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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ δπλαηφηεηα πνπ κνπ δφζεθε λα παξαθνινπζήζσ ην πξφγξακκα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ «Νεφηεξε θαη χγρξνλε Ηζηνξία λέεο ζεσξήζεηο θαη 

πξννπηηθέο», είρε σο απνηέιεζκα κέζα απφ ηελ ζπγγξαθή εξγαζηψλ, λα έξζσ ζε 

πξψηε επαθή κε ηελ ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη επηζθφπεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

πεγψλ, ψζηε λα νδεγεζψ ζηελ ζχλζεζε θαη ζχλδεζε ησλ ππφ ςειάθεζε γλσζηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ παξνπζίαζε, αλάιπζε θαη αλάδεημε ηνπ επηιεγφκελνπ θάζε θνξά 

ζέκαηνο. 

Σψξα πνπ επέζηε ν θαηξφο λα δνθηκαζηψ ζε κηα, κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ, 

έξεπλα, θαηαγξαθή θαη ζχλζεζε, γηα λα αλαηνκήζσ ην εθιεγκέλν ζέκα πνπ αθνξά 

έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο ,ή κηα ηζηνξηθή πεξίνδν, έξρνληαη ζην λνπ ηα ιερζέληα ππφ ηνπ 

Νίθνπ βνξψλνπ, φηη αλ ην παξφλ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο, ην 

παξειζφλ βνεζά ζηελ εμήγεζε ηνπ παξφληνο. Αιιά αθφκα θαη αλ ην παξφλ είλαη 

θνξησκέλν κε ην παξειζφλ, θαηά ηνλ Leibniz, θπνθνξείηαη ηαπηφρξνλα θαη ην 

κέιινλ. Απηή είλαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο Μλήκεο. Ζ Ηζηνξία σο Δπηζηήκε ηνπ 

Υξφλνπ, ιεηηνπξγεί σο κέζν γηα λα θαηαγξάςεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα εξκελεχζεη ην 

παξειζφλ. Ο ηζηνξηθφο, ινηπφλ, αλαδεηά ηζηνξηθέο πξαγκαηηθφηεηεο θαη φρη 

θηινζνθηθέο ,ή θνηλσληνινγηθέο γεληθεχζεηο. Δίλαη ηθαλφο λα εμεγεί ηελ πνηθηιία πνπ 

παξνπζηάδεη ε δσή κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο κέζα ζην ζχλνιν ησλ θνζκνζεσξηψλ. Ζ 

δε ηζηνξηνγξαθία δηαδξακαηίδεη έλα ξπζκηζηηθφ θαη θαηαιπηηθφ ξφιν, εθφζνλ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ειέγρεη θξηηηθά θαη λα κεηαξζηψλεη εληέιεη ηελ πξνζσπηθή αλάκλεζε 

ζε δίθαηε κλήκε. 

Σν ζέκα ηεο αλά ρείξαο εξγαζίαο δελ απνηέιεζε ηπραία επηινγή, αιιά 

ζπλαξηήζεθε κε ηηο κνξθσηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο κνπ ηδηφηεηεο. Οη  λνκηθέο κνπ 

ζπνπδέο θαη ε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κνπ κε ηελ δηθεγνξία, αιιά θαη ε 

ππεξεζία κνπ ζηελ Δηζαγγειία, ζπλέηεηλαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο. πσο είρα 

αλαθέξεη θαη ζηελ έθζεζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο  επέιεμα ηελ ζπκκεηνρή κνπ 

ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, ππεξέηεζα ηνλ ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο γηα 20 ζπλαπηά 

έηε σο καρφκελνο δηθεγφξνο πεξλψληαο έλα κεγάινο κέξνο ηνπ ρξφλνπ κνπ ζην 

ηζηνξηθφ θηίξην ηνπ Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ Παηξψλ. Δπίζεο ζην ρεηξηζκφ ππνζέζεσλ 

