότητα είτε περιγράφοντάς τψ και rxξιολογώντας τψ 

είτε - xoιt σ' αυτό έΎκειται η ξεxωριστ~ Mναμ~ της - ερμηνεuοντάς ΤΎj'l, 
αναζητώντας OΊ)λαO~ τα Οεοντολογικά. 'Πρότυ'Πα της κανoνιστικ~ς της υψής, 

ψηλαφώντας το οέον γενέσθαι που εμπεριέχει. Η αντιμετώΠΙσΎ) του Συντά

γματος από οιαφορετικές γωνίες οεν θα είχε τί'Ποτε το αιΡεηκό ~ κατακριτέο, 

αν γινόταν με μεθoooλoγιx~ συνέπεια κοιι γνωσιoλoγικ~ ειλικρίνεια και οεν 

περιείχε ένα ιχνε'Πίτρεπτο ε'Πιστημολο)'ικό ολίσθημα, μια ασυνείοητη μεταπ~-

15. Μ. Μ ί a ί 11 θ, 6.71:., σ. 293. 
~ t· Μ. Μ e r Ι Θ, ό.π., f1. 213. 
17. Για όλα αυτα. Μ. Τ r ο Ρ e Γ, La theorie dans I'enseignement du droit consti

ΙυΙίοηηθl, Revue du droit public, 198~, σ. 263-275, 273, καθώς και την εισήγηση πα.νω . 

στο (διο θέμα του L. Η a m ο n, Sur υηθ notion en debat, στην (δια Revue du droit 
public, σ . 299-310. 
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ο-ησΊ) από τη μια πpoσέγγιcrη στην άλλΊ). Το ολΙσθΊ)μα αuτό οιαπράττεται τόσο 

πιό εύκολα όσο Ίj μια OιlΧOικασία. (πεpιγpαφ~ ΚΙΧ Ι αξιoλόΎYJcrη) ΠPOΊ)γείτlΧι 

λογικά και ΚlΧθOpίζει την άλλΊ) ~ εμπεριέχεται σ' IΧuT~V (ΤΊ)ν εΡμΊ)νεuτικ~), 

αλλά και καθορίζεται από τ-ηv ίΟια. Εκείνο όμως ποu ακuρώνει την ιδιαιτερό

ΤΊ)Τα. της κάθε μιας και εκμΊ)οενίζει τ-ηv επισΤΊ)μoνικ~ αποτελεσματικότψά 

ΤΊ)ς είναι Ίj λειτοuργία ΤΊjς μιας σΤΊj θέcrη της άλλΊjς ~ Ίj uποκατcί;στιχcrη της 

μιας από ΤΊ)ν άλλΊj. 

Ποφάοειγμα χαραΚΤ'Υ)ριστικό, οι πολλαΠλές crημασίες ~ μεταχειρίσεις 

ποu έχει uποστεί Ίj φpάcrη: ((ο αpΧΊjγός τοu κράτοuς στα κοινοβοuλεuτικά cru

στ~ματα ασκεί ρόλο uπερκομματικό, λειτοuργεΙ ως οuοέτερ'Υ) εξοuσία», φράσΊ) 

ποu έοωσε λαβ~ σε διάφορες εpμ-ηvείες, παρερμ-ηvείες, κρίσεις και επικρίσεις 

~ αξιολογήσεις, τόσο στ-ηv αλλοοαπή όσο και στην ελλΊj'lΙΚ~ βιβλιογραφία 18. 

Η φpάcrη ιxuT~, ανάλογα με ΤΊ)ν oπηκ~ γωνία αuτού ποu την εκφέρει και τ-ηv 

επισΤ'Y)μoλoγικ~ μεταχείρισΊj Ποu Τ'Υ)ς επιφuλcΧσσει, είναι οuνατό να εκληφθεί 

είτε ως oεoντoλoγικ~ πpόταcrη (:0 cι.ΡΧ'Y)γός -rou κράτοuς οφείλει, οέον νlΧ ασκε( 

ρόλο uπερκομματικό) είτε ως πρ6ταcrη περιγραφικ~ χωρίς αξιολογικά στοι

χεία, ως οιαπίστωσΊ) απλώς ενός Οεηκού γεγονότος (:0 αρΧ'Υ)γός Tou κράτοuς 

αποτελεί, ~ Οεν αποτελεί, οuΟέτερ'Υ) εξοuσία), ~ τέλος ως κρίcrη αξιoλoγικ~ 
(:0 IΧΡΧΊjγός Tou κράτοuς Οεν είνcιι οuνατόν να λειτοuργεί ως ouOέTEPy) εξοuσία). 

Από τις τρεις αuτές δuνlχτό''Υ)τες το σuνταγματικό δίκαιο ενOιlΧφέρεΤIΧI 

πρωτlΧρχικCΊ; για τ-ηv πρώτη, Ίj OΠOίlΧ αρμόζει άλλωσ.ε στο επιστημολογικό 

-rou status. Αuτό οεν crημlΧΙνει ότι IΧOιlΧφOρεί γιlΧ τις άλλες ~ ότι τις περιφρο
νεί, αλλά ης ΧΡ'Υ)σιμοποιεί απλώς ως στοιχεία Τ'Υ)ς δεοντολογικής πpόταcrης 

