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1.Το πρόβληµα
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Με αφορµή το συχνό φαινόµενο των αποσπασµατικών επεµβάσεων
στον Κώδικα τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονοµικού δικαίου,
δηµιουργούνται µία σειρά ερωτηµάτων (ή για την ακρίβεια αυτά
επανέρχονται στο προσκήνιο). Ερωτήµατα που αφορούν στη σχέση του
Ποινικού ∆ικαίου µε την κοινωνική πραγµατικότητα τόσο σε επίπεδο
“όντος” όσο και σε επίπεδο δέοντος. Σε ποιο βαθµό, µε άλλα λόγια, σε
ποια έκταση και µε πόση επιτυχία το Π.∆. ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας. Ακόµη, ποιος ο δίαυλος
επικοινωνίας µεταξύ Π.∆. και πραγµατικότητας; Ποιες οι διαδικασίες
αξιολόγησης των κοινωνικών φαινοµένων;
Κάθε απόπειρα, όµως, κριτικής προσέγγισης του ισχύοντος Π.∆.
προϋποθέτει

την οριοθέτηση

και

τη

συνολική

αποτίµηση

της

πραγµατικότητας και των προβληµάτων που καλείται να ρυθµίσει. Από
την αρχή, λοιπόν, προκύπτει θέµα “αξιολόγησης” και “αντικειµενικής”
θεώρησης.

2.Το έννοµο αγαθό ως βάση του αξιόποινου

Γίνεται ευρύτερα αποδεκτό ότι οι ρυθµίσεις του Π.∆. αφορούν στη
βουλητική συµπεριφορά των ατόµων, η οποία είναι αντιληπτή µε τις
αισθήσεις και συνιστά µεταβολή του “εξωτερικού” κόσµου, συνιστά δηλ.
πράξη (ενέργεια-παράλειψη ή ανοχή). Η δυσχέρεια εµφανίζεται στη
διατύπωση ενός κριτηρίου για την επιλογή εκείνων των πράξεων που
ενεργοποιούν ή ενδιαφέρουν το Π.∆. Με άλλα λόγια, ποιες πράξεις έχουν
(ή θα έπρεπε να έχουν ή να µην έχουν) ποινική σηµασία.
Ως σταθερό σηµείο αναφοράς, ως αποκλειστική βάση του
αξιόποινου, όπως παρατηρεί ο ∆. Σπινέλλης1 έχει

υιοθετηθεί – και

επικρατήσει – το έννοµο αγαθό. Και ως έννοµο αγαθό ορίζεται
(απλουστεύοντας σχετικά ή ακόµη και παρακάµπτοντας τις απόψεις που
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έχουν υποστηριχθεί όπως αναλυτικά τις παραθέτει ο ∆. Σπινέλλης) το
κοινωνικό αγαθό που αναγορεύεται σε αξία και προστατεύεται από το
Π.∆. Το έγκληµα, λοιπόν, συνίσταται στην προσβολή ενός εννόµου
αγαθού. Πρώτο στάδιο, συνεπώς, στη διαδικασία παραγωγής ενός
ποινικού νόµου η καταγραφή της κοινωνικής βούλησης και των
κοινωνικών αντιλήψεων που επικρατούν σε συγκεκριµένο ιστορικό τόπο
και χρόνο έτσι ώστε να “αποµονωθούν” ή να προσδιορισθούν τα
κοινωνικά αγαθά που χρήζουν προστασίας.

3.Η κοινωνική πραγµατικότητα

Η κοινωνική πραγµατικότητα, όµως, πιστή ρήση του Ηράκλειτου
είναι ρευστή και εξελισσόµενη. ∆εν συνιστά µέγεθος υποκείµενο σε
µέτρηση και ενσωµατώνει στους κόλπους της συνεχείς διεργασίες και
ζυµώσεις µε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Πρώτη, λοιπόν, δυσχέρεια η
αδυναµία ακριβούς εκτίµησης της συνισταµένης κοινωνικής αντίληψης.
Και στην υποθετική, όµως, περίπτωση της ευχερούς καταγραφής της
µέσης κοινωνικής άποψης ανακύπτει ζήτηµα γνησιότητάς της. Η
εκάστοτε µέση αντίληψη ανταποκρίνεται στην πραγµατική βούληση των
πολιτών ή είναι αποτέλεσµα ξένων επιρροών και εξωτερικών
επεµβάσεων;

Και

ο

επιθετικός

προσδιορισµός

“µέση”

συνιστά

αποτέλεσµα πλειοψηφιών και αριθµητικών πράξεων; Η σύνδεση του
∆ικαίου µε την άρχουσα τάξη και την κοινωνική πραγµατικότητα και η
διαλεκτική τους σχέση, όπως την αναλύει ο Α. Μάνεσης2, δεν
αλλοιώνουν τη γνήσια κοινωνική έκφραση δηµιουργώντας και
επιβάλλοντας πρότυπα συµπεριφοράς; Οι ασκούντες ή κατέχοντες την
εξουσία και τους µηχανισµούς ενστάλαξης κυρίαρχης ιδεολογίας δεν
φιλτράρουν

το

γνήσιο

κοινωνικό

λόγο

προσανατολισµό στα κοινωνικά ρεύµατα;

δίνοντας

τον

ανάλογο
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4.Ο ρόλος του Τύπου

Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο τύπος (έντυπος και ηλεκτρονικός), η
θεαµατική εξάπλωση και ανάπτυξη του οποίου συνετέλεσαν στην
αντίστοιχη αλµατώδη αύξηση της επιρροής του στους πολίτες-δέκτες2α.
Τα συχνότατα ύποπτης προέλευσης και επιδιώξεων κέντρα ελέγχου των
µέσων επικοινωνίας δρουν διαµορφωτικά, αναδεικνύοντας ή αντίστροφα
αποχαρακτηρίζοντας ένα κοινωνικό αγαθό. Ακόµη και τα κοινωνικάέννοµα αγαθά, η ύπαρξη των οποίων θεωρείται δεδοµένη και αυτονόητη
για το πολιτιστικό µας επίπεδο, όπως η ανθρώπινη ζωή, αµφισβητούνται
και βάλλονται έµµεσα. Η επιχειρούµενη δε προσβολή τους δεν αφορά
τον “πυρήνα”, το “κέντρο” του έννοµου αγαθού, αυτή δηλ. την ίδια την
αναγκαιότητα της ύπαρξής του αλλά πλήττει την “περιφέρειά” του µε
προφανείς, όµως, συνέπειες στην προοπτική του χρόνου και για τον
“πυρήνα”. Η εκδηλούµενη από τον τύπο “συµπάθεια” στους ποινικούς
κατάδικους, λόγω των πραγµατικά απαράδεκτων συνθηκών κράτησής
τους και του αναχρονιστικού σωφρονιστικού µας συστήµατος έχει
παράλληλα και ανεπιθύµητα αποτελέσµατα. Συντελεί στην “ηρωποίηση”
τους, αµβλύνει την ευαισθησία των πολιτών, υποβαθµίζει την απαξία της
πράξης, χαλαρώνει την κοινωνική αντίδραση και συµβάλλει στην
επικράτηση ενός κλίµατος συναισθηµατικά φορτισµένου, το οποίο
παραγκωνίζει τη λογική και οδηγεί σε ακραίες θέσεις.

