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ή κοινωνιολογία 
τοϋ δικαίου 

στήν Πολωνία

1. Ό σκοπός τής σύντομης αυτής παρουσιάσεως 
είναι καθαρά ένημερωτικός. Μέ άφορμή τό άρθρο 
τού καθηγητοΰ Adam Podgórecki, πού δημοσιεύε
ται στο τεύχος αύτό, θεωρήσαμε σκόπιμο νά δώσουμε 
μια συνοπτική εικόνα τής Κοινωνιολογίας τού Δι
καίου στήν Πολωνία, όπου πράγματι ό καινούργιος 
αυτός έπιστημονικός κλάδος γνωρίζει σημαντική 
άνθηση. ’Ιδιαίτερα στον χώρο τών έμπειρικών έ- 
ρευνών, οί Πολωνοί κοινωνιολόγοι τού Δικαίου 
έχουν νά έπιδείξουν αξιόλογη δραστηριότητα, 
ανάλογη μέ εκείνη τών συναδέλφων τους τών Ηνω
μένων Πολιτειών καί τών Σκανδιναυϊκών χωρών. 
Μπορούμε λοιπόν σήμερα νά μιλάμε για Πολωνική 
Σχολή Κοινωνιολογίας τού Δικαίου,1 πού κύριο 
γνώρισμά της είναι ό σαφής πρακτικός προσανατο
λισμός, ή προσπάθεια κατανοήσεως τού νομικού 
φαινομένου in vivo, μέσα στον κοινωνικό του περί
γυρο.2
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2. Οί ρίζες τής Κοινωνιολογίας τού Δικαίου 
είναι βαθειές στήν Πολωνία. Θά πρέπει έτσι νά άνα- 
φερθοΰμε στη συμβολή τού Léon Petrazycki (1867- 
1931), πού είναι ίσως πιό γνωστός άπό τούς μαθητές 
του (G. Gurvitch, στή Γαλλία, N. S. Timaschef καί 
Ρ. Sorokin, στήν ’Αμερική, J. Lande, στήν Πολω
νία) παρά άπό τό ίδιο του τό έργο. Ή θεωρία τού 
δικαίου τού Petrazycki άναλύεται κατά τούς J. Lande 
καί G. L. Seidler,3 σέ τρία μέρη: στή δογματική θεω
ρία τού δικαίου (λογικό μέρος), στή θεωρία τού ψυ
χικού νομικού γεγονότος (Ψυχολογία τού Δικαίου) 
καί, τέλος, στή θεωρία τού κοινωνικού νομικού γε
γονότος (Κοινωνιολογία τού Δικαίου).

Ή Κοινωνιολογία τού Δικαίου τού Petrazycki 
διακρίνεται κυρίως άπό ένα έκτεταμένο νομικό πλου
ραλισμό. Τό δίκαιο δέν έξαντλεϊται στό «έπίσημο» 
νομικό σύστημα- ύπάρχουν διάφοροι κανόνες δι
καίου, πού είναι άνεξάρτητοι άπό τό σύστημα αύτό. 
Ό Petrazycki έξετάζει ιδίως τούς κανόνες έκείνους, 
πού βρίσκονται στό περιθώριο τού «έπίσημου» 
δικαίου καί πού συναπαρτίζουν ενα υπο-πολιτισμι- 
κό σύστημα νομικών κανόνων (sous-culture juridi
que). Ένδιαφέρεται έτσι γιά δευτερεύοντες κανόνες, 
όπως είναι οί κανόνες τού παιδικού παιχνιδιού, 
οί πειθαρχικοί κανόνες τών άσύλων, οί κανόνες 
τού ύπόκοσμου, κανόνες δηλαδή, πού ανήκουν στον

1. Ε. Sicard, «Travaux recents de sociologie juridique et 
politique en Yougoslavie», στό περιοδικό Année sociologique, 
1966, σελ. 393, σημ. 5.