ποu Οιιχτuπώνει. Μελετώντας τοuς σuνταγμαηκούς θεσμούς και κανόνες 'Υ) επι

στήμΊj τοu σuνταγμαηκού OLXIΧlOU oouAEUEL με προτάσεις οι οποίες εμπεριέ

χοuν ~ uπονοούν πολιτικές αξιολΟΥήσεις, προuποθέτοuν Ιοεολογικές επιλο-

18. Δεν είναι του παρόντος η παρoυσΙασ"'t) της προβληματικής που αναπτύχθηκε γύρω 
από το ζήτημα αυτό: αντί άλλων Α ρ. Μ ά ν ε σ η, Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγμα

τος, Π, 19b5, σ. 163, Δ. Τ σ ά τ σ ο υ, Συνταγματικό Δίκαιο, 1985, σ. 87, C. Μ ο r t a t ί, 

Istituzioni di diritto pubblico, τ . Π, Padova, Cedam, 1976, σ. 649, C. Ε s Ρ ο s ί t ο, 
Capo dello Stato. Enc. del Diritto, σ. 233, Τ. Μ a r t ί n e Β, Diritto costituzionale, 
Milarιo, Giuffre, 1981, σ. 523-524, καθώς και την εντελώς πρόσφατη μελέτη πάνω στο 
ζήτημα αυτό του G a e t a rι ο S ί Ι v e s t r ί, Il Presidente della Repubblica: della 
neutralitiι.-garanzia al governo delle crisi, Quaderni costituzionali, 1985, 47-59. Στην 
εργασία αυτή υπογραμμΙζεται η σχετική αξΙα της θεωρΙας για την ουδέτερη εξουσίοι ((POU
voir neutre») του αρχηγού του κράτους. Δεν πρόκειται πλέον για μια ουδετερότητα τυπική 
αλλά σαφώς πολιτική, για ουδετερότητα «πολιτικοποιημένη». Ως ουδέτερη εξουσία νοείται 

μια ξεχωριστή εξουσία, ή καλλίτερα μιά εξουσία υπεράνω των παρατάξεων που αντιπαρα

τίθενται. Η πολιτική εξουσία του προέδρου της δημοκρατΙας προσφέρεται περισσότερο από 

κάθε άλλη κρατική εξουσία στην επιβολή σχετικά πιο αμερόληπτων λύσεων στις πολιτικές 

διαφορές που αν(Χκύπτουν. 
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γές 19 ή «προκαταλήψεις» 20. Οι αξιολογήσεις και επιλOrές όμως αυτές SEV 

κοιτοιργοόν, SEV κάνουν 7tεριττή την τελική Sεοντολογιχή «συντοιγμοιτική» 7τρό

τοιση, οι7tλ&ις κοιθορίζουν τα όρια κοιι 7tροσaιορίζουν το κοινονιστικό 7tεριεχό

μενό της. 
Η εrcίμοιχη επομένως φράση έχει για τους συντοιγμοιτολόγους μιοι ειοική 

, ξ' , Ι, ι 
σημοισιοι: οι ι ω ν ε ι oιrco τον οιρχηγο του κροιτους νοι συμπεριφερετοιι, νοι 

ενεργεί σ οι ν νοι ήτοιν υ7tερκομμοιτικός ή κομμοιτικά οιμερόλη7tτος, σοιν υ7tοκεί

μενο au dessus de la melee. Η υrcερκομμοιτική λειτουργίοι του θεσμού rcpo

βάλλει ESfu όχι τόσο ως οιοιrcίστωση, ως 7tεριγροιφή ή ως οιζιολόγηση, οιλλά. 
ω ς ε 7t ι τ οι γ ή Κ οι ι α ζ ί ω σ η σ υ ν τ οι γ μ οι τ ι κ ή. Ορισμένοι συΎγροι

φείς οιγνο&ιντοις ή κοιτιχργώντας τη οιαλεκτική σχέση Μοντος κοιι είνοιι, μορ

φής κοιι 7tεριεχομένου, φθάνουν στο σημείο νοι αρνούνται 07tοιIχSή7tοτε οιζία, 

07tοιοιSή7tοτε οεσμευτική MνlΧμη στο συνταγματικό 8έον, στη συνταγματική 

μορφή, κοιι στο όνOμlΧ μιας κοινωνιολογικής 7tlχρlχτήρησης ή 7tολιτικής οιζιο

λ6Υησης ΠOΙPIΧΙΤOύντlΧι α7tό κάθε 'Προσπάθεια ενεργο7tοίησΎ)ς, έστω κοιι περιο

ρισμένης, έστω και συμβολικής, της συνΤOΙγμlΧτικής ε7tιταγής. Κιχταλήγουν 

όμως έτσι να αρνούνται ουσιαστικά ή να υ7tοβαθμίζουν σημlΧντικά τη νομική 

σημασίοι του Συντάγματος 21. 