5.Η λειτουργία του πολιτικού συστήµατος

Αυτός δε ο ίδιος ο τρόπος λειτουργίας του πολιτικού µας
συστήµατος προδιαγράφει τα πλαίσια των αξιολογήσεων. Η ανάγκη
προάσπισης ορισµένων οµάδων και συµφερόντων και η αποφυγή
σύγκρουσης µε την κοινή γνώµη, (τα χαρακτηριστικά της οποίας κάθε
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άλλο παρά ως υγιή µπορούν να θεωρηθούν), αποτελούν θεµελιώδη
στοιχεία στήριξης, συντήρησης και αναπαραγωγής του εκάστοτε
ισχύοντος συστήµατος εξουσίας και χαράσσουν ή ακριβέστερα
επιβάλλουν άξονες αξιολόγησης µακριά και πέρα από την ικανοποίηση
των πραγµατικών κοινωνικών αναγκών. Πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι
τυπικά ποιοτικά υφίστανται δύο ειδών αξιολογήσεις: Η γνωστή,
καθηµερινά επαναλαµβανόµενη, αυτή των πολιτικών µε σηµείο
αναφοράς

στενά

(κοµµατικά)

συµφέροντα,

υποχείριο

των

παρασκηνιακών σκοπιµοτήτων και συσχετισµών και η κοινωνική µε
σηµείο αναφοράς την ευηµερία της κοινωνίας πέρα και έξω από
διαχωρισµούς και “επίπεδα” µε µοναδικό γνώµονα τον άνθρωπο. Και οι
δύο συµµετέχουν ενεργά στο παιχνίδι της εξουσίας και της πολιτικής
διότι ουσιαστικά και οι δύο επιλέγουν ή απορρίπτουν, προωθούν ή
παραγκωνίζουν και τελικά διαµορφώνουν ισορροπίες. Ο αντίλογος
εστιάζεται στο ότι η πρώτη λειτουργεί αποκλειστικά ως διαδικασία
εξυπηρέτησης ατοµικών συµφερόντων και επιλεγµένων – φίλα
προσκείµενων ή απλά συµµάχων – κοινωνικών οµάδων.
Ακόµη και το δηµοψήφισµα π.χ. για το επιτρεπτόν ή µη των
αµβλώσεων παρά τον φαινοµενικά απόλυτο δηµοκρατικό χαρακτήρα
του, ως άµεση έκφραση του κοινωνικού παλµού συνιστά στην ουσία µια
φενάκη. Η ψήφος είναι αποτέλεσµα πολλών παραµέτρων και
προϋποθέσεων. Άλλωστε οι πλειοψηφίες αποκτούν νόηµα και διάσταση
όταν συγκροτούνται από ουσιαστικά ενηµερωµένους πολίτες. Η
σχετικότητα και η ανάγκη συνεχών αξιολογήσεων είναι προφανείς.
Η ένσταση, λοιπόν, εστιάζεται στο κατά πόσο η αιωρούµενη στην
περιρρέουσα

ατµόσφαιρα

κοινωνική

αντίληψη

αντανακλά

την

πραγµατική βούληση των µελών της κοινωνίας. ∆εν είναι σπάνια η
τακτική να εφευρίσκονται ή να κατασκευάζονται έννοµα αγαθά για
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λόγους σκοπιµότητας χωρίς να ανταποκρίνεται το περιεχόµενό τους σε
κοινωνικές ανάγκες.

6.Η κατάταξη των εννόµων αγαθών

Την επιλογή των κοινωνικών αγαθών που χρήζουν προστασίας
ακολουθεί η αξιολόγηση για την κατάταξή τους και το συσχετισµό τους.
Και στο δεύτερο αυτό στάδιο της παραγωγής ενός ποινικού νόµου τα
προβλήµατα που ανακύπτουν είναι πολλά. Ο καθορισµός της
προτεραιότητας, το ύφος της παρεχόµενης προστασίας, η µεταξύ τους
σχέση αλλά και η τελική διατύπωση των κειµένων στους κώδικες
προϋποθέτουν διαδικασία σύνθετων αξιολογήσεων σε συνάρτηση
πάντοτε µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Η προηγούµενη φάση
ανάδειξης των κοινωνικών αγαθών και του χαρακτηρισµού τους ως
έννοµα περιγράφει ως ένα σηµείο τους άξονες και τα πλαίσια κίνησης
στην τρέχουσα φάση. Το περιεχόµενο των κοινωνικών αγαθών
προσδιορίζει και το στόχο ενός Π.∆. Το στοιχείο αυτό παραπέµπει στη
σηµασία της καταγραφής των κοινωνικών απόψεων. Το όλο δηλ.
φαινόµενο κινείται στην περίµετρο ενός κύκλου µε αµφίδροµη
κατεύθυνση.

Ουσιαστική

αφετηρία,

λοιπόν,

αποτελεί

η

πρώτη

αξιολόγηση-επιλογή των κοινωνικών αγαθών. Η σηµασία τους για τη
συγκεκριµένη κοινωνία καθορίζει τη σχετική τους αξία και τα ταξινοµεί.
Συνεπώς η αυτούσια ενσωµάτωση διατάξεων ξένων δικαίων στην
Ελληνική δικαϊκή τάξη χωρίς παράλληλη ενδελεχή εξέταση της
Ελληνικής πραγµατικότητας, έτσι ώστε αυτή (η ενσωµάτωση) να
ανταποκρίνεται στις Ελληνικές ανάγκες, δεν συνιστά άριστη επιλογή. Η
συγγένεια δικαίου προϋποθέτει συγγένεια αντικειµένου ρύθµισης2β.
Ανταποκρίνεται, λοιπόν, η αξιολόγηση που επιχειρεί ο Π.Κ. όπως αυτή
εκφράζεται µε τη χωροταξική τοποθέτηση των εγκληµάτων στις ανάγκες
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της κοινωνίας και αν ανταποκρίνεται συνιστούν αυτές πραγµατικές
ανάγκες; Η σηµασία της ανάδειξης των κοινωνικών αγαθών που θα
αναχθούν σε έννοµα αγαθά είναι µεγάλη διότι αυτή η επιλογή-αναγωγή
λειτουργεί διττά. Αφενός µεν προστατεύει τα συγκεκριµένα αγαθά
αφετέρου δε δρα “παιδαγωγικά” δηµιουργώντας πρότυπα κοινωνικής
συµπεριφοράς και διαπλάθοντας έµµεσα δικαϊκή συνείδηση στην
κοινωνική ολότητα. Από τα παραπάνω καθίσταται εµφανές ότι η
διαδικασία σχηµατοποίησης ενός αγαθού σε κοινωνικό και στη συνέχεια
σε έννοµο, όπως και η αντίστροφη πορεία αποχαρακτηρισµού ενός
έννοµου αγαθού βασίζονται αποκλειστικά σε αξιολογικές κρίσεις.

7.Το υποκείµενο αξιολόγησης

Ποιος, όµως, (ή ποιοι) είναι το ενεργούν πρόσωπο, το υποκείµενο
στη διαδικασία αξιολόγησης; Η αόριστη έννοια του “νοµοθέτη” και η
συχνά

επικαλούµενη

(υποθετική)

“νοµοθετική

βούληση”

σε

τι

συνίστανται; Τα πλαίσια µέσα στα οποία ο “νοµοθέτης” είναι
υποχρεωµένος να κινηθεί ποιος τα ορίζει; Από στενά, βέβαια,
πολιτειακής πλευράς ο θεσµός της αντιπροσώπευσης, όπως εκφράζεται
κατά βάση µε το κοινοβούλιο, παρέχει – τυπικά – ικανοποιητική
απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα. Όµως, τόσο η σχετικότητα της
αντιπροσώπευσης όσο και η διαδικασία της “νοµοθέτησης” δεν
διασφαλίζουν το ανόθευτο της καταγραφής της κοινωνικής βούλησης.
Ειδικότερα, τα νοµοσχέδια µετά την πρωτογενή σύλληψή τους (συνήθως
στα γραφεία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης) αποκτούν σάρκα και οστά
µέσα από µία τυποποιηµένη και βιοµηχανοποιηµένη νοµοθετική
διαδικασία, η λειτουργία της οποίας κάθε άλλο παρά επιτρέπει
αισιοδοξία για το είδος των αξιολογήσεων στις οποίες προβαίνει. Και στο
σηµείο αυτό ανακύπτει και ζήτηµα “αξιολόγησης” ή “προσδιορισµού”
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της αξιολόγησης. Οι άξονες ευθυγράµµισης των αξιολογήσεων πρέπει να
κινούνται αυστηρά στα πλαίσια της υποτιθέµενης µέσης κοινωνικής
αντίληψης ή πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και άλλες παραµέτρους;