θαη ζηε κειέηε πνπ απηέο απαηηνχζαλ, φηαλ δηέηξερα ηα λνκηθά θείκελα γηα λα 

πξνεηνηκάζσ ηνπο αγψγηκνπο ηζρπξηζκνχο, έλλνηεο απφ ην ιφγην λνκηθφ παξειζφλ 

ηνπ βπδαληηλνξσκατθνχ δηθαίνπ, φπσο ι.ρ ε εμ΄ ακλεκνλεύηνπ αξραηόηεηα (Vetustas), 
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σο ηξφπνο πξφζιεςεο θνηλφρξεζηνπ ραξαθηήξα ζην πξάγκα, κνπ ππελζχκηδαλ ηελ 

αδηαηάξαθηε πνξεία ηνπ δηθαίνπ κέζα ζην ρξφλν.   

Κάλνληαο ηηο παξαπάλσ ζθέςεηο επηζχκεζα, φιε απηή ε επηζηεκνληθή θαη 

επαγγεικαηηθή κνπ δηαδξνκή, καδί κε ηελ αγάπε κνπ γηα ηελ ηζηνξηθή γλψζε, λα 

«κπνιηαζηνχλ» γηα λα απνηειέζνπλ ηελ πεγή έκπλεπζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ε δηαηξηβή κεηαπηπρηαθήο εηδίθεπζεο. Ήζεια ζην πξψην βήκα κνπ 

ζην πεδίν ηεο ηζηνξηθήο αλάιπζεο θαη έξεπλαο λα δηεξεπλήζσ ηελ δεκηνπξγία θαη 

εμέιημε ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζπνπδαίνπ ζεζκνχ ηεο δηθαηνζχλεο ζην 

λεντδξπζέλ ειιεληθφ θξάηνο. 

Ζ εξγαζία απηή ππφ ηνλ ηίηιν «Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΣΟ 

ΝΔΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΡΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΟΘΧΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟ», έρεη σο ζηφρν θαη θηινδνμία λα παξνπζηάζεη, ηφζν ην πεξίγξακκα, φζν 

θαη κηα ζηνηρεηψδε αλάιπζε  ηεο γέλλεζεο ησλ δηθαητθψλ θαη δηθαζηηθψλ 

κεραληζκψλ ηνπ λένπ Διιεληθνχ θξαηηδίνπ, ηδηαίηεξα ζηηο δπν πξψηεο θξίζηκεο θαη 

ηαξαγκέλεο πεξηφδνπο ηεο χπαξμεο ηνπ, ηελ δηαθπβέξλεζε ππφ ηνλ Ησάλλε 

Καπνδίζηξηα θαη ηεο Βαζηιείαο ηνπ ζσλα, ηδία δε, ηεο επηξξνήο ηεο Βαπαξηθήο 

Αληηβαζηιείαο ζηελ δηακφξθσζε ησλ λνκηθψλ ζεζκψλ. 

Θέισ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο θαη ηελ επγλσκνζχλε κνπ 

ζηνλ ππεχζπλν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη επηβιέπνληα ηελ παξνχζα 

εξγαζία, Καζεγεηή θ.Θαλάζε Υξήζηνπ γηα ηελ θαηαλφεζε, ην ακέξηζην ελδηαθέξνλ 

θαη ηελ επγέλεηα πνπ αληηκεηψπηζε ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην πξφγξακκα θαη ηνλ 

θηιφθξνλα ιφγν πνπ πάληνηε κνπ απεχζπλε. Αθφκα ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο 

πλεπηβιέπνληεο ην παξφλ πφλεκα θαη Γηδάζθνληεο ζην κεηαπηπρηαθφ καο 

πξφγξακκα γηα ηελ πξνζήλεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ πξψελ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδνο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο 

Διιάδνο θαη Ηνλίνπ θαη εμαηξεηηθφ θίιν θ.Σάζν Απνζηνιφπνπιν γηα ηελ πξνηξνπή 

ηνπ λα παξαθνινπζήζσ ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηελ 

θηινμελία θαη ελ γέλεη βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε, θαηά ηελ παξακνλή κνπ ζηε 

Καιακάηα.          