Η διπλή μεταχείριση του Συντάγματος και ο συνδυασμ6ς της νομικής 

μεθ6δου με την ιστορική θεώρηση των θεσμών 

Η lΧνεπίτpεrcτη ιχυτή σύγχυση του νομικού με το 7tολιτικό εrcίπεoo, οφεί-

λ ' ι λ' ~ " , έγ ετlΧι κατα κυρto ογο στον οιοιφορετικο "P07tO γνωστικης 7tpOG γισης του 

Συντάγμοιτος. Τ οότο οιντιμετω7tίζεται άλλοτε ως κείμενο κανόνων υ7tοχρεω

τικ&ιν συμrcεριφοράς, άλλοτε ως κείμενο οργ&νωσης εξουσι&ιν κΙΧ ι κατlΧγρlΧ-

19. Για ΤΊ] σχέ4"1) πολιτικών αξΙΟ),ΟΥ-ήσεων και νομικού συλλογισμού στο (1)\Οτο:γμα

τικό ίΗκαιο, βλέπε Τι)Υ πλούσια σε ΠΡοβλ'ljfLατισμούς συζ~ΤΊ]GΊJ που «Υ«πτίιχθΊ]κε στΎ',ν Ιτα
λΙα και ι3(ως C. Μ ο r t a t ί, V. «DiI' iLLo cosLituzionale)), Enc. del Diritto, σ . 959, 
τ ο υ (~ι ο υ, «Costituzione)), (DottI'ine gcncraJi) στην Ι~ια εγκυκλoπoι:(~εια, σ. 180-
181. Μ a r ίο D ο g 1 ί a η ί, Interpretazioni della costituzione, ed. Fr. Angeli, 1982, 
σ. 43 επ . , Α u t. Ρ e η s ο v e c c h ί ο L ί Β a s s ί, L'interpretazione delle norme 
costituzionali, Milano, Giuffre 1972, σ. 65 επ., 113 επ. 

20. Γιο: τις ιιπρο-κατ«λ'ήψεις)) του ερμΎiνευτη, Π. Σ ο ύ Ρ λ α, Δικαιικό σύσΤΊ]μα και 

't'ελολογικ~ μέθo~oς, r οΒ, 1978, σ. 1172-1180 και προ παντός Δ. Τ σ ά τ σ ο, δ.π., 

σ. 172 επ.: «Ί] ερμΊ]νε(α του Συντάγματος προϋποθέτει μια συνταγματικ~ θεωρία που 

προσφέρει τα κριτ~ρια ερμΊ]νεΙας)). 

21.. Η T&'O"Ij γι« υποβ&.Ομιοη 'Γης νoμικ~ς GΊJμασ!ας του ΣΙιψτσ.γμιι;τος κο:ι Ο",(ετικο

nοΙησ'η της (νoμι~ς ) ερμηνεΙας των συ"ταγμaτικ(~\O ~ι({τ&.ξεων 'ήταν bΔΙ'ιjλη x'JtL oτ~ν ru.
λ&.δο: την πεp(o~o της C(vocπλ~ρωGΊJς του l1τΔ κ«ι εκλογής ν~oυ Προέδρου, l\r&.ρτιο 
1965. Βλέπε κ?ιτικ~ τηζ τιXσ'~ς ocuτης στον Μ. D ο g 1 i 8 n ϊ, δ.π., σ. 26 ΕΠ. Υ,αι 75-94. 
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φής αρμοδιοτήτων, ενώ άλλοτε - και αυτ6 είναι το αμφιλεγ6μενο εJtιστημο

λογικά - και τα Μο μαζί, οJt6τε το οεον υJtοβιβocζεται στη θέση του είναι, ο 

καν6νας αντιμε,ωπ-ίζεται ως απ-λούν «γεγον6ς)) 22. 

Η αντιμετώJtΙσΥ) του συνταγματικού καν6να ως α7tλού γεγον6τος, ως κει

μένου καταγραφής 7tραγματικών κα,αστocσεων ή αρμοδιοτήτων εμ7tοδίζει τον 

ερευνητή να δει και να αζιολογήσει το ίδιο το πραγματικ6 γεγον6ς. Απ6 τη 

στιγμ'ή που τα ειδικά μoρ<poλoγ~κά χαρακτηριστικά του δικ-χιικού καν6να 

αγνοουνται, υποτιμουνται και ()εν αντιδιαστέλλονται ιx7t6 τα ειδικά γνωρί

σματα των ά.λλων μορφ6)ν της κοινωνικής 7tρcι.γματικ6ΤΎjLlχς (της ηθικής ή 

της 7tολιτικής), κάθε διαλεκτική σχέση «είναιη και «όέοντος)), μορφής και 

περιεχομένοu, οuσιασ7ικά καταργείται 23. 
Όταν το Συνταγμα νοείται α7tλώς ως ένα οργανωμένο σύστημα εξ ου

σ(6)ν ή αρμοi)ιιnήτων, που 6λες μαζί συΥ,φοτουν έναν ιδεατ6 μηχανισμ6 αμοι

βαίας εζισoρρ67tΎJσης 24 και αυτορυθμΙσΥ)ς, ή 6ταν το Συνταγμα θεωρείται 

α7tοκλειστικά ως έκφρασΥ) 'ή αντανά.κλασΥ) εν6ς συσχετισμου κοινωνικο7tολι

τικών δυνάμεων, τ6τε η θεώρψrη αυτή φέρει 6λα τα χαρακτηριστικά εν6ς 

κοινωνιολογικου θετικισμου 25 , ο 07roίος ναι μεν α'lτικαρα

τίθεται στο νομικ6 θετικισμ6, τον οποίο και υκερκερ&ζει, παράγει 6μως τις 

ίδιες γνωσιοθεωρητικές καραμορφώσεις μ' αυ,6ν, ίσως και χεφ6τερες, δι6τι, 

22. Για τον υποβιβασμ6 αυτό του συνταγμαΤΙΥ-ου κανόνα και γενικότερα για τη θεώ
Ρ'ljσlj του συντιiγματoς ως μ'ljχανισμιιu κοιταγραφής οιρμ03ιοτήτων και εξισορρόΠΎ)σης τω'J 

εξουσιών, βλΙ"" τις μελέτες του TJ'oper, 6.π., σ. 271, του [διου, La constitntion 
αΙ ses l'eprcsentations sons 1a Ve Republique, Pouvoirs, 1978, n° 4, σ. 61 επ., τ ο υ 

[ δ ι ο υ, Lc prob1eιne de l'interpretation et 1a th80rie rle la supraIegalίte constitntion
ne]]c, Hoιnιnage a Eisenιnann, I)aris, 1973, σ. 133 επ. και 150. 