8.Η µέση κοινωνική αντίληψη ως σηµείο αναφοράς

Η υιοθέτηση π.χ. “προωθηµένων” αποφάσεων (πέρα και έξω από τη
µέση κοινωνική αντίληψη) και η εφαρµογή τους συνιστά τακτική ορθή ή
αποτελεί υπερκέραση της κοινωνίας; Η χορήγηση π.χ. από τα φαρµακεία
των ναρκωτικών ουσιών στους τοξικοµανείς έτσι ώστε να εκλείψει το
απαράδεκτο φαινόµενο της εµπορίας-εκµετάλλευσης που οδηγεί στην
αύξηση της εγκληµατικότητας, στην καταρράκωση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και στην απώλεια (το κυριότερο) της ζωής νέων ατόµων
είναι σίγουρα έξω από την µέση Ελληνική κοινωνική άποψη. Ποια π.χ.
τα όρια δράσης των “αντιπροσώπων” στη ρύθµιση της κοινωνικής
συµβίωσης; Οι καπνιστές και οι υπέρβαροι δεν γίνονται δεκτοί σε
ασφαλιστικά ταµεία και αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην εύρεση
εργασία σε ορισµένες Πολιτείες της Αµερικής. Επανέρχονται, λοιπόν, και
το ζήτηµα του ορίου προσβολής των ατοµικών δικαιωµάτων χάριν της
κοινωνίας και τίθεται το ερώτηµα σε ποιο βαθµό και µε ποια κριτήρια το
κοινωνικό αγαθό υπερτερεί του ατοµικού δικαιώµατος ή µήπως το
τελευταίο προστατεύεται µέσα από τη γενικότερη προστασία της
κοινωνίας;
Ποια η σχέση, λοιπόν, κοινωνικού αγαθού και ατοµικής ελευθερίας
έκφρασης και κίνησης; Το πρόβληµα εντείνεται σε περιόδους
ολοκληρωτικού (πολιτικού και κοινωνικού) γιατί, όπως παρατηρεί και ο
Γ.Α. Μαγκάκης3, το Π.∆. προσφέρεται, από την ίδια τη φύση του ως
δραστικό µέσο εξαναγκασµού, σε καταχρήσεις στα χέρια καταπιεστικών
µηχανισµών.
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Ορθότερο είναι να γίνει δεκτό – παρά τις όποιες σοβαρές αρνητικές
συνέπειες – ότι η συνισταµένη κοινωνική άποψη (άλλο θέµα η
δυνατότητα ακριβούς προσδιορισµού της) πρέπει να αποτελεί σηµείο
αναφοράς για κάθε νοµική κατασκευή. Όχι µόνο διότι αυτό επιτάσσουν
οι αρχές της ∆ηµοκρατίας αλλά και διότι διαφορετικά είναι πολύ εύκολο,
και

φυσικά

πιθανό

να

οδηγηθούµε

σε

αυθαίρετους

νοµικούς

συλλογισµούς µε έντονο το στοιχείο του υποκειµενισµού και µε
παραµονεύοντα τον κίνδυνο – κάτω και από τον µανδύα των καλών
προθέσεων – των αντιλαϊκών ρυθµίσεων. Ρυθµίσεις που θα ακολουθούν
την απαράδεκτη αρχή “πριν από τους πολίτες, χωρίς αυτούς αλλά γι’
αυτούς”.4

9.Προβλήµατα εντοπισµού της

Το πρόβληµα, όµως, της σύµπλευσης πραγµατικότητας και Π.∆.
είναι υπαρκτό και δισεπίλυτο. Ούτε έννοιες όπως “δηµόσιο συµφέρον”,
“κοινωνική ανάγκη” κλπ. µπορούν να οριοθετήσουν µε ακρίβεια
(σχετική πάντοτε) την κοινωνική βούληση. Άλλωστε κάθε έννοια είναι
και αυτή αντικείµενο χωριστής αξιολόγησης. Μεγαλύτερος είναι ακόµη ο
κίνδυνος και στην περίπτωση που δεν έχει αποκρυσταλλωθεί καν η µέση
κοινωνική απόφαση (φαινόµενο συχνό) για συγκεκριµένα θέµατα. Η
προτεινόµενη κατάργηση π.χ. των διατάξεων του Π.Κ. για τη µονοµαχία
ανταποκρίνεται στην κοινωνική πραγµατικότητα; Και εάν η εκτίµηση
στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι ευχερής λόγω της χρόνιας αχρηστίας
των σχετικών διατάξεων, (ελλείψει πραγµατικού αντικρύσµατος), δεν
συµβαίνει το ίδιο π.χ. µε το άρθρο 404 που αφορά την τοκογλυφία (η
κατάργηση του οποίου έχει επίσης προταθεί). Ζήτηµα ακόµη υφίσταται
και στην περίπτωση του άρθρου 384α του Π.Κ., που αφορά στην
καταστολή φθορών που προκαλούν το κοινό αίσθηµα (π.χ. σπάσιµο
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πιάτων). Κάθε απόπειρα όµως αποποινικοποίησης διατάξεων οφείλει να
λαµβάνει υπόψη της πολλές παραµέτρους. Και αυτό, διότι η απάλειψη
ποινικών διατάξεων έχει δύο συνέπειες. Αφενός µεν αφαιρεί το στοιχείο
του µεµπτού από τη συγκεκριµένη συµπεριφορά αφετέρου δε αποτελεί
“αποχρώσα” ένδειξη για την κατεύθυνση της κοινωνικής αντίληψης και
φυσικά συνιστά προηγούµενο για επόµενες τροποποιήσεις. Εδώ πρέπει
να επισηµανθεί ότι ορισµένες φορές η αλλαγή των κοινωνικών
αντιλήψεων δεν συνδέεται µε την παγίωση µιας άλλης κατάστασης αλλά
συνιστά φαινόµενο παροδικό. Συνεπώς είναι αναγκαία η εύρεση ενός
κριτηρίου, ενός δείκτη για το πότε η χρονική υστέρηση του ∆ικαίου σε
σχέση µε την πραγµατικότητα έχει υπερβεί κάποια όρια (και ποια) και
υπάρχει ανάγκη προσαρµογής του στα νέα δεδοµένα (χρονικά πάντα
υστερεί το ∆ίκαιο διότι η πραγµατικότητα δεν είναι µέγεθος στατικό σε
αντίθεση µε τους νόµους – όση δυναµική και αν µεταφέρουν. Άλλωστε
είναι δυνατόν – θεωρητικά τουλάχιστον – κατά το χρόνο της
πανηγυρικής θέσπισης ενός ποινικού νόµου η συµπεριφορά η οποία
προκάλεσε τη γέννησή του είτε να έχει αποβάλλει την απαξία της είτε να
µην παρατηρείται καν, αφού κατά βάση προηγείται η πράξη και έπεται η
ρύθµιση. Μέχρι, λοιπόν, τη τελική ρύθµιση ο διαδραµών χρόνος είναι
ικανός να επιφέρει “πλείστες όσες” κοινωνικές αλλαγές).
Έτσι, όπως αναλυτικά εκθέτει ο Ι. Μανωλεδάκης5, η αξία των
εννόµων αγαθών είναι σχετικό µέγεθος από κάθε άποψη, ιστορική,
νοµική αλλά και κοινωνιολογική. Ακόµη και ο διαχωρισµός των
εγκληµάτων σε κατ’ έγκληση και σε αυτεπαγγέλτως διωκόµενα γεννά
ορισµένες σκέψεις, που ανάγονται σ’ αυτή την ίδια την ιεράρχηση των
κοινωνικών αγαθών. Τα εγκλήµατα της εξύβρισης και της απλής
σωµατικής βλάβης έχουν εκτιµηθεί ως στενότερα συνδεόµενα µε το
πρόσωπο των παθόντων και λιγότερο µε το κοινωνικό σύνολο και
συνεπώς η ενεργοποίηση του Π.∆. προϋποθέτει την επιθυµία των
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θυµάτων. Αν όµως αυτά, για διάφορους λόγους, δεν προβαίνουν στην
αναγκαία έγκληση, ύστερα από κάποιο χρονικό διάστηµα είναι σφόδρα
πιθανό να “νοµιµοποιηθούν” οι αντίστοιχα απαγορευµένες πράξεις και
να αποτελούν καθηµερινή πρακτική. Παρότι – τυπικά νοµικά – “… το
αξιόποινο της προηγηθείσης πράξεως δεν θίγεται από την έλλειψη της
εγκλήσεως…” διότι “όχι η ύπαρξη του εγκλήµατος αλλά η γένεση και
εξέλιξη της ποινικής δίκης ως έννοµης σχέσεως εξαρτάται εκ της
εγκλήσεως…”, οι συνέπειες της µη υποβολής έγκλησης είναι
ουσιαστικές διότι για την κοινωνική συνείδηση πολλές φορές αφενός µεν
δεν υφίσταται έγκληµα αν δεν υπάρξει δίκη, αφετέρου δε η αποχή των
θυµάτων από τη δίωξη των δραστών γεννά ερωτηµατικά και
υπονοούµενα για πιθανής αποκρυπτόµενη παρασκηνιακή συναλλαγή.
Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται λόγος για αλλαγή της µέσης κοινωνικής
αντίληψης, (και συνεπώς δεν θα υφίσταται πρόβληµα), ή για
οπισθοδρόµηση του πολιτιστικού µας επιπέδου µε άµεση συνέχεια την
ανάγκη διορθωτικής επέµβασης; Ακόµη η συνεχής παραβίαση, (για
λόγους “πρακτικούς” ή για άλλους λόγους), ορισµένων δικονοµικών
διατάξεων δηµιουργεί προηγούµενο και εµπεδώνει την ορθότητα της
τακτικής. Μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών θα
στηριχθεί στην αντίληψη που έχει δηµιουργηθεί από την “παράνοµη”
εφαρµογή τους η οποία έχει “νοµιµοποιηθεί”. Κάπου εκεί χάνεται το
νήµα της επικοινωνίας του Π.∆. µε την κοινωνική άποψη (και φυσικά δεν
αναφερόµαστε