2. Βλέπε σχετικά τήν εισήγηση τοϋ A. Podgórecki στό Διε
θνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας τοϋ Δικαίου τών Βρυξελλών 
(1969), πού έχει τον τίτλο «Loi et morale en théorie et en 
pratique» (Έκδοση τοϋ Institut de Sociologie, Βρυξέλλες, 
1970, σελ. 90-105). Σύντομη παρουσίαση στό Année sociolo
gique· 1970, σελ. 412-417.

3. Βλέπε G. Kalinowski, Querelle de la science normative, 
έκδ. L.G. D.J., Παρίσι 1969, σελ. 82-83.



ή κοινωνιολογία του δικαίου στην Πολωνία

χώρο τοϋ «ύπο-δικαίου» (sous-droil).1 Ό Petrazycki 
γίνεται—καί μάλιστα πριν άπό τόν Ε. Erlich—ό 
θεμελιωτής τής θεωρίας τοϋ νομικοϋ πλουραλισμού, 
πού αποτελεί σήμερα μία άπό τίς βασικές θεωρητικές 
υποθέσεις τής Κοινωνιολογίας τοϋ Δικαίου.

"Αλλά ή συμβολή τοϋ Petrazycki δέν περιορίζε
ται μόνο στή διατύπωση τής θεωρίας αυτής. Βέβαια, 
ή άποσύνδεση τοϋ νομικοϋ φαινομένου άπό τήν κρα
τική εξουσία καί τήν κρατική κύρωση δημιούργησε 
τίς προϋποθέσεις κάποιας ευρύτερης θεωρήσεως των 
νομικών κανόνων, σάν κοινωνικών πιά γεγονότων, 
πού έπέτρεψε τήν ανάπτυξη τής Κοινωνιολογίας τοϋ 
Δικαίου. ’Αλλά ακόμα ιδέες, όπως τό δίκαιο σάν σύ
στημα κοινωνικού έλέγχου, ή επίδραση τοϋ νομικοϋ 
φαινομένου στήν άτομική καί κοινωνική συμπερι
φορά, ό διαχωρισμός μεταξύ των νομικών καί ηθι
κών φαινομένων, βρίσκονται σήμερα στό έπίκεντρο 
τής προβληματικής τής Κοινωνιολογίας τοϋ Δικαί
ου.2

Ή ψυχολογική, εξ άλλου, θεωρία περί δικαίου 
τοϋ Petrazycki ένδιαφέρει έμμεσα τόν κοινωνιολό
γο τοϋ Δικαίου, γιατί περιστρέφεται γύρω άπό τό 
πρόβλημα τής διακρίσεως των νομικών κανόνων 
άπό τούς άλλους κοινωνικούς κανόνες. Γιά τόν Pe
trazycki, τά βιώματα πού δημιουργοΰνται στό άτομο 
άπό τήν έπανάληψη κανονιστικών κρίσεων προκα- 
λοϋν διάφορες ψυχικές «συγκινήσεις» (émotions). 
Οί «συγκινήσεις» αυτές είναι είτε ήθικές είτε νο
μικές. Καί οί μέν ήθικές «συγκινήσεις» μάς ώθοϋν 
να δοΰμε σέ ένα υποκείμενο απλώς τόν φορέα ένός 
καθήκοντος, ενώ αντίθετα οί νομικές «συγκινήσεις» 
μάς δημιουργούν έπί πλέον τό συναίσθημα ότι ή 
εκτέλεση τοϋ καθήκοντος αύτοΰ μπορεί νά διεκδι- 
κηθή.3 Μέ άλλα λόγια, ή ήθική προκαλεϊ παθητικό 
συναίσθημα υποταγής, ενώ τό δίκαιο συναίσθημα 
διεκδικήσεως.4

Σύμφωνα μέ τίς άπόψεις τοϋ Petrazycki, οί νομι
κοί θεσμοί προσδιορίζουν σέ τελική ανάλυση τήν 
ατομική καί κοινωνική συμπεριφορά' τά οικονομι
κά φαινόμενα αντανακλούν αύτή τή συμπεριφορά. 
"Οπως παρατηρεί ό Ε.Β. Pasukanis,5 ή ψυχολογική 
αύτή άντίληψη τής κοινωνικο-οικονομικής ζωής 
βρίσκεται στούς αντίποδες τής μαρξιστικής θεωρί
ας· τό δίκαιο δέν είναι γιά τόν Petrazycki άπλό έπι- 
φαινόμενο, ή υπερδομή τών οικονομικών συνθηκών, 
αλλά αντίθετα ό,τι προσδιορίζει αύτές δημιουργών
τας ορισμένα «τυπικά κίνητρα» τής συμπεριφοράς.