23. Βλέπε για το θέμα αυτό, την καταλυτική κριτική του G. R ο 11 a, Riforιna delle 
istittιzioni e costituzione ιnateriale, MiJano, Giuffre, 1980, 34 επ., 76 επ., 92 επ., 14'.. 

2[,. Βλ. Τ r ο Ρ e Ι', Le prob1eJne de I'interpretation, σ. 150. 
25. Πρόκειται στην ουσ[α για μια νΙα μορψή της χοινωνιολογΙΥ-ής σχολής του δικα[ου, 

που στη Γαλλ[:Χ, υπό την επ[δραση της σκέΨης του Α. Coιnpte και Ε. Dnrl{!leiιn, βρήΚΕ 

τον Υ-υριότερό της εκπρόΟ'ωπο στο έργο του DtIgnit. Το νομικό ΣUστημα, συμφωνα μ' αυτή 
τη σχrιλή, πp~πει να Οεωρηθε[ ως ένα πρocγμα, δηλαδ'ή ως κοινωνικό ανηκει;.ι.ενικό γεγο

νός. Το δί~αιo ε[ναι και αυτό ένα ~oινωνικό γεγονός Υ-αι 'η νομική ε~ιστήμη περιορ[ζετιχι 

στο να r.cφατηΡε[, να. εξετά.ζει το αντικειμενικό δεΒομέ'Ιο του κανόνα. Η επιστήμ'lj του δι

κα[ου ε[ναι κοινωνική επιστ-ήμ'η, γιατ[ ε[ναι 'lj επιστήμη των κοινωνικών γεγονότων που 
δημΙO'Jργουνται από τις σχέσεις ενσυνε[δητων ατομΙΥ.ών θελήσεων, πρόκειται γι?: επιστήμη 

ιστορική και περιγραφική (βλ Μ. "Μ ί a ί 11 e, Une introduction, σ. 327, 330, Ρ. Α 1-
1 ί e s, ό.π. σ. 23). Γενικότερα για ,'lj διαλεκτική σχέση «γεγονότος)) και «αξ[ας») καθώς 
και για τη σχέση δομής κχι νομικής υπ~pδoμής, βλ. το ογκώδες έργο του Ν. Ρ ο u 1 a Ω
t Ζ a s, Natnre des choses εΙ droit, Paris, L.G.D.J., 1965, ιδ[ως σ. 171 επ., 223 επ., 
251 επ., όπου και συνΟετική παρουσ[ιχση της σχετικής προβλημαΤΙΚ'ής από τη σκοπιά. της 

κοινωνιολογ(ας του δικα(ου. 
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χωρΙς να εμψανίζει την κoινωνικ~ πραγματικότητα οιασπασμένΎ) σε ((είναι» 

και ((Ι)έον» , την παραποιεί ωστόσο και την παραμορφώνει ταυτίζοντας ή συγ
χέοντας το είναι με το δέον. 

Αναγκαία συνέπεια ΤΎ)ς ΠΡΟΎ)γούμενΎ)ς διαπίστωσΎ)ς είνα~ ακόμΎ) ότι Ύ) 

διάΚΡΙσΎ) της επιστήμης του συνταγματικού δικαίου από την πολιτική κοι

νωνιολογία δεν δικαιολογείται πια., εφόσον το Σύνταγμα αντιμετωπίζεται 

ως (( factuffi» ή ((γεγονός». 

Η αξίωσΎ) αποδέσμευσης της νομικής μεθόδου από τον ιδεαλιστικό δογ

ματισμό και φορμαλισμό δεν επιτρέπεται να οaηγήσει στΎjV άΡν"ησΎ) της LaLIΧL

τερότητας και της σχετικής αυτονομίας του aLXOΙLLXou φαινομένου και σε υπο

τίμηση της ιaιαίτερης λε~τoυργίας του ' 26. 

Η παραμορφωτική αυτή τάση της κανονιστικής σημασίας και λειτουργίας 

του Συντάγματος λησμονεί ή παραγνωρίζει τη γνωστή από την εποχή του 

Sieyes αλήθεια ότι πριν απ' όλα το ((Σύνταγμα είναι ένα σύνολο υποχρεωτ(κών 
κανόνων, αλλοιώς aEV είναι τίποτε» 27. Αυτό σημαίνει ότι είναι κά.τι παραπά.νω 

ή κά.τι περισσότερο απ' ένα απλό κείμενο που περιέχει σΎ)μεία ή λέξεις ή Που 

οργανώνει εξουσίες. Συνιστά. κείμενο aεσμευτικ6' για ά.ρχοντες και αρχόμε

νους, σύνολο κανόνων που επιτάσσει συμπεριφορές, θεσπίζει αρχές που πρέπει 

να aιέπουν και να καθοοηγούν τη Ορά.σΎ) των κρατικών οργά.νων, προaιαγρά.