σε

περιπτώσεις

που

η

δικαστηριακή

πρακτική

ανακαλύπτει και παρακάµπτει λειτουργικές ατέλειες των νόµων).

10.Φάσεις αξιολόγησης

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι οι φάσεις (χρονικά) της αξιολόγησης
είναι δύο. Η πρώτη αναφέρεται στην αξιολόγηση – εκτίµηση της
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πραγµατικότητας και στο είδος των ρυθµίσεων που θα (πρέπει να)
ισχύσουν. Η δεύτερη αφορά στην αξιολόγηση – εκτίµηση του ήδη
θεσπισθέντος νόµου σε σχέση µε την ισχύουσα πραγµατικότητα. Με
πόση δηλ. επιτυχία ανταποκρίνεται το νοµοθέτηµα στις ανάγκες της
ζωής.

11.Τρόποι και µέθοδοι αξιολόγησης – ερµηνείας

Ως στόχος ερµηνείας – αξιολόγησης των νόµων προβάλλει στη
δεύτερη φάση η υποτιθέµενη νοµοθετική βούληση. Τι ήθελε και σε τι
αποσκοπούσε ο νοµοθέτης κατά την εισαγωγή της ρύθµισης. Κριτήριο,
όµως, µάλλον ασαφές και θολό τόσο διότι η θέση του κάθε ερµηνευτή
προσδιορίζεται από το πρίσµα µε το οποίο βλέπει τον κόσµο και από το
αποτέλεσµα που κάθε φορά επιδιώκει όσο και διότι η κακή διατύπωση,
ταξινόµηση και συστηµατοποίηση των νόµων δεν επιτρέπουν την
εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για τη νοµοθετική βούληση. Η σιωπή
π.χ. ενός νοµοθετήµατος σε συγκεκριµένο θέµα δεν συνεπάγεται, άνευ
άλλου τινός, ότι ο νοµοθέτης το σκέφθηκε, το ζύγισε και αποφάσισε να
µην το περιλάβει στη ρύθµιση. Το πιθανότερο είναι, (για τα Ελληνικά
πάντα δεδοµένα), ότι ούτε καν το αντιµετώπισε ως υποψία. Και ακόµη
περισσότερο και ορθή να είναι η εκτίµηση της νοµοθετικής βούλησης δεν
σηµαίνει ότι αναφέρεται και στο χρόνο ερµηνείας του νόµου, ο οποίος
µπορεί να απέχει πολύ από τον χρόνο θέσπισης µε ό,τι αυτό συνεπάγεται
(νέα δεδοµένα κλπ.). Η σχετικότητα της αξιολόγησης προφανής.
Άλλωστε πλην όλων των άλλων κάθε νοµοθετική ρύθµιση έχει και
αντανακλαστικές συνέπειες µη άµεσα επιδιωκόµενες.
Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι στη δεύτερη φάση ανακύπτει το µεγάλο
ζήτηµα των µεθόδων προσέγγισης ερµηνείας – αξιολόγησης των
νόµων6α. Ως εργαλείο µπορεί να προκριθεί η τελολογική µέθοδος γνωστή
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ως θεωρία της στάθµισης των συµφερόντων ή όπως ο Π. Σούρλας
αναφέρει “αυτή που συνίσταται στην επιλογή εκείνης από τις
εναλλακτικές νοηµατικές εξειδικεύεις του νόµου η οποία εναρµονίζεται
καλύτερα προς το νοµοθετικό σκοπό” και συνεχίζει8 “τη σύγκρουση των
συµφερόντων επιδιώκει να διευθετήσει ο νόµος προβαίνοντας σε
στάθµισή τους. Από την πλευρά του ο νοµικός… οφείλει να επαναλάβει
τη στάθµιση του νοµοθέτη προκειµένου να εντοπίσει το κατά τη
νοµοθετική επιλογή επικρατέστερο συµφέρον και τον τρόπο προκρίσεώς
του από τα άλλα πράγµα που του προσφέρει το κατάλληλο κριτήριο τόσο
για την ερµηνεία του νόµου όσο και για την κάλυψη των κενών του
δικαίου”.

