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Μαρξισμός καί Δίκαιο

*

Μιά κριτική θεώρηση του εργου
του ' Εβγκένι Πασουκάνις

Α. Τό βιβλίο τού Πασουκάνις

καί ή σημασία του

τό Δίκαιο τής «επίσημης» εκκλη

Ι. Πολλά καί σημαντικά προβλήμα
τα

θεωρίας καί

μεθοδολογίας του

Δικαίου βάζει τό βιβλίο του σοβιετι
κου νομικου καί επαναστάτη

, Εβ

γκένι Πασουκάνις «Γενική θεωρία
του Δικαίου

καί μαρξισμός»,'

πού

μόλις πρόσφατα -μέ καθυστέρηση
δηλαδή

50

περίπου χρόνων άπό τήν

πρώτη του εκδοση- μεταφράστηκε
καί κυκλοφόρησε στά ελληνικά άπό
τίς εκδόσεις

, Οδυσσέας.

Γιά τόν 'Έλληνα νομικό, τό βιβλί
ο αύτό παρουσιάζει διπλό ένδιαφέ
ρον. Πρώτα, γιατί θίγει θέματα θεω

ρίας κάί φιλοσοφίας του Δικαίου,
μέ τά όποία πολύ λίγο, η εντελώς
επιφανειακά εχει άσχοληθεί η πανε
πιστημιακή διδασκαλία καί ή παρα
δοσιακή νομική επιστήμη. 'Έπειτα,
γιατί

δίνει

τήν

εύκαιρία γιά

πολύ άπέχει άπό τή μηχανιστική καί
εξαιρετικά σχηματική άντίληψη γιά

μιά

πρώτη ούσιαστική επαφή μέ τή μαρ
ξιστική θεωρία του Δικαίου, μέ~α
άπό μιά πλούσια σέ συλλογισμους
καί άφαιρέσεις προβληματική, πού

σίας του μαρξ ισμου.
'Όσοι εχουν συνηθίσει νά ερμη
νεύουν τά κοινωνικά φαινόμενα στή

βάση τής γραμμικής αίτιότητας (τό
νομικό, πολιτικό καί ίδεολογικό ε
ποικοδόμημα είναι τό αμεσο, άνα
γκαίο καί παθη'τικό άΠOτέλCΣμα μιας

κυρίαρχης αίτίας, πού είναι ή οίκο
νομική βάση), η στή βάση άποκλει
στικά τής ίστορικής τους εξέλιξης
(άναζήτηση τής ούσίας τών φαινο
μένων μέσα από τήν ίστορική τους
καταγωγή), θά συναντήσουν σίγου

ρα δυσκολίες στήν κατανόηση του
βιβλίου. Γιατί ή πασουκανική άντί
ληψη γιά τό Δίκαιο -θά πρέπει νά
τό ύπογραμμίσουμε άπό τήν άρχή

πηγαίνει πέρα άπό όποιαδήποτε «αί
τιοκρατική» η «στρουκτουραλιστι

κή» ερμηνεία του νομικου φαινομέ
νου, καί συγκρούεται όπω~δήπoτε
μεθοδολογικά μέ τήν «ίστορικιστιΙ. Δέν

μπορουμε

νά

καταλάβουμε

γιατί

κάνις αποδόθηκε στά ελληνικά ως «Μαρξι
σμός καί Δίκαιο .... Αν λόγοι εμπορικότητας

* Πρόκcιται

γιά τό Cργο του 'Εβγκένι

ό

πραγματικός τίτλος του βιβλίου του Πασου

ij

εστω καλαίσθητης εμφάνισης του εξώφυλλου

Πασουκάνις «Γενική Θcωρία του Δι

επέβαλαν τή

καίου καί Μαρξισμός» πού κυκλοφό

χιστον στίς μέσα~σελίδες. νά δοθεί κάποια

ρησc άπό τίς Ικδ. 'Οδυσσέας. Άθή
να 1977. σ.σ.192. Πρόλογος Ούμπέρ

εξήγηση.

το TσCΡόνι (μτφρ. Μυρσίνη Ζορμπά).

εκδοσης καί ή μετάφραση εΙναι αντάξιες της

μcτάφραση Ά νδρέας Χριστόπουλος.

σημασίας του εργου.

.Η

σύντμηση. θά επρεπε. τουλά

παράλειψη

αυτή πάντως δέν

αναιρεί τή διαπίστωση. δτι ή επιμέλεια της

1

στήν «Καταγωγή της οίκογένειας,

ανάμεσα σέ οντότητες πού ύπάρχουν
από μόνες τους, πού εχουν τή δική
τους, ή καθεμιά, ίστορία, η καλύτερα

του κράτους καί της ίδιοκτησίας».

δέν εχουν ίστορία. Τήν αποψη αυτή

κή» εξήγηση της εννομης σχέσης,
δπως προτάθηκε από τόν 'Ένγκελς

Στήν προβληματική τής γραμμι

ύποστήριξε μέ περισσή θέρμη ό Ν.

κής σχέσης τής βάσης μέ τό «εποι

Πουλαντζας στή μελέτη πού παρα

κοδόμημα», τό νομικό επίπεδο μπο
ρεί νά εχει δύο διαφορετικές μετα

πέμπουμε πιό κάτω. Δέν είναι εξάλ

χειρήσεις. Μπορεί νά αντιμετωπι
στεί καταρχήν σάν σκέτη αντανά
κλαση τής οίκονομικής ββσης, αμε

ση εκφραση ενός οΙκονομικου συ
στήματος πού δέν διαθέτει δική του
αποτελεσματικότητα, οϋτε αυτονο

λου εντελώς ξένη μέ τό «στρουκτου
ραλισμό» του

. Αλτουσέρ,

αν καί ή

θεωρητική τοποθέτηση του γάλλου

φιλόσοφου είναι πολύ
σέ περιεχόμενο, σ' δ,τι
αυτή τή σχέση καί
εξαντλείται σ' αυτήν

πιό πλούσια
αφορα είδικά

πάντως

δέν

τήν άπλοϊκή

μία. Τό Δίκαιο είναι τό post factum
παράγωγο μιας αμορφης καί ουδέτε

τοποθέτηση).

ρης

προβληματική τοϋ Πασουκάνις γιά

«οίκονομίας»).

Μ'

αυτό

τόν

Σαφώς αντίθετη είναι, τέλος, ή

τρόπο, δμως, ή επιστημονική ανα

τό Δίκαιο, μέ

κάλυψη «του καθορισμου τής νομι

αναζητα τήν εξήγηση του νομικου

κής

φαινομένου αποκλειστικά μέσα από

μορφής

από

τήν οίκονομική

τήν αντίληψη

πού

βάση», παραχωρεί τή θέση της στήν
ίδεολογική εννοια του «οίκονομικοϋ

2.

ντετερμινισμου»,

πιστημών της Σοβιετικης 'Ένωσης: Τό Σο

μεταβάλλεται

σέ

οίκονομικό «φαταλισμό». 'Η αντί

βιετικό κράτος καί τό Δίκαιο (γαλλική μετά

ληψη αυτή ελκει τήν καταγωγή της

φραση σελ . Ι

. από

82), διαβάζουμε δτι .. δέν μποροϋμε

τό θεωρητικό κείμενο του Στά

νά καταλάβουμε τό δίκαιο παρά αν τό άντιμετω

λιν "Διαλcκτικός ύλισμός καί ίστορι
κός ύλισμός», του 1938.

κοινωνικών oυνθηKών... .~ • Αντιπροσωπευτικά

. Υπάρχει

καί μιά δεύτερη μετα

πίζουμr. σάν προϊόν τών Ο;ΚΟΥομlκών κα; άλλων

δμως

άποσπάσματα

τής

άντίληψης δτι

τό

χείρηση ή όποίά διορθωνει ουσια

νομικό έποικοδόμημα , καί γενικά ή νομική

στικά τή χυδαία σταλινική εκδοση

(δεολογία, εΙναι άπλή άντανάκλαση της οΙ

απομακρύνεται

του Μ. Κόρνφορθ, Γνωσιολογία. (έλλην . με

του διαλεΚΤΙicοϋ ύλισμοϋ, χωρίς νά '
δμως

εντελώς απ'

αυτήν. Σύμφωνα μέ τήν εκλεπτυσμέ

κονομικΏς βάσης βρίσκει κανείς στό βιβλίο

τάφραση) σ.

36

έπ.,

96

έπ. Τήν 'ίδια σχέση

νη αυτή διασκευή, ανάμεσα στή

δομης-ύπερδομης

βάση καί στό εποικοδόμημα ύπάρχει

βιβλίο τοϋ γνωστοϋ σοβιετσλόγου Κ.

συναντά

κανείς

καί

στό

πράγμα πού προϋποθέτει τή σχετική

Stoyanovitch, .. La pellsee marxisIe eI/e droiI". (1974),
Παρίσι, σ. 40 έπομ.
3. Γιά τό γάλλο φιλόσοφο μαρξιστή .ή οΙ

αυτονομία τοϋ νομικου εποικοδομή

κονομία προσδιορίζει σέ τελωταία dνάλvση. μέσα

ματος. 'Αλλά ή αμοιβαιότητα αυτή

άπ

περιορίζεται νά προσδιορίζει τελικά

λύπλοκο καί διαρθρωμένο, τήν πραγματική δια

αμοιβαία

αλληλεπίδραση,

κάποια

δράση από επιστροφή, «ανάδρασψ>,

τίς

επιρροές πού ασκουνται από
στοιχεία εντελώς ξένα μεταξύ τους,

από επίπεδα ανεξάρτητα τό ενα από
τό ίiλλo. 'Η σχέση- Οίκονομίας καί
Δικαίου εμφανίζεται σάν μιά σχέση

2

Στό συλλογικό εργο της 'Ακαδημίας 'Ε

.

ενα σύνολο διαφοροποιημένο, Ιπομένως πο

φορά

μέ

αύτονομία

τα

αλλα έΠΙΠΕδα.

καΙ

τόν

έντελώς

τήν σχετική
δικό

της

της τρόπο

αΠOτελCΣμαΤΙKότητας πάνω στή βάση.

''ESI-iI
si/t'p/e. d' eιre marxisIe ell philosophie?", La
Penste. 183, (1975), σ. Ι Ι.

τήν Ιστορική του καταγωγή, καί
θεωρεί τό Δίκαιο ώς αναγκαίο επα
" ω, ()\ ι () ο τής ατομικής Ιδιοκτησίας ,
Γιά τόν " Ενγκελς τό Δίκαιο ύπάρχει

στό πρόβλημα της θεμελίωσης του

κανόνα δικαίου, η της σχέσης Κρά
τους καί Δικαίου η Ιδεολογίας καί
Δικαίου, άνοιξε πρίν απ : δλα νέες

από τότε 7!οί, δημιοιιρ γ l,()ηκ c ι, κοι 

προοπτικές στή μαρξιστική αντίλη

νωνική ανισότητα, ή όποία καί ανα

ψη του Δικαίου, αντίληψη πού γιά

γορεύεται σέ φυσική πηγή τής νομι

τόν συγγραφέα αποτελεί αναπόσπα

κής μορφής γενικά, Θύμα αύτής τής

στο τμήμα μιας συνολικής ύλιστικής

σχηματικής αντίληψης επεσε σέ μας

κριτικής τής αστικής κοινωνίας. Τά

ό Γ. Κορδάτος4.