φει κατευθύνσεις, καθορίζει στόχους πολιτικούς, ενσωματώνει ιaεολογίες, 

κατοχυρώνει αλλά. και aιαμορφώνει σχέσεις πολιτικές 28. 

Τελικά το πιο ανΎ)συχητικό σύμπτωμα του πολιτικού ή κοινωνιολογικού 

πανθε Ί:σμού , ΤΎ)ς αναγωγής aηλαaή των πάντων στην ((πολιτική» ή στον ωι.οι
νωνιολογικό παράγοντα», που ιχπειλεί, ως φαινόμενο σχετικά πρόσφατο, να 

κατακλύσει το χώρο του Συνταγματικού Δικαίου και του Δικαίου γενικότερα, 

Οεν είναι, όπως σημειώσαμε, Ύ) ((μόλυνσΎ)) τά.χα της νfJμικής επιστήμΎ)ς α7l.ό 

εξωνομικά. στοιχεία, αλλά. Ύ) ταύτιση των επιπέοων, της βά.σΎ)ς με το εποικο

Μμημα, ΤΎ)ς μορφής με το περιεχόμενο, του ((είναι» με το «aέον», καθώς επί

,σΎ)ς και η σύγχυση των θεωΡΎ)τικ(~ν αντικειμένων καθώς και των μεθόaων 

που ακολουθούνται. Η επιστήμη του Συνταγματικού Δικαίου εκλαμβά.νεται 

και λειτουργεί ά.λλοτε ως επιστήμΎ) περιγραφική και ά.λλοτε ως επιστήμΎ) οεον

τολογική 29 ή πότε το ένα και πότε το ά.λλο, 'ή λίγο οιπό το ένα και λίγο από 

το ά.λλο. Καταργούνται έτσι με τρόπο τεχνητό και αυθαίρετο επιστημονικές 

26. Βλ, σχεΤΙΥ-ά R ο 11 a, 6.π., σ. 16-37, 66-67, 73 επ., 92-93. 
27. ηλ. και Α ρ. Μ ά. ν ε σ η, Συνταγματικ6 Δίy-cιιo, σ. 16/ •. 

28. Βλ. Αρ. Μάνεση, 6.π., σ. 16~, 171, 179, Rolla, 6.π., σ. 65 επ. και 102 
επ, και D ο g Ι i a n ί, 6.π., 26-28. 

29, Για ΤΟ πρ6βλημα: του χα:ρακτηρισμού του σuνταγμα:τικoύ δικα:Ιου ως περιγρα:

φικής (descriptive) +, δεοντολογικής (prescriptive) επιστημης βλέπε τις εξα.ιΡετικά ενδια:
φέρουσες εισηγ~σεις των Τ r ο Ρ e r, 6.π., σ. 262 κα:ι L. Η a m ο n, 6.π., ο. 299. 
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8ιακρίσεις και συστηματικές ενόΤΊjτες αναμφισβήτητης γνωσεOθεωρΊjτικής 

και μεθ080λογικής ιτημασίας. Διότι όσο είναι αναγκαίο να οργανωθεί και να 

8ιαφυλαχθεί Ίj ενόΤΊjτα της κoινωνΙΚ'~ς γνώσΊjς, ΊJ ενόΤΊjτα των κοινωνικών 

επιστημών, άλλο τόσο επιβOCλλετα;ι να γίνει κατανoΊJτό ότι Ίj ενόΤΊjτα αυτή 

είναι καΤOCλΊjξΊj και όχι αφετηρία ΤΊjς γνωστικής 8ια8ικασίας και δτι για να; 

oικ080μΊJθεί, απαιτείται εκκίνΊjσΊ) α;πό τις 8ιαφορές, προϋποθέτει OCρα, ως ενό

ΤΊJτα 8ια;φορών, θεωΡΊjτικά αντικείμενα με ει8ικό περιεχόμενο κα;ι αιιτίστοι

χες μεθό80υς έρευνας. ΣΤΊjρίζεται επομένως στΊJV ι8ια;ιτερόΤΊjτα και α;υτονο

μία του κOCθε κλά80υ, που μα;ζί με άλλους συνθέτουν ΤΊJν επιστήμΊj του κοινω

νικού γίγνεσθαι 30. Η α ξ ί ω σ Ίj ε ν ο π ο ί ΊJ σ ΊJ ς τ Ίj ς γ ν ώ σ Ίj ς π ο υ 

αφορOC ΤΊjν κοινωνία και το κράτος ενισχύει και 8εν 

ακυρώνει ΤΊjν ι8ιαιτερόΤΊjΤιΧ και ιΧuτονομία ΤΊJς 

νομικής επιστήμΊJς γενικά και του συνταγματικού 

,8 ι κ α ί ο υ ε ι 8 ι κ ό τ ε Ρ α. 