1. Σχετικά μέ τήν έννοια τοΟ «sous-droit», J. Carbonnier, 
Sociologie juridique, έκδ. Armand Collin, Παρίσι 1962, σελ. 
152 έπ. Ειδικά γιά τήν έννοια τοϋ «sous-droit» στον Petra
zycki, Ibid·, σελ. 89.

2. G. Langrod, Archives de philosophie du droit, 1968, σελ. 
385.

3. G. Kalinowski, op. cit., σελ. 84, σημ. 4.
4. J. Carbonnier, op. cit., σελ. 89.
5. E. B. Pasukanis, La théorie générale du droit et le marxi

sme, έκδ. E.D.I., Παρίσι 1970, σελ. 75.

3.1. Ή έπίδραση τοϋ Petrazycki6 είναι σήμερα 
έντονη στή Σχολή τής Upsala. Στήν Πολωνία, έπί- 
σης, όπου δύο άπό τά βασικά του βιβλία μεταφρά
στηκαν μόλις τό 1959-60 άπό τά ρωσικά,7 είναι φα
νερή ή έπιρροή του στούς σύγχρονους Πολωνούς 
κοινωνιολόγους τοϋ Δικαίου. Είναι άλλωστε φυ
σικό ή παράδοση σέ μιά έπιστήμη νά δημιουργεί 
κατάλληλο έδαφος γιά τήν περαιτέρω έξέλιξή της. 
Στήν Πολωνία, εξ άλλου, όπως καί στις άλλες σο
σιαλιστικές χώρες, τό γεγονός ότι τό δίκαιο—σύμφω
να μέ τή μαρξιστική άποψη—έχει αναγκαία κοι
νωνιολογικό περιεχόμενο, συντελεί στήν καλλιέρ
γεια τής Κοινωνιολογίας τοϋ Δικαίου.8 "Οπως όμως 
σημειώνει ό ίδιος ό Podgórecki,9 οί σχετικές έρευ
νες Κοινωνιολογίας τοϋ Δικαίου έχουν ακόμα στήν 
Πολωνία καθαρά επικουρικό χαρακτήρα, σέ σχέ
ση μέ τή δογματική θεώρηση τών νομικών φαι
νομένων.
3.2. Ό πιό βασικός ίσως παράγοντας τής άναπτύ- 
ξεως τής Κοινωνιολογίας τοϋ Δικαίου στήν Πολω
νία θά πρέπει νά άναζητηθή στήν προσπάθεια χρη- 
σιμοποιήσεως τοϋ Δικαίου γιά παιδαγωγικούς σκο
πούς, στά πλαίσια μιας ευρύτερης διαδικασίας, πού 
άποβλέπει στήν οικοδόμηση κοινωνίας διαφορετι- 
κοΰ τύπου. Τό δίκαιο άποτελεΐ μέσο σχεδιασμοϋ, ενα 
όργανο τής κοινωνικής αλλαγής. Μιά τέτοια άντίλη
ψη τοϋ ρόλου τοϋ Δικαίου σάν «social engineering»10 
προϋποθέτει σαφή άντίληψη τής νομικής πραγματι
κότητας· ποιά είναι ή γνώση (ή πραγματική γνώ
ση) τών νομικών κανόνων καί πώς μπορεί νά βελ- 
τιωθή,11 ποιά είναι ή άποτελεσματικότητα τών νο
μικών κανόνων, πώς άντιδροϋν οί διάφορες κοινω
νικές όμάδες στή νομοθετική αλλαγή, ποιά είναι ή 
έπίδραση τών πολιτισμικών αξιών στούς νομικούς