Μεγάιε ππνρξέσζε θαη εθ βαζέσλ επραξηζηίεο νθείισ ζην ηζηνξηθφ θαη 

θαιφ θίιν θ.Κψζηα Λεπεληψηε, πνπ έζεζε ππφςε κνπ ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο 
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Δπεηεξίδαο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Γηθαίνπ, ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, ην νπνίν  απνηέιεζε 

πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εξγαζία απηή. 

Έηη, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Παηξψλ 

θ.Αζαλάζην Ενχπα, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηελ 

δηάζεζε απφ ηε πινχζηα βηβιηνζήθε ηνπ ζπιιφγνπ, ζπάλησλ θαη παιαηψλ εθδφζεσλ, 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Σέινο αμίδνπλ επραξηζηίεο ζην πξψελ Γξακκαηέα Αληεγθιεκαηηθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, ζπλάδειθν θαη θαιφ θίιν θ.Μαξίλν 

θαλδάκε, Γηδάθηνξα Ννκηθήο, γηα ηελ επγεληθή παξαρψξεζε, απφ ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ βηβιηνζήθε, εμεηδηθεπκέλσλ κε ην ζέκα θαη ζεκαληηθψλ εθδφζεσλ.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σν δίθαην σο πνιηηηζκηθφο δείθηεο έρεη πξσηεχνπζα ζεκαζία ζηε δσή ησλ 

νξγαλσκέλσλ θνηλσληψλ, δηφηη ξπζκίδεη ηελ εμσηεξηθή αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο πνπ εθδειψλεηαη, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, κε ζθνπφ ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. 

Ζ ηζηνξία ηνπ δηθαίνπ είλαη ε δηαρξνληθή εμέηαζε ησλ δηθαητθψλ ζεζκψλ 

πνπ ίζρπζαλ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηηο κέξεο καο. Τπφ ηνλ νξηζκφ απηφ, ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο πξνζηδηάδεη λα αλαθέξεηαη ζ΄απηφ ην γλσζηηθφ 

πεδίν, δηφηη πξαγκαηεχεηαη ηελ παξνπζίαζε ηεο ηηηάληαο πξαγκαηηθά πξνζπάζεηαο λα 

ζπγθξνηεζεί ην δηθαζηηθφ θαη δηθαητθφ ζχζηεκα ζην θξάηνο ησλ Διιήλσλ πνπ 

πξνέθπςε κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. 

Σν θχξην ζέκα ηεο εξγαζίαο απαζρνιεί ε νξγάλσζε ηεο δηθαηνζχλεο ζηηο 

δπν πξψηνπο πεξηφδνπο χπαξμεο ηνπ λενζχζηαηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο: ηεο 

Διιεληθήο Πνιηηείαο ππφ ηελ δηνίθεζε ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα θαη ηνπ Βαζηιείνπ 

ηεο Διιάδνο, ππφ ην ζηέκκα ηνπ ζσλα Ά θαη ησλ Βαπαξψλ Αληηβαζηιέσλ ηνπ. 

Ζ επηινγή κνπ ήηαλ λα παξαζέζσ επζχλνπηα ηα βαζηθφηεξα λνκνζεηήκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ ηελ ζπγθξφηεζε ησλ δηθαζηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηελ ζέζπηζε ηνπ 

εθαξκνζηένπ νπζηαζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο 

ζην Διιεληθφ θξάηνο ηηο δπν εμεηαδφκελεο πεξηφδνπο. 