αύτήν τήν

λάθη επομένως πού συναντά κανείς

θεώρηση θά μιλήσουμε πιό διεξοδι
κά σταν ασχοληθουμε εΙδικά μέ τήν
μέθοδο του Πασουκάνις, ή όποία
σαφώς αντιδιαστέλλεται από κάθε

έδώ καί κεί, οί ελλείψεις ή παραλεί

' Αλλά γι '

μορφής ίστορικισμό.
, Απέναντι σ' αύτές τίς μαρξιστι
κές απόψεις γιά τό Δίκαιο, ό Πασου

ψεις του βιβλίου, άκόμη καί ή σχη

ματοποίηση πού χαρακτηρίζει ενίο
τε τά συμπεράσματά του, δέν άλλοι
ώνο\.lν τήν ούσία της θεωρητικής του
προσφοράς πού βρίσκεται όλλου :

στή μεθοδολογική του άφετηρία, στό
δρόμο πού ακολουθεί γιά νά γνωρί

κάνις διατηρεί κάποια απόσταση.
, Απόσταση αποχρώσεων 'ίσως, έφό

σει ενα μέρος, μιά στιγμή τής κοι

σον ξεκινα από τήν 'ίδια βασικά
θεωρητική αφετηρία, -πού δέν εl

γεται έννομη σχέση.

νωνικής πραγματικότητας, πού λέ

ναι αλλη απ' έκείνη του ίστορικου

Δέν εχουμε σκοπό στό σημείωμα

ύλισμου, Όπως διατυπώθηκε αρχικά
από τόν Μάρξ καί τόν "Ενγκελς.
'Αλλά πού στήν ούσία παίρνει τίς
διαστάσεις μιας «αλλης» θεωρίας
γιά τό Δίκαιο . . Η "Γενική θεωρία του

αύτό νά παρουσιάσουμε, εστω συνο

Δικαίου καί ό Μαρςισμός» αποτελεί
σέ κάθε περίπτωση σταθμό, όχι μόνο
στήν έξέλιξη τής μαρξιστίκής θεω
ρίας γιά τό Δίκαιο, αλλά καί τής
θεωρίας γενικά του Δικαίου.
2. Θά μπορουσε, βέβαια, νά παρα
τηρήσει κανείς, πώς από τό 1924 πού
πρωτοδημοσιεύτηκε τό βιβλίο, μέ
χρι σήμερα, μεσολάβησαν γεγονότα
πού σημάδεψαν βαθιά καί τήν Ιστ()
ρία του μαρξισμου, αλλά καί τήν
εξέλιξη τής θεωρίας καί τής φιλο
σοφίας γενικά του Δικαίου . Οϋτε οί
μεταμορφώσεις Όμως του Δικαίου,

οϋτε διάφορες παραμορφώσεις τόυ

πτικά, τή θεωρία Υιά τό Δίκαιο του
Πασουκάνις. Θά άσχοληθουμε κυ
ρίως μέ τή μέθοδό του καί μόνο

αποσπασματικά μέ τή θεωρία του.
τουτο, γιατί πιστεύουμε πώς ή συγ
κεκριμένη θεωρία του .εΙναι απόρ
ροια τής θέσης πού παίρνει πάνω στό

πρό~ημα, πώς φθάνουμε στή γνώση
του Δικαίου. Πρίν δμως εξετάσουμε
κάπως πιό διεξοδικά τή μέθοδο αύτή,

εΙναι ανάγκη νά σταθουμε εστω καί
γιά λίγο στίς διάφορες έπικρίσεις

πού διατυπώθηκαν γιο. τή θεωρία του
Πασουκάνις.

4.

.. Ετσι.

θά εχουμε πα-

Στό βιβλίο του , "Εισαγωγή εΙς τήν Νομικήν

έπιστήμην" ό Γιάννης Κορδάτος, γΡαφει: «ο;

κανόνες δικαίου

(. . .)

ίΥενήθησα ν εύθύς ώς άνε

τΡάπη τό κοινοβιακόν καθεστώς καί ή λΌlνο

μαρξισμου κατάφεραν νά μειώσουν

κτημοσύνη ... ..

τήν ούσιαστική αξία του σημαντι·

κανόνας τούς ρυθμίζοντας τήν κοινωνlκήν σVΜ

κου αύτου εργου. Γιατί τό εργο του
Πασουκάνις, ανεξάρΤήτα από τίς

ρίας άφ' ής έδημιουργήθη

επιμέρους

κοινωνίας καί μcτέπειτα~) σ.

απαντήσεις

πού

εδωσε

( ... )

" άρίζομεν τό δ/καιόν ώς τούς

βίωσιν άπό της περιόδου της άνθρώπινης ;στο

d νισότης

t ντός

της

80

3

ράλληλα τήν ευκαιρία νά υπογραμ
μίσουμε μερικές άπό τίς κ ε ντρι κές

ιδέες τού βιβλίου αυτού.

κατέληξε νά ταυτίσ ε ι τό δίκαιο μ έ
τήν οικονομία. 'Ακόμα καί ό Κέλ
σεν,

συμπορευόμενος

στό

σημειο

αυτό μέ τους μαρξιστές έπικριτές τσί,

Β. Ή θεωρία του Πασουκάνις

Πασουκάνις,

προσάπτι:ι

στό

[ργο

του τήν άδυναμία νά προσδιορίσει

3.

Οί επικριτές τού Π. συγκεντρώ

νουν

τά

πυρά

τους

κυρίως

στήν

σέ τί διαφέρουν οί εννομες σχέσεις
άπό τίς κοινωνικές σχέσεις γενικά,

προσπάθεια τού σοβιετικού νομικοί>

ποιά είναι τά δρια π.χ. άνάμεσα στήν

νά συνδέσει τό νομικό φαινόμενο μέ

άπλή κατοχή καί στήν κυριότητα.

τήν εμπορευματική παραγωγή. Κρι

«Τό γι;γΟIJός δτι IιΊίποιο ο.τομο. παρα

τικάΙ)ΟIII'δηλαδή τή θεμελιακή άντί
ληψη

τού

συγγραφέα

δτι

«δπως

άιφιβώς ό πλοϋτος τής καπιταλιστικής
κοινωνίας παίρνει τή μορφή μιας τr.pά
στιας συσσώρι;υσης έμπορι:υμάτωι ι .

;'-

τσι ή 'ίδια ή ιωινωνία παρουσιάζεται στό

σύνολό της σάν μιά άπCραιlτη άλυσίδα
άπό νομικές σχCσι:ις.

. Η έμπορι;υμα τι

τηρεί ό Κέλσεν, l.;ατί:χι:ι πpαγμαΤΙIιΊί

λ"άποιο πράγμα δει, σημιιίι'ι:ι δτι ι:ίι'ιιι
καί ό νόμιμος κύριός τoυ"~.

4.

Νομί ζ υμ ε πι~ ς

ί επικρίσεις

αυτ ές υπερακοντί ζου\l τόν άρχικό
στόχο του εργοι) του Πασοιικάνις
καί παρακάμπτουν τό βασικό του
ερώτημα. 'Ο συγγραφέας δέν εχει

κή άνταλλα)'ή προϋποΟέτcι τήιι άτομι

σκοπό νά δείξει γενικά -τή σχέση

κοποιημί:νη οΙκονομία .

δικαίου καί οΙκονομίας, η δικαίου

• Ο δCΣμός ά νά

μCΣα στίς δ.ιάφορcςάπομονωμί:ιιι;ςάτο

καί ιδεολογίας, άλλά νά άνακαλύψει

μιlι/ς μOνάΔCς τής οΙκονομίας διατηρι;/

τίς ίστορικές έκείνες συνθήκες πού

τω. κατά πι:ρΙπτωση. μί: τίς συμβάσι: ις.
. Η {;Ι'ιιομη σχέση μι:τας ιί τώ l' ύΠOIι:ι;ιμί:

γεννοϋν καί άναπαράγουν τήν εννο

ι'ωl' δί:ι •. ίιιαι παρά ή άλλη πλι; υμά τιίς
σχι:σης μΙ; Έαςιί τώι' προϊόιιτω ι ι rιίς
Ι:ργασίας ποιί Γ:,·ιναl l
Ι:μπορι:ύματιι"
(Πα σουκά lιις, έλλ η". μr.rφ/>. σι:λ. 92).
Γιά τόν Κ. Κόρς5, ό Πασουκάνις

μη σχέση (η τή νομική μορφή δπως

συχνά

γράφει)

σάν

μιά

ιδιαίτερη

άντικειμενική πραγματικότητα .. Η
ερώτηση πού θέτει στήν άρχή τοϋ
βιβλίου του εΙναι:
άναζητήσουμι;

«ποϋ

Trpf.Trl:I

ι'ιί

τήι l κοιvωνική Ι:κι:ίι'l/

καταλήγει νά εξομοιώνει, νά ταυτ(

ζει σχεδόν, οχ\" τό δίκαιο μέ τή~

οικονομία, άλλά τή μορφή τοϋ δικαί
ου μέ τή μορφή τού εμπορεύματος.

Γιά τόν Ν. Πουλαντζα ό , ή πασΌυκα
νική άντίληψη τού δικαίου μεταβάλ

λει τό νομικό εποικοδόμημα σέ έρ-'
γαλείο τής οικονομίας, ενώ γιά τούς
περισσότερους επικριτές του 7 , ό Πα

σουκάνις Ό'τήν προσπάθειά του νά κα
ταπολεμήσει τό νομικό δογματισμό

καί τιιν κα"ονοκρατική αύτάρκε ια,
δδηγήθηκε χωrίς "ό τό Οέλ ε ι σΤΙ1
σύγχυση της νομική ς καΙ Ικονο μι 

κης πραγμαη κότητα ς. ΘεΑο"τας "ά
χαράξει ε"α παράλληλ

δρόμο άνά 

μεσα στήν οικονομία καί στό δίκαιο

4
'"

5. Βιβλιοκριτική παρουσίαση του Πασουκά
νις στό Archiv ftir die Geschichte des Sozia·
Iismus und der Arbeiterbewcyung, (1930).
6. 'Ά ΡΓΟΡΟ' de la theorie marxiste du droit" .
Arc/,ive,' de Philosophie du Droil. Νο 12, (1967)
σελ. 146.
7. Βλέπε Π.χ . Un1berto Cerroni, "Marx e ίl
diI'ilIo moderno". στήν παρουσίαση του εΡΥου
του στά Υαλλικ-i, άπό τόν J. Μ . Vincenl, .. Vers
ιιπε I/,eorie n,orxisle dlI droil moderne." Πρβλ.
έπίσης Μ. καί R. Weyl ; Revo/ulion εΙ ρ.,.
,ραιίνε> du droil. Cd.sociHIes, (1974), σ.35-37,
καί Ι mre Sza bό, .. Leslonden,enls de /α Ι Mor;e du
Droil .. Budapesl, (1973) σ . 73.
8. Η . Kelsen, The coιnmunisl Iheory ΟΙ /all·.
London, 1955, σ. 93.