Ο συνταγματολόγος που έχει συνεί8ΊjσΊ) των ι8ιαιτεροτήτων που παρου

,σιOCζει ΊJ συνταγματική ρύθμισΊj και ο κλά80ς που μελετά οφείλει, αφού απορ-
'ψ 'λ' 11> , ,ι λ ρι ει το νομικο φορμα ισμο και σογματισμο και παραμερισει τις ευκο ες και 

σαγΊJVευτικές λύσεις που προσφέρει ο κοινωνιολογικός θετικισμός και ο τεχνο

κρατικός εμπειρισμός, να προσ8ιορίσει μέσα από μια πειθαΡXΊJμένΊj λογικά. 
aια8ικασία το θεωΡΊJτικό αντικείμενο του κλOC80υ και να εφαρμόσει τη μέθ080 

που του ταιριάζει. Και ΤΊj μέθ080 αυτή 8εν μπορεί παρά να την αναζΊJτήσει 
, " , ~ Ι , β , 

στο χωρο της νOμΙΚΊjς επισΤΊjμΊJς, Ίj οποια σεν αρκειτα;ι, - οπως συμ αινει 

με τις μεθό80υς Που XΡΊjσιμOπoιoύνται στις κοινωνικές και πολιτικές επιστή

μες - στην απλή παρατήΡΊJσΊ), εξήγΊ)σΊ) και αξιoλ6γΊjσΊ) πραγματικών γεγο

νότων 31. Εν8ιαφέρεται κύρια και πρωταρχικά για ΤΊJV ερμΊJVεία και κατα

νόΊJσΊ) των κανόνων 8ικαίου, χρΊjσΨOΠOιώντας ένα OλόκλΊJΡO σύσΤΊjμα συλλο

Ύισμών κα;ι λογικών κρίσεων, δπως Π.χ. την υπαγωγή συγκεκριμένων πρα

γματικών περιστατικών στον αφΊJΡΊjμένO κανόνα, ΤΊj συναγωγή αφΊJΡΊJμένων 
νομικών κρίσεων από τους κανόνες 8ικαίου 32 πριν φθάσει σΤΊJ 8ιατύπωσΊ) ερμΊ)

νευτικών 8εοντολογικών προτά.σεων. 

Αυτό 8εν σΊ)μαίνει ότι ο 8εοντολογικός προσανατολισμός της σκέψΊjς 

του συνταγματολόγου είναι άμοιρος πολιτικών αξιολογήσεων και ι8εολογι-

30. Μ ί a ί 11 e, ό.π., σ. 287 επ., 289,295. Τονίζοντας ΤΎJν ενότψα ΤΎJς κo~νωνικής 
γνώσΎJς, ο Miaille oδΎJγειται ωστόσο σε υπoτίμΎJσΎJ της ιδια~τερότητας και αυτονομίας του 
συνταγματικου δικαίου. Για την αν&γΚΎJ εκκινΎJσΎJς από τις διαφορές πριν ΎJ γνώσΎJ κατα

λήξει στην ενότητα, Μ. Μ e r 1 e, ό.π., σ. 213. 
31. Βλ. Β. J e a n n e a u, ό.π., σ. 1-2 και Μ. Μ e r Ι e, ό.π., σ. 197-202. 
32. Βλέπε σχετικ& Κ. Ε n ~ ί s c h, Εισαγωγή στη νομική σχέψΎJ, Αθήνα 1981, σ. 

~7 επ. και 81 επ,. 
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Ι λΙΨ' Ι Ι, Ι ι κων προχατιχ η εων η οη μπορει να ιχναπτυσσεται α'πμωρηn αγνοωντας τα 

πορίσματα και τις αναλύσεις των άλλων κοινωνικών επιστ-Ι)μών. Το συν

ταγματικό οίκιχιο, κλάοος οριακός της νομικής επιστήμης, οφείλει να χρη

σιμοποιεί περισσότερο από κάθε άλλο κλάοο στοιχεία μετανομικά. Τα στοι

χεία μάλιστα αυτά Οε') είνιχι απλώς χρήσιμα, είναι απαραίτητα για μια πιο ολο

κληρωμένη γνώσΎ) της πολύμορφης συνταγματικής πραγματικότη,ας. "Μόνο 

Που αποτελούν π Ρ ο α π α ι τ ο ύ μ ε ν α 33 του νομικου συλλογισμου και όχι 

ΟΡΥσ.νικ6 του τμήμσ.. 

Η σ.νάγκη υπέρβσ.σΎ)ς στο συνταγματικό Οίκσ.ιο της αυστηρής νομικής 

μεθ600υ, η οποίσ. έλκει τψ καταγωγ~ της απ6 το ιοιωτικό οίκαιο, γίνεται 

ακ6μη πιο επιτακτική από το γεγονός ότι η επιστ~μη του συνταγματικού 

οικαίου Οεν είναι μόνο επιστημη των κανόνων αλλά και των θ ε σ μ ώ ν 34 και 

άρα Οεν περιορίζεται στη σχολαστική, τυπικ~ ερμψεία νομικών Οιατάξεων. 

Ενοιιχφέρετιχι γιοι την ΠΡΙΧΥματική οιάρΟρωσΎ) κοιι λειτουργίοι των θεσμών γιιχ 

την oμoιλ~ λειτουργίοι του πολιτεύμοιτος, κοιΟώς επίσΎ)ς κοιι γιοι τη συγκε

κριμένη εφαpμo~ των συντοιγματικών κανόνων και το συντΙΧίριοισμά τους 

με την πράξ'Υ) . 
• Η εγκατάλειψη επομένως της ιχφ'Υ)ρημένης οογμιχτικής μεθόοου κΙΧθώς 

, Ψ ',..l..._, " κιχι η ιχπορρι η της εμπεφικης ΠΡΟυ .. r r ΙσΎ)ς της συντιxγμoιτ~κης ΠΡΙΧ) ματικο-
τητιχς, σΎ)μΙΧίνει ε π ι σ τ Ρ ο φ ή σ τ η θ ε ω Ρ ί α. Μιιχ θεωρία που επιOι(~κει. 

ι ι ~ λ' ι 'λλ Ψ ι ι μεσιχ αΠο τη οια εκηκη και ιστορικη συ η η της νομικης πραγματικοτητας. 