6. Σχετικά μέ τόν Petrazycki: G. Langrod, «L’oeuvre juri
dique et philosophique de Léon Petrazycki», Revue de l’Insti
tut Solvay, 1957. ’Επίσης, Karl-Berthold Baum, L. Petrazycki 
und seine Schule, Βερολίνο 1967, έκδ. Dunker und Humblot. 
Στήν Πολωνία έχουν δημοσιευθή πολλές έργασίες πάνω στό 
έργο τοϋ Petrazycki. Βλέπε σχετική βιβλιογραφία στό άρθρο 
τοϋ A. Podgórecki, «La sociologia del diritto in Polonia», in 
La sociologia del diritto, έπιμέλεια R. Treves, έκδ. Editioni 
di Comunità, Μιλάνο 1966, σελ. 187-212, καί είδικότερα σελ. 
191, σημ. 7. Μέ πρωτοβουλία, έξ άλλου, τοϋ μαθητοϋ τοϋ Pe
trazycki, J. Lande, δημιουργήθηκε τό 1945 στήν Κρακοβία 
ομάδα έργασίας, πού άσχολήθηκε μέ τά βασικά προβλήματα 
τής νομικής έπιστήμης. Στό Σεμινάριο αυτό πήραν μέρος τό 
σύνολο τών Πολωνών κοινωνιολόγων τοϋ Δικαίου, πού συνε
χίζουν τήν παράδοση τοϋ Petrazycki (Podgórecki, «La socio
logia del diritto in Polonia», op. cit., σελ. 192).

7. Ό Petrazycki ήταν καθηγητής άρχικά στήν Πετρούπο
λη καί ύστερα στή Βαρσοβία.

8. Βλέπε Kalman Kulkcsar, «Recherches de sociologie ju
ridique en Hongrie», στό βιβλίο Etudes sociologiques: Hongrie, 
έκδ. Anthropos, Παρίσι 1969, σελ. 136-160.

9. «Loi et morale...», op. cit., σελ. 90.
10. A. Podgórecki, «Law and Social Engineering», Human 

Organization, 1962.
11. Βλέπε K. Kulkcscar, «La connaissance du droit en Hon

grie», στό Année sociologique, 1967, σελ. 429-450.
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών

θεσμούς, ποιά είναι ή εικόνα του νόμου στό εύρύ 
κοινό. Προβλήματα, πού ή μελέτη τους άνήκει στην 
Κοινωνιολογία τού Δικαίου.

4. Τά τελευταία χρόνια έγιναν στήν Πολωνία α
ξιόλογες εμπειρικές έρευνες Κοινωνιολογίας τού 
Δικαίου. Μπορούμε να άναφέρουμε τίς ακόλουθες:
4.1. ”Ερευνα σχετική με το κόρος (το γόητρο) τοϋ 
νόμου.1 Δειγματοληπτική έρευνα σέ έθνική κλίμα
κα, πού έγινε μέ σκοπό τήν εξακρίβωση τού κύρους 
τού νόμου στήν Πολωνία. Παράλληλα μέ τίς παρα
δοσιακές μεταβλητές (φύλο, ήλικία, μόρφωση, έ- 
πάγγελμα, κοινωνική προέλευση), χρησιμοποιήθη
καν άκόμα μεταβλητές πού αφορούσαν τήν προσω
πικότητα. Σύμφωνα μέ τά συμπεράσματα τής έρευνας, 
παράγοντες, όπως ή κοινωνική προσαρμογή ή ή 
έλλειψη αυτής, τό αίσθημα άνασφαλείας ή ή ανυ
παρξία του, ή άκόμα μια γενικότερη ορθολογική ή 
δογματική στάση, έπηρεάζουν έπίσης τή συμπε
ριφορά απέναντι στον νόμο. Ιδιαίτερο ένδιαφέρον 
παρουσιάζει ή διαπίστωση ότι ή αύστηρότητα 
(rigorisme) ή ή άνεκτικότητα (tolerance), πού ά- 
φοροΰν τήν παράβαση των νομικών κανόνων, έ- 
ξαρτάται τόσο από κοινωνικά όσο καί άπό άτομικά 
χαρακτηριστικά. Τελικά, όπως παρατηρεί ό καθηγη
τής Podgórecki,1 2 υπάρχουν περισσότεροι κοινω
νικοί κύκλοι καί κοινωνικά στρώματα μέ διάφορα 
ύπο-πολιτισμικά συστήματα, πού είναι σύμφωνα ή 
άντίθετα μέ τό νόμο.
4.2 ."Ερευνα πάνω στον νόμο καί στήν ήθικότητα.3 
'Η σημαντική αυτή έρευνα συμπληρώνει καί έπεκ- 
τείνει τήν προηγούμενη. Μέ άντικειμενικό σκοπό 
τή διαπίστωση τής πολωνικής κοινής γνώμης άπέ- 
ναντι στούς νομικούς καί ήθικούς κανόνες, ρωτήθη
καν, τό 1966, 1.724 άτομα στά άστικά κέντρα καί 
1.558 στήν ύπαιθρο. 'Ο τίτλος τής έρευνας αυτής 
ήταν «Τό δίκαιο καί ή ζωή: άρχές καί πρακτική». 
Τά άποτελέσματά της δημοσιεύτηκαν τό 1968.4