Όµως,

το

ζητούµενο

είναι

η

στάθµιση,

διαδικασία

υποκειµενική και άµεσα συναρτώµενη µε την επιδίωξη του νοµικούερµηνευτή. Αν η στάθµιση ήταν µέγεθος σταθερό η όλη συζήτηση
αυτόµατα έληγε. Όµως, η στάθµιση είναι διαρκής και κατά περιόδους
προκρίνονται άλλα αγαθά σε βάρος άλλων. Αναφερόµενος ακόµη ο Π.
Σούρλας στην ίδια µέθοδο παρατηρεί9 “Αφού.. (ο νοµικός) ανεύρει το
νοµοθετικό σκοπό, οφείλει στη συνέχεα να επιλέξει εκείνη την
ερµηνευτική εκδοχή που υπηρετεί καλύτερα από τις άλλες το σκοπό
αυτό, πράγµα που του δηµιουργεί την υποχρέωση να λάβει υπ’ όψη του
τις κοινωνικές συνέπειες της κάθε εκδοχής και να εκτιµήσει θετικά ή
αρνητικά µε κριτήρια τις νοµοθετικές αξιολογήσεις”. Όπως, όµως,
προαναφέρθηκε κάθε υποκείµενο αξιολόγησης αφενός µεν δεν καταλήγει
στον αυτό σκοπό αφετέρου δε επιλέγει κατά αυθαίρετη βούληση την
ερµηνευτική εκδοχή. Όπως, µάλιστα, δέχονται10 και οι υπερασπιστές της
κίνησης του ελεύθερου δικαίου (βλ. Kantorowicz) η ratio legis και το
πνεύµα του νόµου δεν είναι τίποτε άλλο “παρά το πνεύµα το οποίο κανείς
σύµφωνα µε εντελώς προσωπική προτίµηση ευχαρίστως θα επιθυµούσε
να δει ότι διέπει το νόµο”. Όπως επισηµαίνει και ο Ι. Γεωργάκης11 “το ότι
σχετικά µε την ακριβή έκταση της επιτρεπόµενης τελεολογικής
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ερµηνείας δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν µε βεβαιότητα όλα τα
προκύπτοντα ερωτήµατα είναι γεγονός αναµφισβήτητο, το οποίο
ανάγεται άµεσα στις εξωνοµικές ρίζες της σχετικής προβληµατικής όπου
η φιλοσοφία, η γλωσσολογία, η λογική αλλά και άλλες επιστήµες
διαδραµατίζουν σπουδαίο ρόλο”. Τελικά δηλ. υπάρχουν δύο είδη σκοπών
αυτό του νοµοθέτη και αυτός του ερµηνευτή. Όπως παρατηρεί η
αντικειµενική θεωρία12 “… το αποτέλεσµα της ερµηνείας ενός και του
αυτού νόµου µπορεί να µεταβάλλεται ιστορικά (δηλ. αξιολογικά) στο
βαθµό που µεταβάλλονται οι ρυθµιζόµενες κοινωνικές σχέσεις και οι
συναφείς κοινωνικές αντιλήψεις… µε ενδεχόµενη συνέπεια την
αλλοίωση των αρχών της… νοµοθεσίας ως σύνολο”. Μετατόπιση δηλ.
του βάρους και πάλι στο υποκείµενο της αξιολόγησης. Και φυσικά είναι
ορθή η παρατήρηση του Ι. Αραβαντινού13 ότι η µέθοδος αυτή “αφήνει
πολύ µεγάλα περιθώρια ελευθερίας εκτιµήσεως του ερµηνευτή και
εποµένως υπερτιµά το ρόλο του δικαστή κατά την πραγµάτωση του
ισχύοντος δικαίου”. Άµεση ανάγκη, λοιπόν, διατύπωσης ενός ευρύτερα
αποδεκτού κριτηρίου αξιολόγησης, που θα δρα εξισορροπητικά
λαµβάνοντας υπόψη όλες τις αναγκαίες παραµέτρους. Πώς, όµως, θα
επιλεγούν οι ισορροπίες και µε βάση ποια λογική θα θεωρηθεί µία
παράµετρος ως αναγκαία;
Ο Κων/νος Τσάτσος14 σηµειώνει ότι “ο σκοπός… δηλαδή το
αξιολογικόν κριτήριον της διατάξεως δεν είναι υποκειµενικόν αλλά
αντικειµενικόν…”. Θεωρεί δηλ. ως τελικό σκοπό του δικαίου την
κοινωνική ελευθερία και από εκεί οικοδοµεί. Αλλά αυτό που προκύπτει
ως υπεράνω κριτικής ή αξιολόγησης ο σκοπός αυτός; Αν υπήρχε τέτοια
σταθερά γενικά αποδεκτή το ζήτηµα θα λυνόταν. Άλλωστε η επιλογή
αυστηρά πάγιων τυπικών µεθόδων ερµηνείας περικλείει άρνηση εξέλιξης
(αποδοχή µόνον των παραδοµένων) και αποτρέπει την περαιτέρω
διερεύνηση, έρευνα και προσαρµογή και αυτού του ίδιου του ∆ικαίου.
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Και αν η παραπάνω σταθερά θεωρείται ως σηµείο αναφοράς, ποιο το
νόηµα της χθες, σήµερα και αύριο; Η σχετικότητα των εννοιών δεν
εξασφαλίζει το περίγραµµα της κοινωνικής ελευθερίας. Κατά περιόδους
και συµφέροντα προσδίδεται άλλο νόηµα. Ούτε µπορεί να γίνει αποδεκτό
∆ίκαιο οικοδοµηµένο πριν από τους πολίτες βάσει αυθαίρετων
συλλογισµών περί αιώνιων σκοπών.

12.Οι “προερµηνευτικές” επιλογές

Ουσιαστικά δηλ. σε κάθε αξιολόγηση τίθεται το ζήτηµα των
“προερµηνευτικών επιλογών”15 του ερµηνευτή. Τι αποδέχεται και
επιλέγει γενικότερα ως άτοµο, βάσει ποιων αρχών κινείται στην
κοινωνία, τι επιδιώκει και ποιους τρόπους προκρίνει για την
τελεσφόρηση των στόχων του. Η σχετικότητα της όλης διαδικασίας είναι
“πανταχού παρούσα”.

13.Η σχετικότητα της γλώσσας

Ούτε φυσικά οι λέξεις παρέχουν τα εχέγγυα µιας ασφαλούς
αξιολόγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι πάµπολλες εκφράσεις της
καθηµερινής ζωής που παρά τη συχνότητα χρησιµοποίησής τους δεν
οδηγούν σε σύµπτωση απόψεων για το νόηµά τους. Η λέξη π.χ.
εκσυγχρονισµός χρησιµοποιείται κατά κόρον από τα πολιτικά κόµµατα
µε εντελώς διαφορετικό περιεχόµενο. Η λέξη εξέλιξη µπορεί ως όρος να
είναι κοινά αποδεκτός αλλά ως νόηµα αποκτά εύρος εσωτερικής
διάστασης ανάλογο µε τον οµιλούντα16. Στα πλαίσια αυτά ούτε ο
χαρακτηρισµός µιας άποψης ως προοδευτικής µπορεί να συνεισφέρει.
Άλλωστε το νόηµα των όρων προοδευτικό και συντηρητικό είναι ασαφές
και ρευστό. Για κάποιους είναι προοδευτικό η µετάταξη ορισµένων
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πταισµατικών παραβάσεων σε παραβάσεις τάξεις του Αστυνοµικού
Κώδικα. Αντίστοιχα για κάποιους άλλους η µεταφορά αυτή θα
λειτουργήσει αρνητικά για το µέσο πολίτη.

14.Ηθική, δίκαιο και πραγµατικότητα

Ποια

είναι,

όµως,

ακόµη

η

σχέση

δικαίου,

ηθικής

και

πραγµατικότητας, πώς αξιολογούνται τα έννοµα αγαθά σε συνάρτηση µε
τις επικρατούσες ηθικές αρχές; Ό,τι προβλέπεται από το δίκαιο είναι και
ηθικό; Ισχύει και το αντίστροφο; Το βέβαιο είναι ότι οι ρυθµίσεις του
δικαίου και των νόµων “νοµιµοποιούνται” ως ηθικές φέρουν δηλ. την
έξωθεν καλή, ηθική µαρτυρία (άσχετα αν ουσιαστικά είναι ηθικές ή αν
αντανακλούν τη µέση ηθική αντίληψη). Κριτήριο απόλυτης διάκρισης ή
αποδείξεις απόλυτης ταύτισης δικαίου και ηθικής δεν υφίστανται17.
Εκτός των άλλων η καταγραφή της µέσης ηθικής είναι δυσχερής και για
τον εξής λόγο: η παραπάνω αναφερόµενη “νοµιµοποίηση” των δικαϊκών
ρυθµίσεων ως ηθικών οδηγεί στον εθισµό και στην αποδοχή από την
κοινωνία των προτεινόµενων, από το εκάστοτε εξουσιαστικό σχήµα,
µοντέλων ηθικής. Έτσι η όποια πρωτογενής κοινωνική ηθική αντίληψη
νοθεύεται και συνεπώς η εµφανιζόµενη ως τέτοια είναι το προϊόν πολλών
επιδράσεων. Πώς, όµως, και γιατί αξιολογούνται έτσι ορισµένες
συµπεριφορές; Η συµφωνία18 βιοµηχανιών παραγωγής του ίδιου
προϊόντος για να κρατούν τις τιµές τεχνητά σε υψηλά επίπεδα θεωρήθηκε
από τους πολίτες σε ποσοστό 87% άξια ποινικών συνεπειών ως ηθικά
απαράδεκτη. Το νοµικό καθεστώς της χώρας δεν ποινικοποιεί ευθέως
αυτή τη συµπεριφορά. Ένα ποσοστό 80% των πολιτών θεωρούν19 ότι το
να δανεισθεί κάποιος ένα ποσό χρηµάτων και κατά τη λήξη του δανείου
να αρνηθεί να το επιστρέψει συνιστά πράξη αξιόποινη ενώ τυπικά νοµικά
κάτι τέτοιο δεν ισχύει. ∆εν εναρµονίζεται πάντοτε, λοιπόν, η κοινωνική
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άποψη µε την επίσηµη Πολιτειακή άποψη. Υφίστανται στρεβλώσεις στη
διαδικασία της καταγραφής των κοινωνικών απόψεων ή ενεργεί
αυθαίρετα η Πολιτεία; Ποια είναι τέλος πάντων τα κριτήρια αξιολόγησης
και ποιοι τα υποκείµενά της; Σίγουρα το αφηρηµένο πλαίσιο της
νοµοθετικής λειτουργίας δεν παρέχει τα εχέγγυα διότι οι νόµοι είναι
υπόθεση περισσοτέρων των 300 ανθρώπων.
Ο συµβιβασµός των θυµάτων µε το θύτη έναντι αποζηµίωσης και
παροχής συγνώµης µπορεί από χριστιανική άποψη να συνιστά την τέλεια
τακτική, από Πολιτειακή όµως συνεπάγεται και ορισµένες αρνητικές
συνέπειες για το δικαιϊκό οικοδόµηµα. Σε τελική ανάλυση τα όρια του
ηθικού και του µη ηθικού είναι εντελώς ρευστά. ∆εν είναι σπάνια η
περίπτωση, το αντίθετο µάλιστα θα έλεγε κανείς, το αυτό πρόσωπο να
έχει άλλες αρχές π.χ. ως επαγγελµατίας έµπορος και άλλες ως
οικογενειάρχης. Η ηθικότητα παρουσιάζει µια ελαστικότητα πολύ
µεγαλύτερη από ό,τι θεωρητικά θα ήταν δυνατό. Ούτε συµπίπτει επίσης
πάντοτε η ηθικότητα του ατόµου µε αυτήν του συνόλου.
Πώς, λοιπόν, αξιολογούνται συγκριτικά τα αγαθά π.χ. της
σεξουαλικής ελευθερίας και της προστασίας των ηθών; Γιατί εκτιµάται
ότι δεν υφίσταται βιασµός µεταξύ συζύγων; Και ακόµη η ηθική
αναφέρεται µόνο σε θέµατα που έχουν σχέση µε τη γενετήσιο και
σεξουαλική ζωή των ατόµων; (όπως κακώς έχει επικρατήσει). Ποια τα
όρια