να εντοπίσει τις αντιφάσεις εκείνες του συστηματος, οι οποίες, ενώ φιχνερώ

νουν τοι ιχοιέξοΟά του, ιχποκιχλύπτουν τιχυτόχρονιχ την προοπτική της ιστορι

κής υπέρβΙΧσής του 35. Μια θεωρίΙΧ που οεν ιχγνοεί τη σΎ)μοισία, ούτε ,φνείτιχι. 

την προτεριχιότητιχ ΤYJς λoγικ~ς και νομικής ιχνάλυσΎ)ς κιχτά τη μελέτη των 

συντιχγμιχτικών θεσμών κιχι κανόνων, ΙΧλλά που πιστεύει ότι η ιχνάλυσΎ) ιχυτή 

οεν είνιχι ουνατή χωρίς τη γνώσΎ) της ιστoρ~κής προέλευσΎ)ς κιχι κοινωνικής 

ουνιχμικής των σχέσεων Που γίνονται αντικείμενο συνταγμοιτικής ρύθμΙσΎ)ς, 

όπως ακριβώς Οεν είναι ουνατό να κατιχνΟ'Υ)θεί επαρκώς η ιστορία των θεσμών

ή κανόνων χωρίς τη γνώσΎ) της λογικής οομής τους. Η επιστημονική προσέγ
γΙσΎ) των συντοιγματικών κιχνόνων προuποθέτει καλή γνώσΎ) τόσο της λογι

κής άρθρωσής τους όσο και της ιστορίας τους 36. 

33, Ρ. Β ί s c a r e t t i d ί R u f f ί a, Diritto costituzionale, Napoli, 1980, σ. 8. 
34. Ρ. Β ί s c a ι· e t t ί d ί R u f f ί a, 6.π . , σ. 9. Βλέπε κοιι Δ. Τ σ ά τ σ ο υ. 

6 .π., σ. 104. Aκ6μΎj, Α. Η a υ r j ο u, 6.π., σ . -19-22. 
35. Aπoιρχ~ γιοι τη συγκρ6τ-ησ-η τέτοιοις ίjεωρΙα.ς οιποτελοόν τοι έργοι των Μ ί a ί 11 θ, 

G 1 e ί Ζ a 1 χα. ι D u j a r d ί 11, βα.σι/.ών εκπροσ6}πων τ-ης γoιλλικ~ς ένωσ-ης κριτικ~ς 

"ου ~ιY.αΙoυ. 
36. Βλέπε σχετικά R 011 a, 6.π., σ. "147. Γιοι τη σχέσ-η λoγικ~ς κοιι ιστoρικ~ς μεθ6-
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ε'Ι 00: πρέπει 'Ι(/. λησμονεΙται ιΧλλωστε ό-:~ 0:'1 χτέι:; 7) υπε:ρεκτΙμηση του 

νομι.χου στοιχείο\) 'ή,ιχv επι.λΟΥή κ(/.~ στήΡΙΥμο: -:-ης 8ημοκρα.τικ·ής πολιτικ·ης 

ι εoλoy(cι.ς και (Δτημα το J νομικού θετικι.σμο·) και 0:'/τσ.ποκριν6τ(J.'I στις o:νrι.Ύ

κες ανσ.πroξ·ης του μονοπωλ,σ.κοΙΙ κα.πι.ταλισμού η υπο-tΙJ:ησ-η σήμερα:, της 

Μναμης του Κ{Υ.νονιστι.χοΙΙ cr-rOLXElou κιχ,. 'η πoλιτ~χ-( περ~pρό'lηση της 'Ιομι.κής 

πρσ.Υματικότητο:ι:; uπ-ηpετε[ α'/οψ.φΙβολα μι('/. τεχ'ιοκρσ.τικ-η και «ρεσ.λιστα-ή» 

ΟεC:ψηση του πολιτικού συστήμα.-.ος ΚGιΙ εξυπηρετεΙ τις ε'λσυγχρο'lιστικές επι

διώξεις της πολ,τα-ης εξoυσ [rι.ς (νεοφιλελευΟερω'l -ή σοσιαλισ-ηκών τάσεων) 

στη σημερι .... ή ι.στορι.κ-η φσ.ση του ώρψ.ΟI) 'ή ύστερου κα.πιτ,χλισμου. 

uπερβολικός επομένως ρεαλισμός (-(/ uλισμός) Οα γρrί..Φει /;'ιω:, επι

φαψής Ι-;-αλός δ'ημοσιολόΥος, ((εΙνσ.ι εξίσου βλατι;-rικός ΚΙΗ Ισως τΟ ίδιο επι

κL~δu'/ος, όσο XC(,L ένας rι.φηρημέvoς χα.ι XE'lbc; περιεχομένου νομ.ικός δογματι

σμός : διότι X(l.L οι 8υ6 μπορεΙ να ΟΟ'ηγήσου'l στην πλήρ-η uποτ~,.'(ή στη δύνα.μη 
του γεγο'/ότος» 37. ποταγή 'Που πολιτιχ& μετσ.φράζετα.ι στην ά.Υ.ριτη απο

δΟΧ'ή κ~ι ΠΙ 'ήρη δι.χαιολόΥl)Cτη της υπάρχουσας, ry),J.cI. εξελισσόμ;;:ν'ης τrί.ξης 

πρα.Υμά-;-ω'/. 