Σύμφωνα μέ τά αποτελέσματα αυτά, ή στάση πού 
έπικρατεΐ γενικά στήν Πολωνία είναι ή τελεολογική, 
έκείνη δηλαδή, πού άναλύει τά ύπέρ καί τά κατά τού 
νόμου, προτού τόν έπιδοκιμάσει ή τόν άπορρίψει. 
Ιδιαίτερα οί νέοι, οί άνδρες, οί διαζευγμένοι, τά 
άτομα με άνώτερη μόρφωση, οί άνειδίκευτοι έργά- 
τες, οί κοινωνικά απροσάρμοστοι καί, τέλος, 
εκείνοι πού τούς διακρίνει κάποιο αίσθημα άνασφά- 
λειας, υιοθετούν τή στάση αύτή. Άντίθετα, ή έν- 
στικτώδης άποδοχή ή άπόρριψη τού νομικού ή ή- 
θικοΰ κανόνα συναντάται κυρίως στις γυναίκες, στούς 
ήλικιωμένους, στούς παντρεμένους ή άνύπαντρους,

1. Σχετικά μέ τήν έρευνα αύτή: A. Podgórecki, «Loi et mo
rale...», op. cit., σελ. 93.

2. Ibid., σελ. 93.
3. Ibid., σελ. 93 έπ.
4. Στό Πολωνικό περιοδικό Δίκαιο καί ζωή, τεΟχος 306,

1968.

στούς δημοσίους ύπαλλήλους, στους κοινωνικά προσ
αρμοσμένους.

Ή τελεολογική στάση συνδέεται μέ μιά άνεκτι
κότητα (tolérance) άπέναντι στις παραβάσεις τών 
κοινωνικών κανόνων. Άντίθετα, ό νομικός κονφορ- 
μισμός έχει σάν συνακόλουθο τή μεγαλύτερη αύ
στηρότητα (rigorisme), όσον αφορά τίς παραβάσεις 
αυτές. Ή διαπίστωση αύτή, παρατηρεί ό καθηγητής 
Podgórecki, έχει μεγάλη πρακτική σημασία- ή επί
κληση ήθικών ή ιδεολογικών άρχών έχει έπιρροή 
στά άτομα, πού υιοθετούν τήν κονφορμιστική στά
ση, ένώ στά άτομα, πού τά διακρίνει ή τελεολογική 
στάση, ή άνταλλαγή άπόψεων καί έπιχειρημάτων 
μπορεί νά άποδειχθή πιό άποτελεσματική.5