σχίση. τής όποίαc ή Ι'ομlκή μορφή ι:ίι'ΙΙΙ
(σ . 89).

άναπότρεπτη άντανάκλασψ>

Θέλησε άπλώς νά εξηγήσει πώς τό

ακής φύσης -προσωπικές η φυσι

κές έξαρτήσει ς ), γιά νά άνταλλάξουν
ισότιμα προϊόντα. Τό Δίκαιο , επομέ

δίκαιο, σάν σύστημα κανόνων (νο

νως , κατά τόν Πασουκάνις «άl'Τlπρο

μικών),

ιδιαίτερη

σωπι: ιίι: ι τιίι' jιlJπτιιωποlημ!:ιιη μορφή

λογική, διαφοροποιείται από τίς αλ
λες σφαίρες τής κοινωνικής οργά

μιας ι:Ιδιι,:I}; λ'οll'ωι,Ι"':lίς σχι'σης (. .. )
τής σχί:σης ιίΙ'ταλλ(φ;ς άιιάμι; σα σέ

νωσης η δομής, καί πώς λειτουργεί

ιaιrόχο/Jς Ι:μπομι:ιψάτων» (σελ.

σάν αναγκαία αποκρυστάλλωση κα

89).
.Ο

μέ

θορισμένων

συνοχή

καί

κοινωνικών

σχέσ ε ων:

τών σχέσεων μιας αναπτυγμένης ε
μπορευματικής κοινωνίας.
'Υπο
στηρίζει, μέ λίγα λόγια ό Πασουκά
νις, δτι οί θεμελιώδεις αφηρημένες

85

καί

Πασουκάνις δέν αρνείται τόν

ιδεολογικό χαρακτήρα του Δικαίου,

τονίζει άπλώς, σέ άντίθεση μέ δσα
ύποστηρίζουν ακόμα καί σήμερα ση
μαίνοντες σοβιετικοί νομικοί, δτι

κατηγορίες του Δικαίου, δπως κανό

«τό κράτος, -δπως 'καί τό δίKαιo~

νας (δικαίου) (βλ . κεφάλαιο τρίτο

δέν είναι μόνο μιά ιδεολογική μορ

του βιβλίου) , ύποκείμενο του δικαί

φή, άλλά ταυτόχρονα καί μορφή
του κοινωνικου είναι .. Ο ιδεολογι

ο\! καί δικαίωμα (κεφάλαιο τέταρτο),

ποινή (κεφάλαιο εβδομο) Κ.λπ . συ

κός

VlcrTotlv νομικές κατηγορίες πού α

καταργεί τήν πραγματικότητα καί

χαρακτήρας

ναπτύχθηκαν, τουλάχιστον στήν πιό

τήν

όλοκληρωμένη καί επεξεργασμένη

αυτή εκφράζει» (σελ.

τους μορφή, τήν εποχή τής γενικευ
μένης εμπορευματικής παραγωγής .

5.

ύλικότητα

της

τών

εννοιας

σχέσεων

δέν

πού

82).

Γιά τόν Πασουκάνις λοιπόν τό

Δίκαιο, σάν κοινωνικό φαινόμενο,

στή Ρώμη η στό Βυζάντιο), εκεί δπου

διαθέτει καί Ιδιαιτερότητα καί ά Ι'ΤΙΚΙ;Ι
μενlκότητα, μά πρώτα άπ' δλα εΙναι
ενα φαινόμενο ίστορικό. αρα παροδι
κό .. "ΕΤναl όλοφάνι;ΡΟ δτι ή λογική τών
νομικών εννοιών άνταποιφίνεται στή

έ μφανίστηκαν γιά πρώτη φορά σχέ

λογική τών κοινωνικών σχέσεων τής

σ ε ις άπλής εμπορευματικής παραγω

εμπο,Ρωματικής κοινωνίας. 'Ακριβώς
σέ τουτες τίς σχέσclς πρέπει ι/ά ζητή

Οί κατηγορίες αυτές είχαν, βέβαια,
δημιουργηθει,
κατάσταση, σ'

σέ

εμβρυώδη

δμως

όρισμένες άπό τίς

προκαπιταλιστικές κοινωνίες, (δπως

γής, δέν όλοκληρώθηκαν δμως λογι
κά, δέν απέκτησαν πλήρη «νομική»
αι'nονομία, παρά δταν δλα τά προϊ 
όντα τής άνθρώπινης εργασίας πή
ραν τή

μορφή του εμπορεύματος,

σουμε τίς ρίζες του συστήματος του

Ιδιωτικου δικαίου καί οχl στή συγκατά
Οεσή τής δημόσHlς άρχής. 'Α ν τίΟε τα. ή
λογική τών

axcacwv

κυριαρχίας καί

δταν ή ανταλλακτική άξία κυριάρ

δουλείας έπανέρχεται στό σύστημα τώιι

χησ ε όλοκληρωτική πάνω στήν άξία
χρήσης. Μέ αλλα λόγια, δταν , θεμε
λιώδης κοινωνικός δεσμός, δεσμός
πρότυπο, ανάμεσα στούς α νθρώ πους,
ε πιβλήθηκε ό δεσμός πού ενώνει δύο
απομονωμένα ατομα πού συναντώ
νται σάν 'ίσα (κάνοντας αφαίρ ε ση

νομικών εννοιών μόνο εν μέρι; l» (σελ.

από τίς συγκεκριμένες κοινωνικές

103).

Καί πιό κάτω, σχετικά μέ τή

διάιcριση της εννομης τάξης από τίς
άλλες τάξεις γράφει: "ή Εννομη τάζη

διαιφίνεταl άπό κάΟε άλλο είδος κοι
νωνικής τάξης στό βαΟμό άιφιβώς πού

άφορα τά άπομόνωμ/;να ζιχωριστά ύ
ποιαίμενα. 'Ο νομικός και/όι/ας όφl;ίλΕ;1

της ιδιότητες) καί ελεύθερα (χωρίς

τήν Ιδιομορφία του, πού τόι/ ξεχωρίζεl

ε μπόδια, πολιτειακής καί συντεχνι-

άπό

τό

Υενικό

σύνολο

τών

ιϊλλων

5

ήθικών. αίσθητικών. κερδοσκοπικών

βασικής θέσης του Πασσυκάνις γιά

κ.λπ. ιωνόνων. στό δτι άκριβώς προϋ

τό δίκαιο, δπως ηδη σημειώσαμε,

ποΟέτει

είναι ό ίστσρικός χαρακτήρας τών

r.va

πρόσωπο πού έχει δικαιώ

ματα ιωί τό όποίο έτσι άσκcί ζωντανές

νσμικών εννσιών: σί νομικές κατη

άςιώσεις» (σελ. 107). Σαφήι:: είναι
καί ό διαχωριc<μός (αρα καί ή Ιδιαι

γσρίες, δπως ακριβώς «οί κατη)'ορίι:ς

τερότητα) της εννσμης τάξης από

τήν σΙκονσμική, από τήν σΙκσνσμί

α ... "ΒλiπΟΙJμι: ί;τσι στήν πι:ρίπτωση
αιjτή. δτι ιί οίιωνομική axtaII ι:ίναι στήl'
πραγματική της κίνηση.

ή πηγή της

ί:ννομης σχέσης. ή όποία γι;ννιCται μόνο
τή στιγμή τηςάιιτιδικίας. 'Ακριβώς γι'

της διαιιόησης πού δlαΟί:τουl ' μιά άιιτι

κι:ιμι:ιιικιί άλήΟεlα. ι'φ' σσοl' ά 1' τι1 Ι'α
κλουl , πραγματικf:ς II.·O/l·CUIIIKf:.; σχί:

σι:ις. άλλά αιjτί:ς οί σχ(;σι:ιςδf:ιιάιιήιωvl'

παρά σι: ί:κι:ίιιη τήll καΟορlσμ(;I'ΙΙ ίστο
ρική

l:ποΧιί.

σπου

ή

ί:μΠOρι:ιψαrιKή

παρα)'ω)'ή ί:γιιιι: ό τρόπος κο/llωll/ll.Ί;ς

αύτό. ή άντιδικία. ή άντίθεση συμφερό

παραγω)·ης». γράφει στό Κεφάλαιο ό

ντων ι:ίναι ί:ΙΙ.'/:ίνη πού δημιουργεί τή

Μάρξ. Καί συμπληρώνει ό Πασσυ

νομική μορφή. τό νομικό εποικοδόμη

κάνις, μιλώντας γιά τό δίκαιο τής

μα ... Μί: τή δικαστική διαδικασία τό

μεταβατικής κοινωνίας από τόν κα

νομικό στοιχι:ίο χωρίζι:ται

πιταλισμό στόν σσσιαλισμό: "ή κα

άπό

τήν

οίκονομία καί δρίi αιjτόνομα» (σελ.

100).

Μέσα

από

τίς

παραπσμπές

αύτές βλέπσυμε πώς πρόθεση τσυ
Πασσυκάνις δέν είναι καθόλσυ νά
ταυτίσει τό δίκαιο μέ τήν σΙκσνσμία,
δπως τόν κατηγσρσυν σί πσλέμιοί
τσυ, αντίθετα μάλιστα πρσβάλλει καί

τrίργηση τώl' κατη)'οριώl l τοπ άσΤIΙΙ.Όυ
δικαίου

Ο(ί

συιιοη,,:ι:ς

roυ IlομΙΙΙ.Όυ στοιχι:ίοι! στίς άllΟρώπ/llι:ς
σ>χέσι:lς» (σελ.

69).

Κρυστάλλινο σέ

διαύγεια τό συμπέρασμα του ρώσου

εννσμης σχέσης.