ανάµεσα

προσωπικότητας

στην
των

αξιόποινη
ατόµων

προσβολή
και

στις

της

τιµής

δυσµενείς

και

της

κρίσεις

για

επιστηµονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελµατικές εργασίες; Ποια τα όρια
δράσης του Τύπου20; Η καθηµερινή παρουσίαση από τον Τύπο µε
πηχαίους τίτλους της σύλληψης ατόµων που κατηγορούνται για τη
διάπραξη αξιόποινων πράξεων, ακόµη και αν ακολουθήσει καταδίκη
τους, δε συνιστά προσβολή της τιµής τους; (πόσο µάλλον αν αθωωθούν,
αλλά φαίνεται ότι η “ευαισθησία” του Τύπου δεν επιτρέπει την προβολή
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της αθώωσης µε τους ίδιους πηχαίους τίτλους). Τι επιλέγεται; Ο
διασυρµός ενός ατόµου, που υπέπεσε σε κάποιο παράπτωµα, και ο
εξευτελισµός του µέσα από κίτρινες σελίδες στο όνοµα της
“ενηµέρωσης” και της “πρόληψης” ή η προσπάθεια επανένταξής του
στην κοινωνία µε όσο το δυνατόν λιγότερα τραύµατα; Ποιος και πότε θα
προβεί στις σχετικές αξιολογήσεις;

15.Ηθική και δικαιοσύνη

Αλλά η ηθική δεν εξαντλείται µόνο σε απλές και ορατές
σχέσεις. Συναρτάται άµεσα και µε τη δικαιοσύνη, η οποία αποτελεί το
διάµεσο µεταξύ δικαίου και πραγµατικότητας. “Χειρίζεται” το δίκαιο
αλλά δηµιουργεί και δίκαιο. Τροφοδοτείται από την κοινωνία αλλά και
την τροφοδοτεί µε ηθικά πρότυπα συµπεριφοράς. ∆ιαδικασία που αρκεί
για να κλονίσει ή να εµπεδώσει την εµπιστοσύνη των πολιτών στο θεσµό
της δικαιοσύνης21. Πώς, λοιπόν, αξιολογείται σήµερα ο τρόπος
λειτουργίας της δικαιοσύνης όταν “… ο δικαστής αµφισβητείται
καθολικά στις ηθικές του ιδιότητες, στο αδέκαστο και στην
ανεξαρτησία…”22 ό,τι “καλύτερο για την καταρράκωση του κύρους της
δικαιοσύνης στη συλλογική συνείδηση του λαού, ή όταν “… είναι
παγιωµένη σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα η αντίληψη του επηρεάσιµου
της

δικαιοσύνης

από

την

οικονοµική

κατάσταση

του

κατηγορούµενου…”;23 (πολύ περισσότερο βέβαια προκύπτει το ερώτηµα
ποιος έχει την τόλµη να προβεί στις σχετικές αξιολογήσεις ενάντια στην
επίσηµη και σκόπιµη κοινωνική υποκριτική στάση του όλα βαίνουν
καλώς πλην ελαχίστων – κατά τοµέα – εξαιρέσεων).

16.Το πρόβληµα λειτουργίας της δικαιοσύνης
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Πρέπει δε να απονέµεται “ουσιαστική” ∆ικαιοσύνη (ουσιαστική = η
ανταποκρινόµενη στο περί δικαίου αίσθηµα στη βάση του φταις ή δε
φταις, πέρα από την τήρηση δικονοµικών ή άλλων προϋποθέσεων) η
∆ικαιοσύνη σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και περιορισµούς; (η
οποία κατά µία άποψη είναι και η ουσιαστική). Και όσο και αν φαίνεται
αυτονόητη η υιοθέτηση της δεύτερης άποψης, δεν συνιστά άνευ άλλου
τινός επιλογή χωρίς “παρενέργειες”. Μέσα από τις δαιδαλώδεις και
συχνά αντικρουόµενες δικονοµικές διατάξεις, κάλλιστα προσφέρεται σε
ένα κακόπιστο διάδικο (και βέβαια αυτοί είναι πολλοί), µε τη βοήθεια και
µιας αντίστοιχης νοµικής συµπαράστασης, η δυνατότητα παρέλκυσης της
δίκης έως τα ακρότατα όρια της δικονοµικής ευχέρειας πράγµα που
συνιστά ουσιαστικά µη απονοµή ∆ικαιοσύνης. Εδώ δεν πρέπει να
διαφεύγει το εξής: ο σκοπός πολλών δικονοµικών αλλά και ουσιαστικών
διατάξεων κάθε άλλο παρά προφανής είναι στα µάτια του µέσου πολίτη.
Πριν καν, λοιπόν, λειτουργήσει η διαδικασία απονοµής της ∆ικαιοσύνης
η καχυποψία είναι αιωρούµενη στην ατµόσφαιρα. Όταν, λοιπόν
υπάρξουν και νοσηρά φαινόµενα (πολλά ή λίγα) η αρχική καχυποψία των
πολιτών