Σάν θεωρητικό συμπέρασμα προκύπτει ότι ή άπο
ψη περί μιας «φυσικής» κλίσεως γιά συμμόρφωση 
στον νόμο δέν άνταποκρίνεται στήν πραγματικότη
τα. Άντίθετα, ή συμμόρφωση αύτή έξαρτάται άπό 
διάφορους παράγοντες, πού ή έκτίμησή τους διευ
κολύνει τή νομοθετική πολιτική.6
4.3. νΕρευνες σχετικές με τό διαζύγιο.7 Τό 1962 
έγινε στήν Πολωνία δειγματοληπτική έρευνα, σέ 
έθνική κλίμακα (δείγμα: 2.355 άτομα), πού από
βλεπε στή διερεύνηση τής κοινής γνώμης πάνω στον 
θεσμό τοϋ διαζυγίου. Σύμφωνα μέ τά άποτελέσματα, 
ένας σχετικά μικρός άριθμός τάχθηκε έναντίον τού 
θεσμού (30%). "Οταν δέ οί έρωτήσεις άφορούσαν 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, τότε τό ποσοστό αυτό 
περιορίσθηκε σέ 7%.

Τό βασικό πρόβλημα τής έρευνας αύτής ήταν ή 
έπίδραση τών θεμελιωδών πολιτισμικών άξιών μιας 
κοινωνίας πάνω στούς νομικούς θεσμούς (στή συγ
κεκριμένη περίπτωση, στό διαζύγιο). Ή έρευνα, 
έξ άλλου, επιβεβαίωσε τή θέση ότι, όταν ύπάρχει 
άντίθεση μεταξύ τών κοινωνικών απαιτήσεων καί 
τών νομικών δομών, τό φάσμα καί ό άριθμός τών γνω
μών καί τής συμπεριφοράς, πού είναι σύμφωνες ή 
άντίθετες μέ τόν νόμο, αύξάνουν.8

Μία άλλη έρευνα κοινωνιολογίας τού Δικαίου τού 
διαζυγίου, έγινε άπό τόν Jan Górecki στήν περιφέ
ρεια τού Άνωτάτου Δικαστηρίου τής Κρακοβίας (πε
ρίπου 2.000.000 κάτοικοι). Ή έρευνα αύτή βασίστη
κε στήν παρατήρηση όρισμένων δικών καί σέ συνεν
τεύξεις δικαστών, δικηγόρων καί διαδίκων. Τά θέμα
τά της ήσαν: ή άποτυχία τού γάμου, σάν αιτία του 
διαζυγίου- οί δυνατότητες συμφιλιώσεως καί ό ρόλος 
τών άρμοδίων όργάνων ή λειτουργία τού συστήματος 
τής «récrimination», τής δυνατότητος δηλαδή άπο-

5. A. Podgórecki, «Loi et morale...», op. cit., σελ. 95.
6. Ibid., σελ. 102.
7. Βλέπε σχετικά: A. Podgórecki, «La sociologia deidiritto 

in Polonia», op. cit.. σελ. 201-202. ’Επίσης, Jan Górecki, «Di
vorce in Poland» in Sociology of Law, εκδ. Penguin Books, 
σελ. 100-115.

8. A. Podgórecki, «La sociologia del diritto in Polonia», 
op. cit., σελ. 202.
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κρούσεως τής αγωγής από τον αναίτιο σύζυγο, μέ 
τήν έπίκληση τοΰ πταίσματος τού υπαιτίου.

Τά αποτελέσματα αύτής τής έρευνας, πού είχε 
σαν κύριο στόχο τή λειτουργία τοΰ δικαίου τοΰ δια
ζυγίου μέσα στήν κοινωνική πραγματικότητα, δη
μοσιεύτηκαν τό 1966 στό περιοδικό Acta sociolo
gica,1 Tò 1970 κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοΰ J. Góre
cki, Div ο ree inPoland: Contribution to the Sociology 
of Law, βασισμένο πάνω στα αποτελέσματα αυτά.2 3
4.4. Δικαστήρια των εργαζομένων.9 'Ο θεσμός των 
«δικαστηρίων των εργαζομένων», δικαστηρίων πού 
λειτουργούν σέ κάθε έργοστάσιο καί πού άσχολοΰν- 
ται μέ τήν άτυπη εκδίκαση απλών υποθέσεων, άπο- 
τελεΐ εξαιρετικά ένδιαφέρον πείραμα. Ή σύνθεση 
των δικαστηρίων αύτων είναι άποκλειστικά λαϊκή, 
ή δε εκδίκαση των υποθέσεων γίνεται σέ συνδυα
σμό μέ τήν κοινή γνώμη, όπως εκδηλώνεται μέσα 
στή συγκεκριμένη κοινωνική όμάδα, πού συμμετέχει 
στή διεξαγωγή τής δίκης.