στό

-απλώς

στίς

ιωίου. δηλαδή τή βαΟμιαία ιςαφάνιση

σμένο νά

' Αναζητεί

σημαίνι:ι

αύτί:ς τήll κατάργηση ).(;Ιιικά τοπ δι

ύπερασπίζεται καί τήν Ιδιαιτερότητα
καί τήν αντικειμενική ύπόσταση της

συγγραφέα: τό Δίκαιο είναι προορι

μέτρο

σβήσει, νά εξαφανιστεί,

πού

εξαφανίζονται

οί

επίμσνα τήν ύλική, τήν αντικειμενι
κή βάση της νσμικής ρύθμισης, πσύ
δέν είναι αλλη από τήν αντίθεση τών

Ιμπορεψατικές σχέσεις. 'Η προο

σΙκσνσμικών συμφερόντων, αντίθε
ση πσύ στήν αστική κσινωνία παίρ

πού ενόχλησε περισσότερο. τούς Σσ

νει τή μσρφή τσυ σΙκσνσμικσυ αντα

περιόδου,

γωνισμσυ, θεμελιώδσυς νόμσυ λει

βίαιες πολεμικές εναντίον τσυ. Δέν

πτική ακριβώς του βαθμιαίου μαρα
σμου τών νομικών κατηγοριών, εΙναι
βιετικούς νομικούς τής σταλινικής
καί

προκάλεσε

τίς

πιό

τσυργίας της σΙκσνσμίας της αγσρας:

του συγχώρεσαν τήν αμετάθετη πρσ

"Οί Οι:μι:λιακCς προϋποΟi:σι;ις της νο
μικης ρύΟμισης ι:ίιιαι ό άνταγωιιισμός
τώl ' ίδιωτικώll συμφCΡόντων. Aύtός ό
άιιταγωνισμός ι:ίναι τόσο ή λογική

σήλωσή τσυ στή θεμελιακή θεωρη
τική

τοποθέτηση

'Ένγκελς,

δη

τό

τών

Μάρξ

Δίκαιο,

καί

τό 'ίσο

δίκαιο, στή σοσιαλιστική κοινωνία,

προϋπόΟι:ση της ιιομικης μορφης δσο

θά διατηρείται μόνο στό μέτρο. πού

καί ή πραγματική αίτία της άιιάπτυξης
του νομικου Ι:ποιιωδομήματος... τό
στσιχι:ίο της ρύΟμισης άρχίζι:ι ί:κι:ί ποι)

θά ύπάρχουν επιβιώσεις του αστικου
τρόπσυ καταμερισμσυ τής εργασίας
καί ανταλλαγής τών αγαθών, καί δτι,

άρχίζουν οί διαφορi:ς καί οί άllτιΟf:σι:lς

επομένως, δέν είναι δυνατό νά μιλαμε

συμφι:ρόντων»

88).

γιά «προλεταριακό •• δίκαιο, γιά δί

Τελευταία λσγική συνέπεια της

καιο δηλαδή μέ σσσιαλιστικό περιε-

6.

6

της άστικης οίκονομίας. είναι μορφίς

(σ.

χόμενο, γιατί τέτοιο δέν ι'!πάρχει καί
οί)τε είναι δυνατό νά δημιουργηθεί.

Σήμερα, δπου στή Σοβιετική

.. Ε

νωση δοξάζεται ή σοσιαλιστική νο

Καί δΙI' (,πάΙ1χει. γιατί δέν ύπάρχει

μιμότητα,

«rΗΗίιrιλιπτιι-.:()ς τr()π()~ .. π.φαγωγής

άνάπτυξη τής νομικής παιδείας, καί

δπου γίνεται λόγος γιά

σέ άντίθεση η σέ άντιπαράθεση πρός

τό Κράτος άναλαμβάνει νά καλλιερ

τόν καπιταλιστικό τρόπο. 'Η σοσια

γήσει

λιστική κοινωνία είναι μία μι:ταβα

νομική συνείδηση, (γιατί οχι σοσια

στούς

Σοβιετικούς

πολίτες

τική εξ όρισμου κοινωνία μέ άντιθε

λιστική;), τό εργο του Πασουκάνις

τικά

είναι τόσο επίκαιρο, δσο καί τήν

στοιχεία,

μέ

κυρίαρχ

1

δμως

τάση τήν τάση πρός κοινωνικοποί

εποχή πού γράφτηκε. Γι' αύτό καί ή

ηση τής παραγωγής. Στήν αύτοκρι

θεωρία

τική πού άναγκάστηκε νά κάνει τό

'Ακαδημία 'Επιστημών σάν «οίκο

1930
ό

στήν Άκαδημία Έπιστημών,

Πασουκάνις

δικαιολογουσε

τήν

θέση του αύτή μέ τά έξης επιχειρή
ματα: «Πρί;πι:ι ιιά i:κφράσω τή λύπη μοl)
)'ιά τή χρήση τοϋ δρου προλεταριακό

δίκαιο.

. Ο Lieberman

άρχίζει άπό τήν

στοιχειώδη συμμετρία: φcoυδαρχία φcoυδαρχικό δίκαιο, καπιταλισμός άστικό δίκαιο, μεταβαηκή περίοδος.
δικτατορία τοϋ προλεταριάτου-προλε
ταριακό δίκαιο. Έπιφανειακά αύτό εί
ναι τόσο καθαρό ωστc άκόμα καί Cνα
παιδί τών 5 ετών μπορεί νά τό κατα
λάβει.

. Ο Lieberman

δμως ξεχνα πώς

ή φcoυδαρχία είναι Cνας κοινωνικο
οικονομικός σχηματισμός. Τό ϊδιο συμ
βαίνει καί μΙ; τήν άστική κοινωνία (.. .)
Μποροϋμε δμως νά ίσχυριστοϋμε κάτι

παρόμοιο καί γιά τήν μεταβατική πε
ρίοδο; Κάθε κοινωνικο

-

οίκονομικός

σ~ημ~τισμό~ χαρακτηρίζεται άπό μιά
ειδικη μορφη σχl;σης ά νάμcσα στά μl;σα
παραγωγής καί σ rζlύς αμεσους παρα

γ~γoύς. Τί είδους σχ{;ση χαρω..-τηρlζει
τη μεταβατική κο l\ιωνία άπιί τόι! καπ ι
τα~ισμ6 στό σοσιαλισμό; Πουθενά ό
Α1,αρξ δΙ; λέει δτι ή μεταβατική πε
ριοδος είναι Cνας ίδιαίτcρoς κοινωνι
~o-oί~oνoμικός _σχηματισμός».9 Τήν
υπερασπιση

της

μαρξιστικής

όρ

θοδοξίας τήν πλήρωσε τελικά ό Πα
σουκάνις μέ τή ζωή του. 'Εξαφα

νί,στψε, ~ωι:.ίς νά ξέρει κανείς πώς,

νομιστική καί ίδεαλιστική».

Τήν τωρινή σημασία του εργου

του Πασουκάνις, ιδίως γιά δσους
εχουν μιά κριτική στάση άπέναντι

στίς γραφειοκρατικές παραμορφώ
σεις του Σοβιετικου κράτους καί
άναζητουν τίς ρίζες τούγραφει οκρα

τικ ου φαινομένου, παρέλειψ ε νά το
νίσει στόν πρ όλογό του 6 Τσί:ρόν ι .
Δέν εδεrξε τή θεμελιώδη διαφορά
πού ύπάρχΕΙ άνάμεσα στήν άντ lλη
ψη τών σοβιετικών νομικΟΟν , πού
iιποστηρΙζουv δη τό δίκαιο στή
σοβ ι ετικ ι, κοινωνία εlναι ενα βασικό
εργαλείο τής σοσιαλιστι κη ς οίκοδό
μησης, ενα μέσο Υιά τήν όργανωση
της μελλοντικης κοινωνίας, καΙ ση;
Οέση τolι Πασουκάνις, πού έπιμένει
πώ'ς τό Δίιcα ι o, έφ' δσον εξακολου
θεί νά ύπάρχε ι , εΙνα ι άπλή έπιβίωση
της άστικης κοινωνίας. 'Η ίίποψή
του αύτή είναι διατυπωμένη στό
βιβλίο του μέ σαφήνε ι α καί έπανα
στατική όποφασ ι στικότ η τα : "Πρέπει
νά θυμόμαστε ΟΤΙ ή ιίΟιιι:ιί. r6 δΙι.:ωο ι..-αί
τό κράτος. cίναι μορφl;ς τής άστικής
κοινωνίας . .Ακόμα χαί αν τό προλετα
ριάτο ι/ναι άναγκασμένο νά χρησιμο
ποιήσcι αύτές τίς μορφl;ς. δέν σημαίνι:ι

καθόλου δτι μπορι:ί νά συνεχίσουν νά
άναπτύσσονται Cχοντας μέσα τους σο

σιαλιστικό πcριcχόμcνο. Αύτες οί μορ-

την εποχη των σταλινικών εκκαθα

9.

ρίσεων, τό

laH'. "

1937.

του άπορρίπτεται άπό τήν

Βλ.

"The $oviet $ιαΙ, and Ihe Revolution in

7

φές δέν μπορουν lια αφομοιώσουν τό

λουκατσιανή άντίληψη γιά τό μαρ

σοσιαλιστικό πφιεχόμενο ι..-αί Οά πρ(;

ξισμό: "Ό όρΟόδοςος μαρξισμός δεll

πει νά Η,αφανιστουν. στό μέτρο πού Οά

σημαίl'l:ι τήl' προσχιύμηση χωρίς Ιιρι

πραγματοποιηθεί τό πφιεχόμειιο τοίΊ

τικιί στά άποτι:λί:σματιι τllς r.ρωιιας του

το,

Μάρξ. δί:ι' σηιιαίl'ει «πίστ/}" σ' [κι:ίιιη

'Όμως τό προλι;ταριάτο όφι:ίλει.

στή σημι:ρινή μεταβατική πφίοδο. νά

τή Οι'ση ι; σί: μιά αλλη. ο15τι: λα τρι:ία Ι\ιός

!:ιφι;ταλλωτι;ί. πρός χάριν τών ταξι

"ίι:ρoίJ» βιβλίο/!,

Ιι'ώll του σ/!μφφόντων. τίς μορφές πού

τομ!:α τοι) μαρςισμου άναφ(;ρι:ται ά ι'τί

'Η όρΟοδοξία στόν

Ί.:ληρονομι:ί άπό τήν άστική κοινωνία.

(}ι:τα άΠOKλl:ιστllι'(ί στή μί:Οοδο.

cξαιιτλώιιτας πς ετσι όλοκληρωτικά,

ρι(;χι:ι τιίl' !:πιστημοl'ική πι:ποίΟηση δτι

.Αλλά

πρέπει γι' αιίτό νά εχει πρίν άπ

' Εμπι:

μί: τόl' διαλι:l\'Τικό μαρξισμό βρί:Οηκι; ή

.

δλα μιά σαφέστατη είκόνα καί νά εχει

σωστή μί:Οοδος ί:fI/:ΙJlιας. Ιι'αί αύτή ή

άπαλλαγεί άπό κάθε ίδεολογικό πέπλο
δσον άφορα τήν ίστορική καταγωγή

μί:Οοδος

αύτών τών μορφών, Τό προλcταριάτο

Οι:μl:λιωτιϋl' της .. ι".