µετατρέπεται

σε

δυσπιστία

και

έντονη

αµφισβήτηση

στρεφόµενη κατά του δικαίου και της ∆ικαιοσύνης.
Προβάλει τότε ως άµεση κοινωνική απαίτηση η ανάγκη
απλοποίησης των δικονοµικών διαδικασιών για άµεση, αποτελεσµατική
και “ουσιαστική” δικαιοσύνη. Είναι, όµως, εφικτό αυτό χωρίς
παράλληλα να θιγούν οι διασφαλιστικές των δικαιωµάτων του πολίτη
διατάξεις; Ποια “πραγµατικότητα”, λοιπόν, επιλέγεται ως σηµείο
αναφοράς για την επιβολή του ∆ικαίου; Και µπορεί µεν οι δικονοµικές
διατάξεις να επιδιώκουν την “ισο-ποίηση” όλων των πολιτών ενώπιον
της Θέµιδας, η µέση όµως κοινωνική απόφαση κάθε άλλο παρά πιστεύει
ότι όλοι είναι ίσοι. Τι σηµαίνει, λοιπόν, ισότητα; Πώς αξιολογείται η
αφηρηµένη αυτή έννοια; Ο επώνυµος και πλούσιος έχει τις ίδιες
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δυνατότητες και την ίδια αντιµετώπιση µε τον ανώνυµο και φτωχό; Οι
εµπειρίες του µέσου πολίτη είναι ικανές να αποδείξουν το αντίθετο.
Στα πλαίσια αυτά προκύπτει το ερώτηµα ποια επίδραση έχει στην
κοινωνική συνείδηση π.χ. ο χρόνος απονοµής της ∆ικαιοσύνης. Η
καθυστέρηση των δικαστικών διαδικασιών και ενεργειών δεν υποσκάπτει
το κύρος και την αυθεντία της ∆ικαιοσύνης και δεν συντελεί στην
επικράτηση ενός κλίµατος αµφιβολία και υπονοούµενων; Αυτό π.χ. που
λέγεται για τις αναβολές δεν είναι καθόλου ανώδυνο ότι δηλ. αποτελούν
σχηµατοποιηµένες

δικονοµικές

δυνατότητες

για

τη

“σωτηρία”

µεγαλόσχηµων διαδίκων. Μήπως, λοιπόν – όσο και αν ακούγεται
περίεργο – η ∆ικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι τυφλή; ∆ιότι αν και τυφλή
της προσάπτεται η κατηγορία ότι τελικά έχει αναπτύξει µία ιδιαίτερη
ακουστική ικανότητα σε µεταλλικούς ή µη ήχους. (Τουλάχιστον έτσι
γίνεται δεκτό από τη συνείδηση του µέσου πολίτη – όπως προκύπτει και
από την έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε. – βλ. υποσηµ. 23 – και φυσικά από τις
στήλες των εφηµερίδων, όπου καταγράφονται και οι απόψεις των
πολιτειακών φορέων της χώρας όπως του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας “οι
θεσµοί της δικαιοσύνης στη χώρα µας διέρχονται περίοδο δοκιµασίας”
εφηµ. 25.6.92. Μία άποψη που τροφοδοτείται και από το τελευταίο
πόρισµα Φλούδα για ορισµένους επίορκους ∆ικαστικούς. Και φυσικά
πρέπει να τονισθεί ότι και ο ελάχιστος βαθµός διαφθοράς στους χώρους
της ∆ικαιοσύνης στα όµµατα της κοινωνικής κριτικής αποκτά άλλες
διαστάσεις διότι ο θεσµός της ∆ικαιοσύνης είναι το πρώτο και το
τελευταίο καταφύγιο του πολίτη – ψυχολογικά αλλά και πρακτικά –
ιδιαίτερα στην Ελλάδα).
Μήπως, λοιπόν, όλες οι αξιολογήσεις στη διαδικασία θέσπισης και
απονοµής του ∆ικαίου ευθυγραµµίζονται µε τη λογική της σκοπιµότητας
που διέπει τη λειτουργία της Πολιτείας; Το ύψος των ποινών δεν έχει
αποσαφηνισθεί µε ακρίβεια πώς λειτουργεί στη διαµόρφωση της
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κοινωνικής αντίληψης για το έγκληµα. Η αποφυλάκιση βαρυποινιτών
κρατούµενων, για λόγους εξόφθαλµα εισπρακτικούς και ελλείψεως
χώρων, δεν υποβαθµίζει στην προοπτική του χρόνου την απαξία της
πράξης που επέσυρε τη συγκεκριµένη βαρειά ποινή; Αντίστροφα η
ποινικοποίηση άλλων µορφών συµπεριφοράς, στις οποίες θα αρκούσε
µία διοικητική ποινή κλονίζει την εµπιστοσύνη των πολιτών και επιφέρει
σύγχυση σχετικά µε τους στόχους του Π.∆. Ποια τα κριτήρια, όµως,
µετάταξης (“αναβάθµισης” ή υποβάθµισης) των εγκληµάτων; Το βέβαιο
πάντως είναι ότι οι µεµονωµένες επεµβάσεις και οι αποσπασµατικές
τροποποιήσεις, (και οι τροποποιήσεις των τροποποιήσεων), διασπούν τον
(όποιο) ιδεολογικό προσανατολισµό του ∆ικαίου, επιτρέπουν την
εισδοχή διατάξεων “σκόπιµων”, αναχρονιστικών, αντικρουόµενων µε τις
ήδη υπάρχουσες και επιτείνουν την αναµονή (και συνεπώς την
αβεβαιότητα) για µία νέα εκ βάθρων σύνταξη των κωδίκων και
κλονίζουν την αναγκαία ασφάλεια του ∆ικαίου.
Η βεβαιότητα και η αυστηρότητα των ποινών σίγουρα επιδρούν στη
διαµόρφωση του κοινωνικού φρονήµατος αλλά η µεταξύ τους σχέση και
ο βαθµός της επίδρασης που ασκούν ανήκουν ακόµη στο πεδίο της
έρευνας24. Στο ίδιο πεδίο ανήκουν µια σειρά άλλων “γεγονότων”, όπως
π.χ. οι συχνοί βίαιοι θάνατοι. Η εξοικείωση του ανθρώπου µε τα τροχαία
– εργατικά δυστυχήµατα (ή ατυχήµατα), τους φόνους κλπ. δεν χαλαρώνει
την ευαισθησία του και τη στάση του απέναντι π.χ. στο έγκληµα της
ανθρωποκτονίας;

17.Προσδιορισµός υποκειµένου και διαδικασίας αξιολόγησης

Συνεπώς ακόµη και αν είχε προσδιορισθεί-επιλεγεί ένα ευρύτατα
αποδεκτό και φερέγγυο υποκείµενο αξιολόγησης των κοινωνικών
αναγκών που χρήζουν προστασίας θα ήταν πολύ δύσκολο να τυποποιηθεί
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µια ασφαλής διαδικασία καταγραφής όλων των παραµέτρων και των
αντιδράσεων (άµεσων ή έµµεσων). Η δυσχέρεια προκύπτει λόγω των
συνεχών

αλληλεπιδράσεων

και

εµπλεκοµένων

παραγόντων,

της

ανατροφοδότησης στη διαδικασία διαµόρφωσης και αποκρυστάλλωσης
της κοινωνικής αντίληψης και της σχετικότητας (όχι µόνο χρονικής)
όλων των συντελεστών. ∆είκτες σταθεροί και αµετάβλητοι δεν
υφίστανται στη διαδικασία της αξιολόγησης. Και τελικά έχουµε µία
πραγµατικότητα αυτή που είναι αποτέλεσµα όλων των επεµβάσεων και
επιρροών ή και µία δεύτερη τη γνήσια και απόλυτα καθαρή; Σίγουρα
πάντως δεν µπορούµε να αποκλείσουµε την κοινωνική ζύµωση και να
απαιτούµε κοινωνική πραγµατικότητα σε απόλυτες µαθηµατικές τιµές.
Ποιο, όµως, το κριτήριο διάκρισης των θεµιτών και αθέµιτων
επεµβάσεων στην κοινωνική ροή και αντίληψη;

18.Πολιτικό το πρόβληµα

Και στο σηµείο αυτό προβάλλει εντονότερα η σχέση πολιτικής (µε
την ευρεία έννοια) θεσµών και ∆ικαίου. Αποδεχόµενοι τον ορισµό του
∆ικαίου ως έκφραση της ιθύνουσας βούλησης και πνευµατικό παράγωγο
της άρχουσας τάξης καταλήγουµε σε συµπεράσµατα κάθε άλλο παρά
ενθαρρυντικά. Ανταποκρινόµενο το δίκαιο στα συµφέροντα της
οικονοµικά κυρίαρχης τάξης της επιτρέπει να καταστεί και πολιτικά
κυρίαρχη. Η “εξουσία” αυτή της παρέχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε
αξιολογήσεις σύµφωνες µε τους στόχους και τις επιδιώξεις της. Και αν το
προηγούµενο επιχείρηµα δεν είναι απόλυτης εφαρµογής η σχετικότητά
του και µόνο αρκεί για την επισήµανση του προβλήµατος. Ενός
προβλήµατος που ξεφεύγει µέσα από τα στενά νοµικά πλαίσια και
προσλαµβάνει

το

χαρακτηρισµό

του

“πολιτικού”.