Τά «δικαστήρια των έργαζομένων» δέν έπιβάλ- 
λουν τίς κλασικές ποινές· ό ρόλος τους περιορίζεται 
στό νά θέτουν τόν κατηγορούμενο άντιμέτωπο στούς 
συναδέλφους του καί συνεργάτες του.

Γιά νά διαπιστωθή ή έπιτυχία ή ή αποτυχία καθώς 
καί οί προοπτικές τοΰ πειραματικού αύτοΰ θεσμοΰ, 
ακολούθησε μία έρευνα πάνω στά «δικαστήρια των 
έργαζομένων» καί στή στάση τής κοινής γνώμης 
απέναντι τους. Σύμφωνα μέ τά συμπεράσματά της, 
τό 53% των έργαζομένων πού ρωτήθηκαν δέν έχουν 
νά κάνουν κριτική στον θεσμό, ενώ 36% τόν συζη
τούν. Ή πλειονότητα των έρωτηθέντων θεωρεί πάν
τως χρήσιμα καί άποτελεσματικά τά δικαστήρια 
αυτά, προκειμένου γιά κλοπές μέσα στά έργοστάσια. 
Γενικά, ή έρευνα απέδειξε δτι ή πίεση τής κοινής 
γνώμης μπορεί νά άσκήσει πιό αποτελεσματική 
επίδραση στήν καταστολή όρισμένων μορφών αντι
κοινωνικής συμπεριφοράς, από δσο οί καθαρά νο
μικές ποινές.4

5. Ό σύντομος αύτός απολογισμός μερικών μόνο 
έρευνών Κοινωνιολογίας τοΰ Δικαίου πού έγιναν 
στήν Πολωνία, δέν περιλαμβάνει βέβαια δλες τίς 
ερευνητικές προσπάθειες. ’Αναφέρουμε, γιά παρά
δειγμα, τίς έρευνες γιά τήν πατρική έξουσία (1961), 
γιά τούς δικαστές (1964), γιά τόν θεσμό τής αύτοδια- 
χειρίσεως (1962). ’Ακόμα, θά πρέπει νά έπισημάνουμε 
τίς έγκληματολογικές έρευνες, στον τομέα τών ο
ποίων υπάρχει μεγάλη παράδοση στήν Πολωνία.5

1. Τεύχος 10 (1966), σελ. 68-80.
2. Έκδ. Mouton, Χάγη 1970. Παρουσίαση τοΟ βιβλίου 

στή Revue internationale de droit comparé (R.I.D.C.), 1974, 
τεύχος 2, σελ. 406.

3. A. Podgôrecki, «Attitudes to the Workers' Courts», 
Sociology of Law, op. cit., σελ. 142-149.

4. Ibid., σελ. 149.
5. Βλέπε A. Podgôrecki, «La sociologia del diritto in Po

lonia», op. cit·, σελ. 192 έπ.

6. Κλείνοντας τήν έπισκόπηση αύτή τής άνα- 
πτύξεως τής Κοινωνιολογίας τοΰ Δικαίου στήν Πο
λωνία, είναι όπωσδήποτε χρήσιμο νά άναφερθοΰμε 
σέ όρισμένες θεωρητικές έρευνες, πού δέν περιλαμβά
νονται στή στενή έννοια τής Κοινωνιολογίας τοΰ 
Δικαίου. Σύμφωνα μέ μιά εύρύτερη δμως άποψη τής 
έπιστήμης αύτής,6 κάθε μή δογματική προσέγγι
ση τών νομικών φαινομένων ανήκει στον χώρο τών 
άναζητήσεών της. Ή Κοινωνιολογία τοΰ Δικαίου 
καλύπτει έτσι ευρύ φάσμα διεπιστημονικών ερευνη
τικών προσπαθειών.