Ji:I·

μπορι} ι,ά άl'απτιJχΟι:ί. ι,ά

τι:λl:ιοποιηΟI} ΠΙlf!ιί Ιι'ιιτιί τήl' ί:l'Ι'οια τώl'
Σαφής είναι ό διαχωρισμός εδώ

πρέπει νά κρατάι:ι Ι;ΡCΜη. κριτική στά
ση οχι μόνο άπέναντι στήll ήΟlκlί Ιι'αί

από

στό άστικό κράτος άλλά Ιι'αί στό δικό

Στάλιν, ό όποίος στηριζόμενος σέ

του κράτος καί στή δική του ήΟικlί,

μερικά ατυχή κείμενα του" Ενγκελς,

τόν «διαλεκτικό ύλισμό" του

Πρέπει μέ αλλα λόγια. νά εχει συνι:ίδη

μετi:βαλε

ση τής ίστορικής άιια)'καιότητας τής ϋ

φιλοσοφία,

παρξής τους άλλά ταυτόχροιια καί τής
[ξαφάl'lσής τους» (σελ, Ι 64), Σπάνια

αφηρημένο τύπο, τούς νόμους κίνη

γενική
πού

σης τής φίJσης καί τής κοινωνίας,
νικοτοπικές σl>νθήκες.

'Ο Μάρξ αντίθετα δέν εβαλε σά

Γ. Ή μέθοδος του Πασουκά νις

στόχο του νά στήσει μιά όντολογία,

μιά γενική ανθρωπολογία, αλλά νά

σταματάμε τήν παρουσία

ση της πασουκανικής θεωρίας γιά τό
δίκαιο γιά νά ερθουμε σ' αυτό πού
προαναφέραμε στήν αρχή του ση
στή

σέ

κοσμοθεωρία,

ανεξάρτητα από συγκεκριμένες χρο

μα Ιπαναστατικής γραφης,

μειώματος:

μαρξισμό
σέ

συμβαίνει νά γνωρίζει τό γενικό καί

συναντά σήμερα κανείς τέτοιο δείγ

7, ' Εδώ

τό

μέθοδό του, Αυτό

συνδέεται αμεσα μέ τό πρώτο σκέλος
του τίτλου του βιβλίου, τό μαρξισμό.

Πώς αντιλαμβάνεται τό μαρξισμό ό
συγγραφέας; Γιατί, καλώς ή κακώς,
ύπάρχουν περισσότερες άπό μιά ά
ναγνώσεις του Μάρξ, μέ άντίστοιχες
θεωρητικές καί πολιτικές συνέπειες.
, Από τή μελέτη της θεωρίας του
συνάγεται, νομίζουμε αβίαστα, πώς ό
Πασουκάνις αντιμετωπίζει κατ' αρ

δημιουργήσει μιά νέα επιστήμη, τήν

.,

επιστήμη του κοινωνικου γίγνεσθαι,
Δέν είχε σά σκοπό νά φτιάξει μιά νέα
σύλληψη του Κόσμου η του

' Ανθρώ

που γενικά καί αφηρημένα, αλλά νά
ερμηνεύσει

τήν ίστορική

κίνηση,

τήν εξέλιξη της κοινωνίας, ξεκινώ

ντας από μιά επιστημονική κριτική
τής αστικής κοινωνίας μέ πρακτικό
στόχο τήν ανατροπή της.
Μέσα από τή Λογι κή του Κεφαλαίου
δέν αναδύεται ή Μέθοδος, γενικά καί
αφηρημένα, ή απόλυτη Μέθοδος,
(Όπως αφήνει νά εννοηθεί στή φρά-

χήν τό μαρξισμό κυρίως σάν μέθοδο,

σάν μί:Uοδο ανάλυσης της καπιταλι

10,

στικής

σμός» στό « 'Ιστορία κα; ταξική συνΓοίδησψ>.

αυτό

8

τό

κοινωνίας,

σημείο

Συναντιέται σ'

εν

μέρει

μέ τήν

Γ. ΛO~Kατς. «Π C[vaI ό όρΟόδοξος μαρξι

έλλ, μετφρ. σελ.

53.

ση πού παραθέσαμε ό Λούκατc;) αλλά

νη κάθε φορά Ιστορική ΤOII (Ίπαρξη

ή μέθοδος άνάλυσης ενός συγκεκρι

καί κοινωνική του λειτοιφγία. 'Η

μένου καί ίστορικά δοσμένου αντι

γνώση δμως ε ίναι δέσμια ΗίΗ' ίπτιφl

κειμένου: του καπιταλιστικου κοι

κων συνθη κων, τoίJ βαθμοϋ ανάπτυ

νωνικοί) σχηματισμου .

ξ ης των παραγωγικων δυνάμεων καί

.Η

μέθοδος δέν μπορεί νά νοηθεί

τής επιστήμης, καθώς καί τι!)ν συγ

πέρα καί ανεξάρτητα από τό αντικεί

κεκριμένων σχέσεων εργασίας. Τό

μενό της: τίθεται πάντοτε σέ αναφο

Δίκαιο, αφηρημένα, οχι άπλως δέν

ρά μέ τό αντικείμενο, ύπάρχει ώς

μπορεί νά όρισθεί, αλλά οϋτε καί νά

μέθοδος του αντικειμένου. Τό κρίσι

αποτελέσει, σάν τέτοιο, αντικ εί μενο

μό σημείο γιά ενα ερευνητή δέν είναι
ή ανακάλυψη τής Μεθόδου γενικά,

θεωρητι κης εργασίας.
'Η εννοια του Δικαίο\) δπως όρί

αλλά ή σύλληψη τής ειδικής λογι

ζεται Π.χ. στά ακαδημαϊκά έγχειρί

κής του ειδικου αντικειμένου. Κάθε
συλλογισμός, πάνω στή μαρξιστική

δια, είναι μιά αφαίρεση γενική, γε

τραπεί σέ νεκρή αφαίρεσ.η, σ έ απο

μέ μιά λέξη, είναι μιά εννοια χαοτι

μiθοδολογία, «κινδυνεύει νά μετα

μάτη ετερογενή εμπειρικά στοιχεία,

χωρίς κανένα ειδικό προσδιορισμό,

λίθωμα, εάν αύτός ό συλλογισμός

κή.

δέν είναι στενά δεμένος μέ τό συγκε

όρισμούς, η μάλλον δλες τίς παραλ

κριμένο περιεχόμενο του αντικειμέ

Καί

λαγές

αυτό

αφορα

όρισμων.

δλους

Κάθε

τούς

παραλλαγή

νου τής μελέτης καθώς καί μέ τή

διαφέρει από τήν προηγούμενη στήν

μορφή σύμφωνα μέ τήν όποία αρ

αφαίρεση

θρώνονται τά σtoιχεία από τά όποία

ποιου,

αύτό τό περιεχόμενο τρέφεται "l l,

8. Μετά άτι ' αύτά τά όλ ί Υα προε ι 

κατά

η

στήν

προσθήκη

σημαντικου
τήν

κρίση

στοιχείο\).

'Η

κά 

η

ασήμαντου,

του

συγγραφέα,

ιδιαίτερη

συρραφή

σαγωγικά περί μι:θόδου, ϊ. σως μπ ο

των διαφόρων αύτων στοιχείων κά

ρουμε- πιό ευκολα νό !inuvnia ouμc
γ ιατί
Πασουκάνις δέν μας μιλα γ ιό

αφαιρετικό κατασκεόασμα θά πρέπει

τό ΔίΚάιυ Υί;ν ικά. 'εν θέτε ι ιίις αντι
κείμενο της ερε\) νάς τσl> τ<Ί
ί καιο
ανεξάρτητα από τόπο ιωί χρόνο ,
oi:ίτε καΙ έ ιηδιώκει νό μας δ(i>σει
κάποιο όρισμό του ικαί
με καθ λι κι) καΙ δ ιαχρ νι\(ή ίσχ(ι. Δι6τι .
άπλούστατα. παρόμοια επιχείρ ηση
προίίποθέτει άνάλογα γνωσ τικά ερ
Υαλεία, κατηγορίες
οίκο μ ενικοίι
χαρακτήρα καΙ ίσχύος. ϊ~νας αφη
ρημένος. "ό ντολογ ικός»
όρισμός
του Δικαίου, πρ υποΟέτει δτι τό
. ιrOKείμ ε"o τιϊς γνώσης βρίσκεται
στήν καΤΟΧI; τής πολ' τιμ ης έκεί νης
KCΙτηy ρίaς . τής εννοιας -κλε ι δί. ή
όπο Ια ταίι δίνε ι τή δυνατότητα να
σ λλάβει τό νομικό φο.ινόμεν στl;"
γενολ γ ΙΙ(1) τ
ο\ισ ί α. κάνοντας δη
λαδ li άφαίρεση από ΤΙ) σ\)Εκεκρψέ-

νει τόν όρισμό. Μέσα σ' αί)τό τό
όπωσδήποτε νά χωρέσουν οί συμβα

τικές καί οί νόμιμcς (εκ του νόμοι>
ίδρυφμενες) σχέσεις, τό ιδιωτικό καί
δημόσιο

δίκαιο,

οί

κανόνε ς

πού

δημιoυργoίJν κιψίως δικαιώματα καί

οί κανόνες πού Ιδρύουν βασικά ύπo~
χρεώσεις, τό ποινικό καί τό οικονο

μικό

δίκαιο

Κ.λπ.

'Όλη

αlJτή

ή

ποικιλία καί ή πολλαπλότητα των
εννομων σχέσεων ανάγεται τελικά
σέ

μιά

καί

μόνη

αφαίρεση:

κανόνα συμπεριφοράς.

στόν

Δίκαιο=σύ

νολο καταναγκαστι κων κανόνων συ
μπεριφορας.12

'Ό ταν δμως ό όρισμός μπαίν ε ι σάν

Ι Ι.

G. La Grasso, "SlrucΙUra economica et

SocieIa" σέ: Recllerclles II1I eI'l1aιialel·. Νο Χ6.
1976. σ . 26.

9

προκαταβολική λογική αξίωση της

γίσουμε τή δομή καί τίς παραγωγικές

ερευνας

a

σχέσεις δλων τών προηγούμενων κοι

ΡΓίΟΓί , από γενικές αφαιρέσεις. Μιά

νωνικών μορφών, άπό τά λείψαιια καί

προϋποΟ έ τ ε ι

εκ κίνηση

ώ

τά στοιχεία τών όποίων άποτελέστηκε

στόσο καί τήν θεωρητική τη ς κατά

αύτή ... » 14 Τή θεμελιακή αύτή μεθο

ληξη: τή διάλυση του ε ιδικου καί

δολογική άνακάλυψη του Μάρξ συμ
πληρώνει ό 'Ιταλός φιλόσοφος Κο
λέτι μέ τήν παρατήρηση: «κάθε κα
τηγορία, καί κάθε στιγμή, παρατηρεί

τέτοια

αφετηρία

προκαθορί ζε ι

συγκεκριμένου σέμιά ιδέα γενική
καί αόριστη, μέ απόλυτη ισχύ, προο
ρισμένη νά ισχύει πάντα, αφου τίθε

ται εξω από τήν ίστορία . Τό Δίκαιο

ται στό

αποκτα ετσι ύπερβατικό περιεχόμε

όποίο Cφτασc. στήν πλήρη ώριμότητά

νο, ταυτίζεται μέ τήν ιδ έα του Δικαί
ου. 'Αντικείμενο ετσι γνωστικης

ρα ... »

επεξεργασίας, δέν είναι ενα αντικεί

μας επι τρέπει νά καταλάβουμε καλύ

μενο πραγματικό, ύλικά καθορισμέ

τερα τήν ανατομία του πιθήκου. "Αν

σημείο

τής άνάπτυςης στό

της, καί συνεπώς στ(J φώς τοί) σήμε

'Η ανατομία του ανθρώπου

νο, αλλά μιά ιδέα . Μιά ιδέα πού εχι:ι
μέσα της εξαντλήσει κάθε στοιχείο
ειδικό καί ίστορικά προσδιορίσιμο,

12. 'Ό ταν τό Δίκαιο όρίζετα ι ως σύνολο

πού εχει δηλαδή αφήσει νά εξατμι

κανόνων συμπ εριφοράς, μέ αναγωγή δηλαδή

σθεί αύτό πού κατ '

τής εννοιας ε ίδος, Δί καιο, στήν εννοια γένος,

εξο χήν χαρα

κτηρίζει σήμι:ρα τό Δίκαιο l .Ι .