(Άλλωστε

η

παλαιότερα υποστηριζόµενη άποψη25 ότι “η νοµική επιστήµη είναι
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καθαρά επιστήµη” δηλ. “αµέτοχος της πορείας των διαδικασιών και των
κανόνων

του

κοινωνικο-οικονοµικού

και

πολιτικού

γίγνεσθαι,

εµφανιζόµενη ως αυτάρκης εν τη ερµηνεία του αντικειµένου της
(νόµων)” είναι λογικά και ιστορικά ανεπέρειστη26 και ηθικά απαράδεκτη.
Η “απολιτικότητα” αυτή, που προβάλλεται από ορισµένες πλευρές,
αποτελεί τελικά πολιτική επιλογή και θέση η οποία όπως προσφυώς
παρατηρεί ο Α. Μάνεσης27 “… απλώς δεν λέει το όνοµά της”).
Όπως προαναφέρθηκε και στην παράγραφο 7, από στενά
πολιτειακής πλευράς ο θεσµός της αντιπροσώπευσης (π.χ. κοινοβούλιο)
µετριάζει την ένταση του προβλήµατος και παρέχει σε ορισµένα όργανα
τη δυνατότητα λήψης συγκεκριµένων αποφάσεων και θέσπισης
συγκεκριµένων νόµων. Το ερώτηµα είναι, όµως, πόσο αυτοί εκφράζουν
τους αντιπροσωπευόµενους, τους πολίτες; Και στο ερώτηµα αυτό µας
οδηγεί ο µικρός βαθµός κοινωνικότητας των νόµων28.

19.Σύνταγµα και αξιολόγηση

Ας ξεκαθαρισθεί αυτό: σκοπός του σηµειώµατος είναι η κατάδειξη
της σχετικότητας29, την οποία, λίγο ως πολύ, αρκετοί από τους περί τη
θέµιδα παραβλέπουν. Τίποτε δεν είναι αυτονόητο, καθολικής ισχύος και
απόλυτης εφαρµογής (ιδιαίτερα στο Ποινικό δίκαιο). Ούτε επειδή το
Σύνταγµα δεν προβλέπει ή προβλέπει κάποια ρύθµιση, η τελευταία
τίθεται στο απυρόβλητο. Απλά το Σύνταγµα αποτελεί σηµείο αναφοράς
(αυξηµένου κύρους) τόσο για τη λειτουργία της Πολιτείας όσο και για
την κοινωνική συµβίωση. Τίποτε παραπάνω ή παρακάτω. Πρόκειται περί
νόµου θεµελιώδους µεν, νόµου δε. Και οι νόµοι δηµιουργούνται για τους
ανθρώπους. Όχι το αντίστροφο. Όλα υπόκεινται σε κριτική, σε
αναθεώρηση, σε συµπλήρωση, µε µία λέξη σε αξιολόγηση30. Το ότι ο α΄
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νόµος είναι συνταγµατικός δεν συνεπάγεται ότι είναι και ηθικός ή
ανταποκρίνεται στη κοινωνική αναγκαίοτητα31.

20.Προτάσεις

Είναι σαφές ότι λύση άµεση και ικανοποιητική δεν διαλαµβάνεται
στα πλαίσια αυτών των γραµµών. Το µόνο που θα µπορούσε να γίνει
είναι να αυξηθεί ο βαθµός της κοινωνικότητας των νόµων. Προς αυτή
την κατεύθυνση διατυπώνονται παρακάτω κάποιες προτάσεις (παρά τις
όποιες αδυναµίες τους).
Η ισότιµη συµµετοχή στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές όλων
των κοινωνικών, επαγγελµατικών και πολιτικών φορέων θα διασφάλιζε
µια ευρύτερη αντιπροσωπευτικότητα και αντίστοιχα (σχετικά πάντοτε)
ευρύτερη αποδοχή στα προτεινόµενα νοµοσχέδια. (Αν και η πληµµελής
λειτουργία του πολιτεύµατος και των θεσµών, ως αντανάκλαση της
βαθιάς κοινωνικής κρίσης που διέρχεται η χώρα µας – για λόγους
ιστορικούς, πολιτικούς κλπ. – αλλά και η σχετικότητα της ίδιας της
αντιπροσώπευσης δυσχεραίνουν την επίτευξη µιας ισορροπίας και τη
διατύπωση µιας κοινής άποψης στους βασικούς κανόνες). Η συµµετοχή
των νοµικών στις διαδικασίες αυτές (της παραγωγής δηλ. των νόµων) –
αν και αυτονόητη – δεν είναι άµοιρη ευθυνών. Είτε διότι οι άλλοι
θεωρούν ως αποκλειστικό δικαίωµα του νοµικού κόσµου την
ενασχόληση µε τα θέµατα αυτά και συνεπώς το προβάδισµα άτυπα αλλά
ουσιαστικά περιέχεται στους ειδήµονες είτε διότι οι τελευταίοι
αποδεχόµενοι το ρόλο αυτό λειτουργούν σε επίπεδο στενά νοµικό, σε
επίπεδο τεχνικό περισσότεροι παρά κοινωνικό. Ρυθµίζοντας όµως την
κοινωνική συµβίωση σε τεχνικό µόνο πλαίσιο πράξης-ποινής χωρίς
παράλληλη κοινή δράση και άλλων παραγόντων (π.χ. της παιδείας) το
αποτέλεσµα θα είναι πενιχρό. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η όλη
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διαδικασία αποτελεί πολιτική πράξη και εντάσσεται στα πλαίσια των
γενικότερων επιδιώξεων της κοινωνίας 32/33. Οι βασικές αρχές του Π.∆.
προδιαγράφουν, ως ένα σηµείο και τη µελλοντική πορεία των
κοινωνικών ρευµάτων. Η υποχρεωτική – θεσµοθετηµένη – ισότιµη
συµµετοχή

του

∆ικηγορικού

Συλλόγου

Αθηνών

και

της

Πανεπιστηµιακής Κοινότητας και η υποχρεωτική εφαρµογή των
επιστηµονικών ερευνών και πορισµάτων και θα καθιστούσε ευχερέστερη
τη

νοµοθετική

προσαρµογή

στις

ανάγκες

της

κοινωνικής

πραγµατικότητας. Και φυσικά είναι άµεση ανάγκη να καθιερωθεί ως
βασικό µάθηµα στις Νοµικές Σχολές η Νοµοθετική και Νοµολογιακή
κριτική.
Εδώ, βέβαια, επανέρχεται ένα άλλο ζήτηµα. Οι νοµικοί34
“νοµιµοποιούνται” να προτείνουν (και αντίστοιχα το κοινοβούλιο να
ψηφίζει νόµους “προωθηµένους” ή “προοδευτικούς” (κατά την τρέχουσα
ορολογία – αν και η µέση κοινωνική αντίληψη, η οποία πάντοτε είναι
συγκρατηµένη και επιφυλακτική;
Η υιοθέτηση της πρώτης άποψης, παρά τα prima facie θετικά
αποτελέσµατα που συνεπάγεται για τους πολίτες, ενέχει και προφανείς
κινδύνους για την κοινωνία ιδιαίτερα σε περιόδους πολιτικής ανωµαλίας.
Η τακτική αυτή επιτρέπει τη ρύθµιση της κοινωνικής συµβίωσης χωρίς
την ουσιαστική συµµετοχή των άµεσα ενδιαφερόµενων, των πολιτών. Η
δεύτερη άποψη εµφανίζεται ως πιο δίκαιη πλην όµως συντηρεί την
προσήλωση σε παρωχηµένα πρότυπα κοινωνικής συµπεριφοράς και
αποτρέπει την κοινωνική εξέλιξη.
Η χριστιανική προτροπή της Εγρήγορσης αρκεί για ακροτελεύτια
πρόταση δράσης όλων µας.

Θρασύβουλος Θ. Κονταξής
∆ικηγόρος ∆.Ν.
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