CRISE ΕΤ CRITIQUE DE LA METHODE 
ΕΝ D ROIT CONSTITlJTIONNEL 

par Antonis ΜΑΝΙΤ AKIS 
Professeur a la f'aculte de Droit de Thessaloniki 

SOlnmaire 

Deux tentances methodo1ogiques dominent les eΙUdes en matiere 
de drοiΙ constitutionne1 : la premiere, et 1a p1us ancienne, tire Βοη ΟΓί
gine du positivisme juridique et se caracterise par une approche formelle 
et abstraite du pIιenomene constitutionnel. Se10n cette doctrine, les 
dispositions constitutionnelles sont etudiees de fayon dogmatique et 
abstraite, sans tenir compte de la realite politique ου des forces et des 
idees politiques qui sont θη conf1it et determinent 1e contenu concret 
et Ι' application effective des reg1es constitutionnelles. La constitution, 
pour cette tendance, existe θη soi et pour soi ; ]a science constitution-

/)ου στη μελέτη των νομικών θεσμών βλέπε Α ν τ. Μ ΙΧ ν ι τ ά κ 1), ΊΌ υποκείμενο των συν

τιχγμιχτικών δικιχιωμάτων κιχτά τό &ρθρο 25 § 1 Σ., 1981, σ. 59 κιχι Κ. Σ τ ΙΧ μ ά τ η, 

«Γιιχ Τ1) μαρξιστική θεωρία του δ ικιχίου» , Συγχρονιχ θέμlχτlχ, 21, 1984, σ. 81-88. 
37. C. L a ν a g n a, ΙstitUΖίοni di diritto pubblίco, Utet, Toι'ino, 1982, σ. 49. 
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neIJe a ' IΌJTι obj ι exclusir " eΙUcle (Ie 1a orill fondarn,enLale et 
Ι' interp!'etat'ion onstitutiorιneIIe d it se Utnit Ι' a deconvl'iI' selon 
les I'egles d 10. logic{lle fOl'illclle, Ιε ens d'un (cdevoil' ΙΙ'θ)) . ρατ'έ de 
«1' eLre» ροΙί Ιί -social. 

-,eLte llH~ιJlode, bicn cftle repandue, est actuellement εη retrait 
paJ'J'Q})POI'L ~ ηηο m 'tllocle ΡΙΙΙ θ re ηΙc ηυϊ 'iml)O e d ρΙ ns en ρ111S 
ot s a l'acteL'j pal' ιιη nφίι'ism a sczLen(lll, 

C 'Ι oιnpίΙ'ίθlllΘ θΘ n ιιηί I'c:t it Ιι' V ι' υηβ app r'o ~lθ de 13. 1'6aIίte 

c nstituLiOJUl 11 ΙιιηίόΙ Ι c c 11 n ο c r a t ί q ιl e ta.n:Ιδt e c J e c Ι ϊ
q ιι θ. La Ί)}'θlηί~I' appt' Ile 5θ nLent de (ι' 1'ί l' do fayon fl'ιισrnenΙθ,ίι'e, 
n ΎίΙιιη.Ι Jes jucrernent de νιιl 111' e ( β nsideraLi ns d' ol'dl'e idSo-

10 ~iqlI Ι s 6γ'η m ηΙ constiLuLionneIs et l' Θν ΙηΙίοη iajslaLive et 
jω'iSΡrιι Ι ntjcHe εη (α ΒI3.ιί Ι' . Cett d riptionIJassive sΙ; ΓιιίΙ, εη d Ι'ο 

ni τ' · anal)/se sans Ιbόoι'ίo Ιιόr ηΙ , La cl eαχμm aPIH' 11 tend au 
ηo.rη (ι ιιnΘ ι ) l ιnί lί s jρΙίnι:n'jΙ peu eχίσeίUΊ.te, a empl'onLeI' des eletnents 
pl'O"enant les d jγel'ses (Ι ίβ ίρΙίηθβ s ial , POW' ωψί"ΘΙ' a οη melange 

i ntifiqLlo οίι Lotltes les diffeJ'en θβ de discipJin,es sonL ab lies. a118 

C ((Jnix~ge», ,Ie (jllliclique)) 110 56 distmane plus clu «po]i'ticIUe», le (ιιΙθ
OϊJ' eΙrθ» cοns tλtuΙίοmιe Ι es't οηίοηlυ a. ec «L' ctl'C) constitutionnel 

et la constitntion est envisagee tantot comme un «factnm» tantot 
comme une «regle». 

Εη I'eduisant tont au «POlitiqlle» οη an «social», cette tendance 
empiriste t l11be dans 1e picge du ρο iLjvis,n1C socio!. giqae :11' elle trans
forme 1a dis ipline du droit constitutionnel en ιιn βcίθΙ\ 'e purement 
descrjjJtjvc. 

Le )' j , t d η positivisme j uI'idique ainsi que 1a n.eces ίΜ d' unifier 
le sav ίι' SΙΙΙ' l' Etat et la Soci" ' ne doivent donc condulr ηί a }' iden
tification d 1a «l'cgl» n.sti'tutiorιnel le al1 « faH» Ροlίtiqυ , ηί a Ι' effa.
cernent ιΙc 1a spec.ifiiLe θΙ cle Ι' anL n ιηίθ ιΙυ dr iL COllstitlltionnel 
pal' J'apl)01'L aux atJ ΙΙ'θβ science sοcίaΊesΙ anx autl'es disciplines j ul'j
diques. 