9.

κανόνας συμπεριφοράς, τότε τό είδικό καί

'Ο πιό ασφαλής δρόμος γιά νά

άνaπαράσταση

συμβολική, καί ή γνωστική διαδικασία κα

του Δικαίου πού ύπάρχει σήμερα:

κτηρίζε ι εντούτοις κατ' εξοχ ήν σήμερα τό

αύτό εΙναι τό πιό ούσιαστικό συμπέ

δίκαιο δέν είναι άπλως ό κανονιστικός καί

ρασμα πού βγαίνει από τή μελέτη του

καταναγκαστικός το υς χαρακτήρας, αλλά ό

βιβλίου του Πασουκάνις . Τό παρόν

βαθμός αφαίρεσης καί γενίκευσης τών κοι

εί ναι

νωνικ(ον σχέσεων πού εκφράζονται καί άπο

τό

κλειδί

κατανόησης

του

ταλήγει σέ ταυτ ολογίες. 'Εκείνο πού χαρα

παρελθόντος καί του μέλοντος. 'Η

τυπώνονται

μέθοδος

MiaiIle, "Ull e

συνεπώς του Πασουκάνις

επιβάλλει οχι μόνο τήν πρωταρχικ ό-'
τητα της ϋλης

ii

του π ε ριεχομένου

στόν νομικό
il10"O(/lJCIiOIl

επίπεδο (βλ. Μ .

cririque CJ1 (1"0/1",

Maspero, (1976), σ . 97 ε π . καί 104 έπ. καί 109),
13. 'Η Οε.τικιστική σχολή του δικαίου είναι

πάνω στή μορφή (κλασική άλλωστε

'ίσως

θέση της ύλιστικης μεθόδου) αλλά

βρίσκεται πολύ κοντά στήν σημερινή εμφά

καί τήν πρωταΡΧΙKότηrα τοί) παρόντος

νιση του δ ικαί ου . Τό λάθος τής σχολής αυτής

πάνω στό παρελθόν καθώς καί μιά

εγκειται ώστόσο στ ό δτι

ειδική σχέση του παρόντος πρός τό

ουσία !ό δ ί καιο αυτό πού ισχύει σήμερα ώς

μέλλον.

δίκαιο : γενικεύε ι δηλαδή τό δίκαιο μιας ίστο

'Η αστική κοινωνία είναι «ή ίστο
ρική όργάνωση τής πιό άναπτυγμένης
παραγωγής καί ταυτόχρονα τής πιό

otoLXEio του κρατικοί) "αταναγκασμοϋ καί τό

ή

μόνη

πού δίνει όρισμό ό όποίος

παρουσιάζει γιά

ρικής έπσχής. δπως τής σημερινής δπου τ ό
άπρόσωπο, συνιστούν πρωταρχικά γνω ρίσμα

ποικίλης πού θά μΠΟΡΟVσε νά γίνει. Οί
κατηγορίες πού Cκφράζουν τίς σχέσεις

τα τής νομικής μορφής, καί προβάλλει αυτό τό

τής

Πασουκάνις , σ .

κοινωνίας αύτής

καί οί όποίες

Cπιτρέπουν νά κατανοήσουμε τή δομή
της, Cπιτρέπουν rαυτόχρoνα νά ύπολο-

10

συγκεκριμένο άνάγεται σέ

γνωρίσουμε τό Δίκαιο γ εν ικά είναι
νά ξεκινήσουμε από τήν ανάλυση

δίκαιο ως τό μοναδικό δίκαιο (βλέπε καί

65).
14. Κ. Μάρξ, «Eίσα)'ύJγιί σrήι' κριτική rιίς

πολιτικ-ης Οίκοιιομίας"

ή επιστήμη «πρέπει νά ε ίναι επιστήμη

κής θεωρίας τοϋ Μάρξ εΙναι γιά τόν

του πραγματικου, αύτή δέ I) μπορεί νά

Κόρς ή ίστορική ίδιαιτερότητα κάθε

κατανοήσει τό παρελθόν παρά μόνο

εποχής καί κάθε κοινωνικής μορ

κινούμενη άπό τίς διαφορές του μέ τό

φής.

παρόν (πού εΙναι τό μόνο ύπαρκτό)
καί συνεπώς, μόνο κινούμενη άπό τίς
κατηγορίες πού εκφράζονται άπ' αύ

..
.Η

τό »Ι5,

10.

Τά συμπεράσματα αυτά τής

μαρξιστικής «κοινωνιολογίας .. επα
ληθεύονται καί στό χώρο τοϋ Δικαί
ου. Δίκαιο, μέ τή σημερινή εννοια

θεωρητική ασχολία επομένως

τοϋ δρου, δέν ύπάρχει, παρά έφόσον

τοϋ Πασουκάνις μ όνο μέ τ6 σύγχ ρο
νο δίκαιο δέν εΙναι α υθαίρετη έπ iλ o
γή τοϋ συγγραφέα , άλλά ό μόνος έπ ι

παρουσιάζει κάποια «νομική .. θετι

στημονικός δρόμος γιά τή γνώση
τοϋ δικαίου γενικά .. Η ανάλυση τής

εΙδικής μορφής πού παίρνει τό Δί
καιο

στήν

άστική

κοινωνία

μας

κότητα, έφόσον εΙναι δηλαδή ενσω

ματωμένο σέ νόμους πού έκδίδει καί
κυρώνει τό κράτος, δταν, μέ αλλα
λόγια, εΙναι κωδικοποιημένο . Τό
δίκαιο τής αστικής κοινωνίας άνα
πτύχθηκε πάνω στίς εννοιες καί

επιτρέπει νά άποκτήσουμε μιά γνώ

κατηγορίες του ρωμαϊκοϋ, κυρίως,

ση πιό καθολική καί πιό εγκυρη τοϋ

δικαίου, οί όποιες έξυπηρετοϋν τίς
ανάγκες τής άπλής κυκλοφορίας έ

νομικου εποικοδομήματος, ή όποία
ξεπερνα κατά πολύ τά δρω τής

αστικής νομικής μορφής. Μόνο με

μπορευuάτων. Γι' αυτό, τό περιεχό

μενο του άστικοϋ δικαίου έξαντλή

λετώντας σέ βάθος τά επί μέρους

θηκε άρχικά σ έ μιά συστηματική καί

στοιχεία τής αστικής κοινωνίας μπο

άφηρημένη κωδικοποίηση τών άπλών

ροϋμε νά γνωρίσουμε καλύτερα τόσο
τίς προ καπιταλιστικές κοινωνίες, δ
σο καί τίς μετακαπιταλιστικές μορ
φές κοινωνικής ϋπαρξης . . Αλλά καί
αντίστροφα, τό μόνο μέσο γιά νά
καταλάβει κανείς τή γενική κίνηση
μιας κοινωνίας εΙναι νά εντοπίσει τίς
διαφορές της από τίς αλλες κοινωνί
ες. Δέν μποροϋμε νά κατανοήσουμε,

εμπορωματικών σχέσεων παραγωγης,
τών σχέσεων άνάμεσα σέ ύποκείμενα
άνταλλαγής, άνάμεσα σέ δανε ιστές

νά γνωρίσουμε αυτό πού ίσχύει σή
μερα, αν δέ συλλάβουμε τήν άντίθε
σή του, τήν είδική διαφορά του άπό
αυτό πού 'ίσχυε στό παρελθόν . « 'Ε
κείνο πού έχει σημασία γιά τήν άνάλυση
μιας καθορισμένης ίστορικης έποχης
δέν εΙναι ή γενική εννοια του κοινωνι
κοοικονομικου

σχηματισμου

αύτή

καθ' αύτή, dλλά τά είδικά χαρακτηρι
στικά μέ τά όποία κάθε ίστορικά
καθορισμένη εποχή διαφέρει άπό τά
κοινά χαρακτηριστικά κάθε κοινωνίας

καί

όφειλέτες .

'Η

κωδικοποίηση

αυτών τών σχέσεων (σχέσεων άπλής
κυκλοφορίας), ήταν άρκετή τότε,
ωστε νά έξασφαλιστ ε ί ή ανάπτυξη
,τών σχέσεων τής -γενικι;υμένης έμπο

ρευματικής οικονομίας. Πέρα απ'
αυτό δμως, τό σύγχρονο δίκαιο, σέ

αντίθεση μέ τό παλιό παρουσιάζει
κάποια θξTl.κότητα, εΙναι άποτυπω
μένο σέ Νόμους . Ή βιομηχανική
κοινωνία -γεννήθηκε μέ τήν άνατολή
της βασιλείας τοϋ Νόμου.
Στίς προκαπιταλιστικές κοινωνίες
αντίθετα,

ό

κανόνας

του

δικαίου

αλλοτ ε ταυτιζόταν μέ τήν κοινωνική

15 .

Λ . Κ ο.λέτι, « Ίδπ)λΟ'ι'ία λαί Κοιιιωι'ία», έλλ .

γενικά,,16 (Κ. Κόρς, «Κάρλ Μάρξ",

f,~τφ . c κ δό σει ς 'Οδ υσσέα ς , σε λ .

ελληνική μετάφραση, 'Οδυσσέας).
Θεμελιώδης άρχή τής επαναστατι-

16. Κ . Κ ό ρς , .. Κάρολ ος Μι1ρξ" . έλλ. μετφ.

132.

