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Γαλλικό Κείμενο προς μετάφραση 

Deux grandes évolutions sont à enregistrer. D’une part la réalisation d’une cer-

taine convergence entre l’État de droit et la Rule of Law, d’autre part la migration du 

concept juridique en figure imposée du discours politique, sans d’ailleurs que ces 

deux mouvements ne soient sans correspondance. On passe ainsi d’une approche 

formelle de l’État, qui renvoie à la doctrine juridique, d’abord en Allemagne, portant 

sur l’autolimitation de l’État qui change sa nature de puissance en statut de droit, à 

une approche plus substantielle, digne de la Rule of Law, c’est-à-dire l’extension du 
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droit à la sécurité collective, à la protection de droits individuels, le positivisme (les 

normes juridiques qui existent) rejoignant ainsi le jus naturalisme (la doctrine des 

droits naturels). 

 

En conséquence, le droit se retrouve partout puisque la juridicisation et la judicia-

risa

Μετάφραση στα Ελληνικά 
Δύο μεγάλες εξελίξεις πρ  τη μία πλευρά, η πραγμα-

τοπ

ν. 

-

Κατά συνέπεια, το Δίκαιο είναι παρόν παντού καθώς η Δικαιοποίηση και η Δικα-

στικοποίηση μετατρέπονται σε γλώσσες της πολιτικής και του οπαδισμού σε οποια-

tion deviennent les langages du politique et du militantisme sous toutes ses for-

mes, consacrant ainsi la figure du juge, au détriment peut-être de celle du politique. 

Car la « progression » du droit n’est peut-être pas autre chose que de faire de la poli-

tique par d’autres moyens, si l’on en juge par les soubassements idéologiques de la 

notion d’État de droit. Les débats, passés et présents, pour distinguer État de droit et 

État légal, et même pour distinguer État et droit, que ce soit dans la tradition alle-

mande ou française, révèlent plus ou moins explicitement des conceptions différen-

tes de la démocratie, comme si le juge avait aussi à protéger le politique des excès 

du politique, c’est-à-dire ni plus ni moins des revendications économiques et socia-

les. De ce point de vue, le formel ne s’oppose pas au substantiel, dès lors que l’on 

admet que le droit ne peut expliquer tout le droit. Des renvois plus fournis, sur 

« l’origine de la jurisprudence » auraient pu compléter fort judicieusement ce dossier, 

au demeurant déjà très bien documenté et organisé. 

 

όκειται να καταγραφούν. Από

οίηση μιας κάποιας σύγκλισης μεταξύ του Κράτους Δικαίου και του Rule of Law, 

και από την άλλη πλευρά η μετατόπιση της νομικής έννοιας μοιάζει να είναι επιβε-

βλημένη από τον πολιτικό λόγο, ενώ υφίσταται σχέση μεταξύ αυτών των δύο μερώ

Με αυτόν τον τρόπο, περνάμε από μία επίσημη προσέγγιση του Κράτους, η οποία 

παραπέμπει στη νομική θεωρία, κατ’ αρχάς στη Γερμανία, σχετικά με τον αυτοπεριο

ρισμό του Κράτους που αλλάζει τη φύση της ισχύος του στο καθεστώς του Δικαίου, 

σε μία πιο ουσιαστική προσέγγιση, αντάξια του Rule of Law, δηλαδή την επέκταση 

του Δικαίου στη συλλογική ασφάλεια, στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, 

στον θετικισμό (υφιστάμενοι νομικοί κανόνες) μαζί με το jus naturalisme (τη θεωρία 

του φυσικού Δικαίου). 
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δήποτε πτυχή του, θυσιάζοντας με τον τρόπο αυτό την εικόνα του δικαστή, εις βάρος 

ίσως αυτής του πολιτικού, επειδή η «πρόοδος» του Δικαίου ίσως έγκειται μόνο στην 

άσκηση πολιτικής με άλλα μέσα, εάν την κρίνουμε βάσει των ιδεολογικών θεμελίων 

της έννοιας του Κράτους Δικαίου. Οι συζητήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν ή που 

πραγματοποιούνται και στο παρόν σχετικά με τον διαχωρισμό του Κράτους Δικαίου 

και του  Κράτους Νόμου, ακόμα και σχετικά με τον διαχωρισμό Κράτους και Δικαίου, 

είτε αυτό άπτεται της γερμανικής είτε της γαλλικής παράδοσης, αποκαλύπτουν σε 

γενικές γραμμές ρητώς, διαφορετικές αντιλήψεις για τη δημοκρατία, σαν ο δικαστής 

να πρέπει να προστατέψει τον πολιτικό από τις υπερβολές της πολιτικής, δηλαδή 

από τις οικονομικές και κοινωνικές διεκδικήσεις. Υπό αυτή την έννοια, ο επίσημος 

χαρακτήρας δε θα αντιτίθεται στον ουσιαστικό, από τη στιγμή που θα αποδεχτούμε 

ότι το Δίκαιο δε μπορεί να εξηγήσει όλο το Δίκαιο. Εκτενέστερες παραπομπές, σχετι-

κά με τις «απαρχές της νομολογίας» θα μπορούσαν να συμπληρώσουν με πολύ πιο 

εύστοχο τρόπο τον παρόντα φάκελο ο οποίος εντούτοις είναι ήδη πολύ καλά τεκμη-

ριωμένος και οργανωμένος. 
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