6.1. ’Επισημαίνουμε έδώ τό βιβλίο τοΰ A. Kisza, 
Κυβερνητικό μοντέλο της διαδικασίας θέσεως καί 
εφαρμογής τοΰ δικαίου, στό όποιο ό συγγραφέας 
θέτει τίς μεθοδολογικές βάσεις χρησιμοποιήσεως 
τοΰ κυβερνητικού «μοντέλου» στό δίκαιο.7

6.2. Οί σχέσεις Γλωσσολογίας καί Δικαίου έξε- 
τάζονται από τίς έργασίες τοΰ T. Studnicki καί 
Z. Ziembinski, πού έπιχειροΰν μιά γλωσσολογική 
προσέγγιση τών νομικών κανόνων.8

6.3. Πρέπει, τέλος, νά σημειωθή δτι γενικότερα 
ή φιλοσοφική καί κοινωνιολογική σκέψη γνωρίζει 
σημαντική άνθηση στήν Πολωνία. Περιοριζόμαστε 
νά υπενθυμίσουμε τίς έργασίες τών L. Kolakowski, 
B. Baczko, Ζ. Bauman, κτλ.,9 καθώς έπίσης καί 
τή σημαντική συμβολή τοΰ Adam Schaff.

7. Ή ανάπτυξη τής Κοινωνιολογίας τοΰ Δικαίου 
στήν Πολωνία έπιτρέπει σήμερα τή σύγκριση με
ταξύ τών αποτελεσμάτων παραλλήλων έρευνών, 
πού έγιναν έκεΐ καί σέ άλλες χώρες. Ή δυνατότητα 
αύτή (βλέπε, π.χ., τή σύγκριση τών συμπερασμάτων 
σχετικών έρευνών πάνω στό κΰρος τοΰ νόμου, πού 
έγιναν στήν Πολωνία καί στή Δανία10) διευρύνει 
τούς όρίζοντες τής Κοινωνιολογίας τοΰ Δικαίου 
καί συμβάλλει θετικά στήν άνάπτυξή της.

6. J. Carbonnier, op. cit., σελ. 50.
7. Παρουσίαση στά γαλλικά, R.I.D.C., τεδχος 4, 1974. 

Τό βιβλίο περιλαμβάνει περίληψη στά άγγλικά.
8. Βλέπε Archives de philosophie du droit, 1974 (Le lan

gage du droit), σελ. 25-31 καί 243-256.
9. Βλέπε L. Kolakowski, The Alienation of Reason: A Histo

ry of Positivism Thought, Garden City, Νέα Ύόρκη, 1968. (Γιά 
τό ένδιαφέρον τοΰ βιλίου αύτοϋ, όσον αφορά τήν Κοινωνιολο- 
γία τοΰ Δικαίου, D. Black, «The Boundaries of Legal Sociolo
gy» in Social Organization of Law, Seminar Press, Νέα Ύ
όρκη, 1973, σελ. 41-56 καί πιό ειδικά σελ. 46-47). Βλέπε άκόμα: 
G. Markus, «Discussion et tendances dans la philosophie 
marxiste», στό περιοδικά L’homme et la société, 17, 1970, 
σελ. 127-139 καί πιό ειδικά σελ. 133.

10. A. Podgôrecki, «Loi et morale....», op. cit., σελ. 95. Ή 
σχετική έρευνα έγινε στή Δανία άπό τόν Beri Kutschinsky, ό 
όποιος καί έπισημαίνει τίς διαφορές τών άποτελεσμάτων 
(ΕΙσήγηση στό VI Συνέδριο Κοινωνιολογίας του Évian, Σεπτ. 
1966). Βλέπε άκόμα τή σύγκριση μεταξύ τής πολωνικής έρευ
νας πάνω στήν πατρική έξουσία και τής έρευνας τών Cohen, 
Robson καί Bates, γνωστής σάν «Έρευνα τής Nebraska», πού 
έγινε στή Nebraska τό 1955. (A. Podgôrecki, «La sociologia del 
dititto in Polonia», op. cit., σελ. 204. "Οσον άφορά τήν «Έρευ
να τής Nebraska», βλέπε Année sociologique, 1959, σελ. 429.
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