εκδόσ ε ι ς 'Οδυσσ έ ας.
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ηθική κι αλλοτε μέ τή ' θρησκεία,
Κάθε ίστορική περίοδος είχε τή δική
της

κοινωνική

ρύθμιση,

ή

όποία

εϋρισκε τήν εκφρασή της, εΙτε μέσα
από τήν ήθική, ε'ίτε μέσα από τό
εθιμο η τήν παράδοση. Τά ηθη στίς
αρχαίες κοινωνίες καί τά εθιμα στή
φεουδαρχική κοινωνία αποτελουσαν
τό μέτρο ζύγισης' τών κοινωνικών
σχέσεων, τά μέσα καταμερισμοϊΊ τής

τήν οΙκονομική βάση, πάνω από τίς
ύλικές συνθήκες παραγωγής, ανυψώ
νεται ενα νομικό καί πολιτικό εποι
κοδόμημα, είναι μιά πρόταση ερμη
νείας κυρίως του αστικου κοι νωνι
κου

σχηματισμου,

καί

δέν

Ισχύει

παρά μέ διαφοροποιήσεις γιά αλλες
κοινωνίες (τήν αποψη α(Ηή ίJποστη

ρίζουν κυρίως ό Κόρς καί ό Λού

εργασίας καί διανομής τών αγαθών.

κατς).

Στούς προκαπιταλισnκούς έπομένως

αυτό πού ονομάζουμε σήμερα

Δέν είναι επομένως μόνο ή σύνδε
ση, ή διαπλοκή του νομικου μέ τό
οΙκονομικό, πού παίρνει σέ κάθε
ίστορική εποχή μιά Ιδιαίτερη μορ
φή, πού καθορίζει τήν αποτελεσμα

κοινωνική πρακτική. Τό δίκαιο σέ

τικοτητα η τήν κυριαρχία κάθε επι

κείνους τούς κοινωνικούς σχημα

τισμούς δέν είχε αποκτήσει αυτονο

πέδου, -δπως σωστά ύποστηρίζει ό
, Αλτουσέρ- αλλά είναι καί αυτή ή

μία, δέν είχε γίνει ακόμη «νομικό»,

'ίδια ή

συγχεόταν μέ τή θρησκεία, τό θεό, τά

διαφορετικό περιεχόμενο, καί ακό

ηθη η ακόμη μέ τίς αξίες δπως τήν
«αρετή» η τήν «ανδρεία», η τίς ρή

οί

τρες «αυτονομία», «επιείκεια», Κ.λπ.

λανθάνουν σέ κάθε κοινωνικό σχη

κοινωνικούς σχηματισμούς τό «νο
μικό» επίπεδο είχε, κατά κάποιο τρό
πο, απορροφηtJεί άπό τήν ήθική, η
απ'

βάση

ποί! εχει κάθε φορά

μη κάποια ίστορία .. Η ύλική βάση,

συνθήκες παραγωγής πού ύπο

Τό σύγχρονΟ'δίκαιο, πού ταυτίζε

ματισμό, δέν μπορουν νά παραστα

ται πιά μέ τό νόμο η Ί1] νομική τάξη,

θουν πάντα μέ τόν δρο «οίκονομία»,

αναπτύχθηκε, καθιερώθηκε καί επι

διότι καί αυτές ακόμα οί οΙκονομικές

βλήθηκε

ήλθε σέ θανάσιμη ρήξη μέ τά προνό

σχέσεις είναι προϊόντα συγκεκριμέ
νων ίστορικών συνθηκών. Δέν είναι
συνεπώς ή οΙκονομική δομή γενικά
,καί αφηρημένα, ή κάθε οίκονομική
δομή πού γεννα τή νομική μορφή,

μια η

αλλά ή δομή ίστορικά ιωΟορισμέ

στίς

κοινωνικές

σχέσεις

σάν τέτοιο, σάν Ιδιαίτερη δηλαδή
κοινωνική πρακτική, σάν Ιδιαίτερη

μορφή του κοινωνικου είναι, αφου
τά εθιμα τής φεουδαρχικής

νων παραγωγικών σχέσεων.

κοινωνίας.

ή

Γι' αυτό καί ό Πασουκάνις δταν

εννοια «Δίκαιο» η «νομικό εποικο

αναζητα τό ύλικό περιcχόμενο τής

ΙΙ.

Μnό

σημαίνει

υ.κόμη

πώς

δόμημα», σάν εννοιες γενικές καί

νομικής μορφής, τό ύλικό σημείο

αφηρημένες καί επομένως, Ισχυρές

τοί! έννόμου αγαθοϋ, δέν αρκείται

καί κατ'

στι)\,

αρχτ]ν χρησιμοποιήσιμες

γιά δλες τίς εποχές, είναι, παρ' δλα

iiJ10

«οΙκονομία»,

δέν

κάνει

αυτής τής αφαίρεσης, δημιούργημα

άπλώς αναφορά γενικά στό οΙκονο
μικό περιεχόμενο τής εννομης σχέ
σης, αλλά προσδιορίζει ι;ίδικά αύτό

τής αστικής κοινωνίας καί δέν Ισχύ
ουν, δέν είναι επιστημονικά δόκιμες

τό ΠCΡιι;χόμCl'O, αναφερόμενος στήν
cμΠΟΡcvμαrική οΙκονομία, στίς εμπο

παρά μόνο γι' αυτές τίς συνθήκες καί

ρευματικές σχέσεις, τίς όποίες προ

αυτά, μέ τήν συγκεκριμένη μορφή

μόνο μέσα στά πλαίσια αυτής τής
κοινωνίας.

12

ανακάλυψη του Μάρξ δτι πάνω από

.Η

θεωρητική

λοιπόν

βάλλει ώς τό είδικό-ίστορικό περιε
χόμενο τής νομικής μορφής.Ι7

Γιά τόν Πασουκάνις, μορφή καί
περιεχόμενο δέν είναι δύο ξεχωρι
στές καί άνεξάρτητες ή μία άπό τήν
ίiλλη όντότητες, δπως τουλάχιστον
ύποστηρίζει, ij άφήνιι νά εννοηθεί,
ή κανονοκρατική θεωρία του Κέλ
σεν. Στό καντιανό δυαδισμό το\)
είναι καί του δέοντος, τής μορφής
καί του περιεχομένου, ή μαρξική
άντίληψη του δικαίου άπαντα στι ή
μορφή δέν εχει άξία εάν δέν είναι ή
μορφή του περιεχόμενου. Μορφή
καί περιεχόμενο συνιστουν ενότητα
διαλεκτική. . Η μορφή δέν είναι

δοσμ"ένη εσαεί, συναρταται αμεσα μέ
τό περιεχόμενο. Τό περιεχόμενο πά
λι τής νομικής μορφής δέν είναι ενα
στοιχείο πού ερχεται άπ' εξω, πού

νων

κοινωνικών

καί

οικονομικών

σχέσεων.

.Η

μέθοδος αρα τοϋ Πασουκάνις

είναι λογική καί ίστορική, γιατί οί
άφαιρέσεις του αναφέρονται ειδικά
σ' ενα άντικείμενο μιας δοσμένης
στιγμής, τό όποίο ύπάρχει καί κινεί
ται σέ καθορισμένα ίστορικά πλαί

σια. Είναι ίστορική, χωρίς δμως νά
αναλύεται σέ μιά χρονολογική πα

ράθεση γεγονότων, ij στήν εξελικτι
κή παρουσίαση κάποιου θεσμου ij
σχέσης. Είναι ίστορική,
γιατί εννοεί τό Δίκαιο «οχι σαν
κάποιας

ίδιότητα τής άφηρημένης άνθρώπινης
κοινωνίας άλλά σάν ίστορική κατηγο
ρία πού avrtarOIlCi σ . Ενα καΟορισμένο

κοινωνικό ι.:αΟι;στώς Οcμcλιωμένο πά

προστίθεται στήν εννομη σχέση καί

νω στήν άντίΟι;ση τών άτομικών συμ

προσδιορίζει κοινωνιολογικά τόν κα

φcρόντων» (σελ.

νονιστικό της χαραιαιίρα. 'Ο Πασου

λοιπόν δέν εξαντλείται σέ μιά ίστο
ρία του Δικαίου, ij σέ μιά ίστορία
τώΥ θεωριών του Δικαίου. 'Ακόμα
καί ή προοπτική τής εξαφάνισης τής
νομικής μορφής δέν μπαίνει σάν τό
άναγκαίο στάδιο κάποιας εξελικτι

κάνις άναζητώντας τό κοινωνικό
ύπόβαθρο τής καθορισμένης ίστορι

κά νομικής μορφής, δέν ι:ί~άγcι γιά
τήν εξήγηση της εννομης σχέσης
κάποιο κοι νωll/ολο)'ικό προσδιορισμό.
κάποιο λ'οινωνιολογικό παρa.Υοlι τα. δ
πως θά εκανε ό Weber, άλλά άνάγει

κής

πορείας.

79) .. Η

.Η

θεωρία του

εξαφάνιση

τοϋ

μεθοδολογικά, καί από τήν άρχή, τό

Δικαίου δέν τίθεται στόν Πασουκά
νις, ώς νομοτέλεια ίστορική. 'Αλλά

σχηματισμό τών κανόνων δικαίου

ώς λογική πρoϋπόιJεση κριτικής ά

σέ ενα ειδικό τύπο κοινωνικών σχέ
σεων: στίς άνταλλακτικές σχέσεις

νάλυσης

μεταξύ άτόμων προσωπικά ελεύθε

πραγματικότητας μέσα άπό τή διαδι
κασία τής λογικής αρνησής της.

ρων, πού δέν επικοινωνοϋν κοινω
νικά παρά μέ τή μεσολάβηση κά
ποιων προϊόντων. Τό δίκαιο, επο
μένως, κατά τήν άντίληψη του Πα
σουκάνις, δέν είναι άπλώς μιά «ύπερ
δομή», αλλά συστατικό στοιχείο τής

'ίδιας τής δομής.

' Επεμβαίνει

άπό

τήν αρχή καί καθιστα δυνατή τήν

το\!

συγχρόνου

Δικαίου.

'Ένας τρόπος προσέγγισης τής νομικής

Παρόμοια, ίiλλωστε, τοποθέτηση,

είχαν ό Μάρξ καί ό 'Ένγκελς, πάνω
στό

θέμα

τοϋ

κομμουνισμου,

τόν

όποίο δέν όραματίστηκαν ώς κατά
σταση πού πρέπει νά κdθιερωθεί, ώς
στάδιο
Ιδεατό

ίστορικης

διαδικασίας,

ij

πρός τό όποίο όφείλει νά

παραγωγή καί άναπαραγωγή δοσμέ-

προσαρμοστεί

17 .•··Η μαρςιστικ"ή Οεωρία όχι μόl·ο πρέπει ι·ά

άλλά ώς τό ύπαρκτό καί πραγματικό

cςr.τάζr.ι τό ύλικό περιεχόμενο της νομ,,"ης ρύ

κίνημα πού καταργεί τήν κατάσταση

ή

Ομισης στίς διάφορες ίστορικές Ιποχές. άλλά

πραγμάτων

cτriσης "ρεπcι ι·ά της δώσει ύλιστικιί Η,ήγηση aIil'

(Γερμανική Ιδεολογία),
• Η μέθοδός του είναι σμως ταυτό-

καΟορισμcl,ης ίσroρικης μορφης» .