Γηα λα γίλεη εχιεπηε θαη θαηαλνεηή απηή ε παξάζεζε, ζεσξήζεθε αλαγθαία 

ε πξννηκηαθή αλαθνξά ζην λνκηθφ ππφβαζξν, ζην νπνίν ζηήζεθε ε πξνζπάζεηα γηα 

ηελ νξγάλσζε ηεο δηθαηνζχλεο, δειαδή ηελ πξνεγεζείζα πεξίνδν ηεο Δπαλάζηαζεο 

θαη ηελ δηθαηνδνηηθή πνιηηηθή ησλ Δζληθψλ πλειεχζεσλ θαη ησλ Σνπηθψλ 

Πνιηηεπκάησλ, θαζψο θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθαίνπ πνπ ίζρπζε θαηά ηελ 

πξνγελέζηεξε αθφκα επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο.  

ε φια ηα θεθάιαηα απηνχ ηνπ πνλήκαηνο πξνθξίζεθε κεζνδνινγηθά ε 

επηγξακκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θάζε εμεηαδφκελεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ, πνπ αθνξνχζε ακηγψο ηελ δηθαηνδνηηθή πνιηηηθή, απνθεχγνληαο φζν ην 

δπλαηφλ ηελ παξάζεζε ησλ ηζηνξηθψλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ γεγνλφησλ πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ηελ ζχληαμε ησλ λνκνζεηεκάησλ, θπξίσο ζηηο δπν 

πεξηφδνπο πνπ επηθεληξψλεηαη ε δηαηξηβή. Ο ιφγνο είλαη φηη, ζηε βηβιηνγξαθία πνπ 

θαιχπηεη ηελ επίκαρε πεξίνδν γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ππάξρεη εθηελήο 
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αλαθνξά ζηα γεγνλφηα, ην παξαζθήλην ησλ επηινγψλ, ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ γέλλεζαλ 

ην λέν δηθαηνδνηηθφ πιαίζην, πνπ ε κεηαθνξά ηνπο ζην παξφλ πφλεκα ζα ήηαλ 

ηεξφζπιε θαη αλνηθνλφκεηε ελέξγεηα. 

Δμίζνπ πινχζηα είλαη ε ζρνιηνγξαθία ησλ εξεπλεηψλ απηήο ηεο πεξηφδνπ 

ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο θαη ηηο αληηζέζεηο ησλ πξσηαγσληζηψλ πνπ δηακφξθσζαλ  ην 

δίθαην ηνπ λένπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη γηα ηνλ ίδην ιφγν, φπσο αλαπηχρζεθε 

αλσηέξσ, πεξηφξηζα ζην ειάρηζην ηα ζρφιηα επί ηνπ παξνπζηαδφκελνπ λνκνζεηηθνχ 

έξγνπ ζην θπξίσο θείκελν θαη κφλν ζηνλ επίινγν εθθξάδσ ην ζπκπεξαζκφ κνπ γηα 

ηελ ζθνπηκφηεηα, ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηειηθψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο θνξείο άζθεζεο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο ζηηο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπο. 

Ζ θχξηα πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο, εθηφο απφ 

ηα θείκελα ησλ ςεθηζκάησλ θαη δηαηαγκάησλ, θαζψο θαη ησλ λφκσλ πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ απφ ηηο Δθεκεξίδεο Κπβεξλήζεσο ησλ δπν πεξηφδσλ, πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζηηο βηβιηνζήθεο θαη ηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, ήηαλ ε Δπεηεξίδα 

ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Γηθαίνπ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, ε νπνία ζπζηεκαηνπνίεζε θαη 

θσδηθνπνίεζε φιν ην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην Διιεληθφ δίθαην ηνπ 19
νπ

 

αηψλα θαη θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο. Με πξσηεξγάηε ηνλ Νηθφιαν 

Παληαδφπνπιν, αιιά θαη ηνπο Μελέιαν Σνχξηνγινπ, Ηάθσβν Βηζβίδε θ.α, θψηηζε 

ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ηνπ επηθξαηνχληνο δηθαίνπ ζηελ Σνπξθνθξαηία, αιιά θαη θαηά 

ηα Δπαλαζηαηηθά ρξφληα, φπσο θαη ηελ Καπνδηζηξηαθή πεξίνδν, αιιά θαη ηελ 

πεξίνδν ηεο Βαπαξηθήο Αληηβαζηιείαο, πνπ κε πξσηεξγάηε ηνλ Γθένξγθ Λνχληβηρ 

Μάνπξεξ, ππήξμε ηδηαίηεξα γφληκε ζηελ παξαγσγή ηεο δηθαηνδνηηθήο πνιηηηθήο.  