πού

πραγματικότητα,

ύπάρχει σήμερα

13

χρονα καί λογική γιατί στηρίζεται
στήν καθορισμένη αφαίρεση, στή
νοητική εκείνη λειτουργία πού προ
σεγγίζει τήν πραγματικότητα, ανε
βαίνοντας από τό συγκεκριμένο στό
αφηρημένο καί από τό αφηρημένο
πάλι στό συγκεκριμένο, σ' ενα συγ
κεκριμένο σμως πλούσιο σέ προ
σδιορισμούς, «σ' ενα συγκεκριμένο
μέσα από τή σκέψη->.IΥ

-Εχοντας
κριβώς

τή

ώς αφετηρία αύτή α
λογική

ό

Πασουκάνις

ξεκινά τή μελέτη του από τήν κατη
γορία ύποκείμενο δικαίου, ώς εννοια
ειδική, γιατί πιστεύει πώς τό ύποκεί
μενο είναι "τό ατομο της νομικης
Οεωρίας. τό πιό άπλό στοιχείο πού δεν
tπιδέχεται αλλη διαίρcση. γι . αύτό καί
πρί:πι:ι

Ι'ά

XPIlaIIlI:IJI:I

σιί ι· βιίση στή
• Η εν

μι:λι'τη τι;'; ι ·ο/lιι,η.; μορφη.;».

νοια σμως του ύποκειμένου είναι
απόλυτα δεμένη, προκίιπτει από τήν
εννοια έμπόρευμα, αφοίι τά έμπορεύ

ματα γιά νά κυκλοφορήσουν προϋ
ποθέτουν ανθρώπους μέ ελεύθερη
βούληση πού συναλλάσονται ανταλ
λάσοντας αγαθά.

Τό tμπόρι;υμα εlναι τ ό κύτταρο

της καπιταλιστικης κοινωνίαc; . "!ι
ιίιΡηιιιιμι; I'Ο'; σπ,ίμο.; το ιί όποίο/ι ιί li \'ιί.
πτιιξιι (~Ι'llπ(φιί.)·ι:ι rιί\' ι; rt(ι)τι:ριι,;ιί δομιί
αύrι;ς τί; . λ:όιιιωνία »~\I, ι' αύτό καί

r

Ι'ία» (Λούκατς,

. Ιστορία

καί ταξική

συν ε ίδηση, έκδ. 'Οδυσσέας, σελ.
149). Δεδομένου λοιπόν στι ή αστι
κή κοινωνία είναι μιά κοινωνία κα
τόχων έμπορευμάτων, ενα σύνολο α
-τόμων μέ ανεξάρτητα καί αντιτιθέ
μενα συμφέ-ροντα. ή κοινωνία αύτή

στό νομικό έπίπεδο μπορεί νά πα
ρασταθεί ώς ενα σύνολο «ύποκειμέ
νων δικαίου .... Η παραγωγική δια
δΙΚάσία δέν παράγει, λέει ό Μάρξ,
άπλώς ενα αντικείμενο γιά τό ύπο
κείμενο, αλλά καί ενα ύποκείμε
νο Υ\ά τό αντικείμενο . . Ο κανόνας
δικαίο\!, σάν Cννοια πιό γι:νική,
αναδίιεται μι:τά ώt; αναγκαία διαμι:
σολάβηση. ώς δεσμός. ανάμεσα σ'
ενα ζείιγος από ίιποκείμενα δικαίοιι,
τό παυητικό καί τό ένεργηΤΙKό ... ~1 Τό
δίκαιο, τέλος δέν ι:ίναι παρά ή κωδι
κοποιημένη, ή tιιποποιημένη γενί

κι:ιιση, μιας απέραντης άλιισίδας απ()
Ι:ννομες σχέσεις ανάμεσα σέ ίιποκι:ί
μι:να δικαίοιι.

12.

Τελειώνοντας τήν παρουσίαση

του εργου του Πασουκάνις θέλουμε
νά σημειώσουμε ακόμη, πώς θά προ
δίδαμε τή σκέψη του συγγραφέα αν
αφήναμε νά νοηθεί στι από τό βιβλίο
του "ΓΙ:ΙΙ/λ'ή Οι:ωρία τοιί ΔΙλ'αίου καί
''Μαρξισμός» συνάγεται μιά νέα θεω
ρία του Δικαίου .. Ο Πασουκάνις δέν

κοινωνίας του όποίου ή λύση νά μή

φιλοδοξεί νά δημιουργήσει μιά νέα
«νομική» θεωρία, πλάι σ' εκείνη του

μπορεί νά βρεθεί σΈήν ανάλυση της

Κέλσεν ή τοϋ Βι τσί νσκι, δέν θέλει νά

έμπορευματικης δομης. 'Εάν ό Πα

οίκοδομήσει ενα νί:ο σύστημα δικαί-

δέν ύπάρχει πρόβλημα αύτης της

σουκάνις βάζει στό κέντρο της θεω
ρίας του για τό Δίκαιο τό έμπόρευμα,

18. Κ . Μάρξ, Φρ. ''Ενγκελς, "Γερμανική Ί

έάν αρχίζει

δcoλΟΥ(α".

τήν ανάλυση τών νομι

κών κατηγοριών σέ αναφορά απο
κλειστική πρός τίς εμπορευματικές
σχέσεις, είναι γιατί πιστεύει πώς "ή
δομή της cμπορcυματικης σχέσης άπο
τι:λεί τό πρωτότυπο δλων τών μορφών
άl'tικειμι: νικότητας. καΟώς καί δλων
τών άντίστοιχων σ' αύτί:ς μορφών ύ
ποκι:ιμΙ:I'Ιλ'ότητας στήl' άστική κο/l'ω-
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19.

MEGA,

Ι,

Abt, Bds,

σελ .

25.

Πάνω στήν ~ννoια της καθορισμένης α

φαίρεσης βλέπε Ι(υρίως

seau eI ΜαΥΧ".
(1974) σελ. 238

20.

Κ . Κόσικ,

G. Della Volpe, "RousGrassel ,
καί 244 έπομ.

γαλλική μετάφραση,
έπομ.

" .Η

διαλεκτική τοϋ συγκεκριμέ

νου", έκδ. 'Οδυσσέας.

21.

Πρβλ. Β.

E.1elman, "Le DroiI saisi ραΓ
σελ. 23 έπ.

phoIographie". Maspero (1973)

(α

ου με λογική συνοχή καί σοσιαλι

σχέσεων.

στικό περιεχόμενο, ενα Δίκαιο δια

νομικης Cπιστήμης, άπό τήν αποψη του

φορετικό από τά αλλα, πού νά εγγυά

έπιστημονικοίι σοσιαλισμού, πρεπει νά

«' Η κριτική

της άστικης

ται λόγου χάρη τή δικαιοσύνη στίς

παραδειγματιστεί άπό τήν KριrΙKΙ! της

ανθρώπι νες σχcσεις καί νά εξαλείφει

άστικής πολιτικής οίκονομίας δπως

τήν κοινωνική άνισότητα. Δέν ανα

μίiς τήν κληροδότησε ό Μάρξ. Κατά

λώνεται σέ μιά τέτοια προσπάθι;ια

συνεπεια. ή κριτική αύτή πρεπει πρώτα
άπ . δλα νά εΙσέλθει στό έχθρικό στρα

γιατί, γιά τόν συγγραφέα, τό Δίκαιο,
εξ όρισμού τυπικό καί απρόσωπο,
αγνοεί τίς ουσιαστικές ανισότητες,

αδιαφορεί γιά τήν ουσιαστική αδι

τόπεδο. δηλαδή δέν πρέπει νά παραλεί
ψει τΙς γενικεύσεις καΙ τΙς άφαιρέσεις
πού άναπτύχθηκαν άπό τούς άστούς νο

τήν

μικούς στή βάση τώι l άπαιτήσcων ηίς

τυπική ισότητα περιορίζεται ανα
γκαστικά στήν καθολική έφαρμογή
ενός γενικού καί αφηρημένου κανό
να. 'Από τή φύση του, τό «νομικό»
δίκαιο είναι πρωταρχικά τύπος, καί
δέν μπορεί νά μεταβληθεί σέ ούσία,
γιατί τότε παύει πιά νά εΙναι δίκαιο,

έποΧιίς τους καί η;ς τάξης τους. ιίλλά
νά άνaλύσcι τίς άφηρημέ ιιcς αυτές κα

κία.

'Έχοντας

σάν

αφετηρία

aUTOKaTaryr.iTal.
Βασικός σκοπός του ρωσου έπα

ναστάτη εΙναι, κατ' άρχήν , νά έξη
γήσει τήν ίσΤΟΡΙΚ1) έμφάνιση της
νομικη ς μορφής, νά άνακαλύψει τί ς
συνθηκί:ς άναπαραγωγης καΙ νό ά
ποκαλύψει τόν μυθοποιημένο καί
«φεΤΙΧΟΠΟΒ1μέ νο » χαρακτήρ,α της,
Μάταια ό άναγνώστης θά ό,ναζητή
σει μέσα στΙς σελίδες του βιβλίου
αυτού μιά θεωρία Υ(ά τ6 σοσιαλιστι
κό δίκαιο, δέν θά βρεί παρά μιά
κριτική του αστικου δικαίου, μιά
ίστορικο-διαλεκτική κριτική ,ής νο
μικής μορφής, όπως αναπτύχθηκε
καί δλοκληρώθηκε στά πλαίσια τής
αστικής κοινωνίας, της κοινωνίας
τών γενικευμένων εμπορευματικών

η/γορ/ες ιωί ι,ά φαιιl;ρώ σc ι ηίν πρα γμα
τικιί σημασfα τοιις, μ' άλλα λό για 116
φανι;ρώσr. ι ά1lό τί έξαpτίiται, ίστορικά.
ή νομική μορφή» (σελ. 72 πρβλ.
ακόμη, γιά τή σχέση μορφής καί πε
ριεχ.ομένου τίς σελ. 62 - 67).

. Η παρατήρηση αυτή του Πασου
κάνις θυμίζει τά λόγια του νεαρου

Μάρξ, ριζοσπάστη διανοούμενου τό
τε καί μαθητή του Χέγκελ, δ δποίος
παίρνοντας μιά στάση κριτικής απέ

ναντι στούς θεσμούς τής έποχης του
σημείωνε, πφς έφ' δσονδέν μπορου

με νά οίκοδομήσουμε τ6 μέλλον, lϊ
νά φτιάξουμε ενα σχέδιο κοινωνίας
πού νά ίσχύει Υιά όλες τίς έποχές,
τότε l:KEivO πού μπορουμε νά κάνου
με σήμερα, εΙναι νό ασκήσουμε
άσυμβίβαστη κριτική αίιτοϊί πού ύ
πάρχεl γύρω μας, άσυμβίβαστη μέ
τήν εννο ια δη δέν φοβαται οΟτε τά
συμπε ράσματα. οϋτε τ{ς κυρίαρχες

δυνάμεις πού τή δυναστεύουν .
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