Θεψξεζα αλαγθαίν ζην μεθίλεκα ηεο δηαηξηβήο, λα δνχκε ελ ζπλφςεη ηα 

δίθαηα ησλ αξραίσλ ρξφλσλ, γηα λα αληηιεθζνχκε ηελ ζχλδεζε ηνπο κε ην θαηνπηλφ 

δίθαην θαη ηελ επήξεηα πνπ άζθεζαλ ζ΄απηφ. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπο ρξεζηκνπνίεζα 

ζηελ πεξηγξαθή ζχγρξνλνπο λνκηθνχο φξνπο πνπ δελ ππήξραλ θαηά ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν
1
. 

                                                
1 Υξεζηκνπνηνχκε ηελ ζχγρξνλε πεληακεξή δηάθξηζε ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ (νηθνγελεηαθφ, 

εκπξάγκαην, θιεξνλνκηθφ, ελνρηθφ, γεληθέο αξρέο), ελ αληηζέζεη κε ηελ ηξηκεξή πνπ εηζήγαγε ν 

λνκνκαζήο Γάτνο ζην Ρσκατθφ δίθαην (δίθαην πξνζψπσλ, πξαγκάησλ θαη αγσγψλ-ελνρψλ). 
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Αθνινχζσο ξίμακε θψο ζηε δηακφξθσζε ηνπ δηθαίνπ ηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο. Δπηκειψο θαη ζθνπίκσο επηδηψμακε κφλν ηελ αλαθνξά ζην 

Σνπξθηθφ δίθαην θαη ζηνπο λνκηθνχο ζεζκνχο πνπ αλέπηπμαλ νη Έιιελεο κέζα ζηελ 

Οζσκαληθή έλλνκε ηάμε, παξαβιέπνληαο ηελ επίδξαζε ηνπ Δλεηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο 

θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ ηεινχζαλ ππφ κε Οζσκαληθή θπξηαξρία (φπσο ηα Δπηάλεζα), 

πεξηνξίδνληαο ηελ παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ηεο δηθαηνζχλεο κέζα ζην γεσγξαθηθφ 

ρψξν πνπ απνηέιεζε ηελ επηθξάηεηα ηνπ λένπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη φρη πεξηνρέο 

πνπ ελζσκαηψζεθαλ κεηαγελέζηεξα (φπσο ηα Ηφληα λεζηά, ή ηε Θεζζαιία) γη΄ απηφ 

θαη δελ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηνπο ζεζκνχο ηνπο (π.ρ ν Αζηηθφο Κψδηθαο ηεο Ηφληαο 

Πνιηηείαο). Απηφ έγηλε δηφηη ηα ζέκαηα απηά, έζησ θαη επηγξακκαηηθά, δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα εθηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ ηεο δηαηξηβήο απηήο, 

ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ λνκηθψλ θεηκέλσλ ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ θαη ηεο, θαηά 

ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε (πνπ κπνξεί λα είλαη θαη εζθαικέλε),κηθξήο επίδξαζεο 

πνπ άζθεζαλ ζην δηθαηνδνηηθφ πιαίζην ηεο Καπνδηζηξηαθήο θαη Οζσληθήο πεξηφδνπ. 

Οκνίσο θαη δελ γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνπο δηθαητθνχο ζεζκνχο ζε 

πεξηνρέο πνπ αλέπηπμαλ κηα απηφλνκε θαη ηδηφξξπζκε πνξεία θαη νξγάλσζε, γηα 

δηάθνξνπο ηζηνξηθνπνιηηηθνχο ιφγνπο, φπσο ε Μάλε, ην νχιη θαη ηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ, παξφιν πνπ ζην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ, πνπ 

δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο δηθαηνζχλεο ζην λέν Διιεληθφ 

θξάηνο θαη ηαιάληζε ηνπο λνκνζέηεο ηεο επνρήο, είραλ κηα μερσξηζηή ζέζε. Καη απηφ 

δηφηη ζηελ θχξηα αλάιπζε πνπ επηρεηξνχκε ζηελ Καπνδηζηξηαθή πεξίνδν θαη ζηα 

ρξφληα ηεο Οζσληθήο Βαζηιείαο, ππνζεκεηψλεηαη ε δπζθνιία ζηελ ζπγθξφηεζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ ηεο δηθαηνζχλεο πνπ πξνθάιεζαλ νη αληηδξάζεηο ησλ θνξέσλ 

απηψλ ησλ πεξηνρψλ (Μάλε) θαη νη ηδηνξξπζκίεο ηνπ κεραληζκνχ απφδνζεο ηνπ 

δηθαίνπ ηνπο. 

Ζ παξνπζίαζε ηεο δηθαηνζχλεο ησλ Δπαλαζηαηηθψλ πλειεχζεσλ, ζε ζρέζε 

κε ην πξνυθηζηάκελν δηθαηνδνηηθφ θαζεζηψο πνπ εθζέζακε, είλαη πην ζπληεηκεκέλε, 

παξφιε ηελ πιεζψξα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πεξίνδν απηή, δηφηη ε 

πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηνπ Διιεληθνχ δηθαίνπ, δηα ηεο θαηαξγήζεσο ηνπ 

Σνπξθηθνχ, ηεο ελαξκφληζεο ηεο αληίζεζεο, επίζεκνπ θαη εζηκηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ κε μέλα δηθαητθά πξφηππα (φπσο ην Γαιιηθφ), πνπ επηρεηξήζεθε 

ππφ ην πνιπαξρηθφ ζχζηεκα πνπ θαζφξηζαλ ηα Διιεληθά ζπληάγκαηα ηεο πεξηφδνπ 

απηήο θαη δελ ηειεζθφξεζε, απνηειεί ηελ εηζαγσγή ζηα γεγνλφηα πνπ εμεηάζακε σο 
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θπξίσο ζέκα ζηα δπν ηειεπηαία θεθάιαηα, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηθαηνζχλεο, ππφ 

εληαία δηνίθεζε πιένλ θαη ρσξίο ηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, αιιά κε ηηο ίδηεο 

πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απφ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζπλεπάγνληαλ ε παξάιιειε εθαξκνγή ησλ δηαθνξεηηθψλ  

δηθαίσλ. 

πσο θαη ζηα πξψηα, έηζη θαη ζηα δπν ηειεπηαία θεθάιαηα πνπ απνηεινχλ 

ην θπξίσο ζέκα ηεο δηαηξηβήο κεηαπηπρηαθήο εηδίθεπζεο παξαζέζακε ζπκππθλσκέλα 

ρσξίο ζρνιηαζκφ θαη γεγνλνηηθέο επεμεγήζεηο ην λνκνζεηηθφ έξγν ηνπ Καπνδίζηξηα 

θαη ηεο Μνλαξρίαο θαη Αληηβαζηιείαο ηνπ ζσλα, ζηε ζπγθξφηεζε ηεο δηθαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, ρσξίο 

αλαθνξέο ζε παξάιιειεο δξάζεηο θαη ζπγγελείο, κε ηελ δηθαηνζχλε, αζθνχκελεο 

πνιηηηθέο (φπσο ε δηεπζέηεζε ηνπ  Δθθιεζηαζηηθνχ δεηήκαηνο επί ζσλα ,ή ηνπ 

πεξηερφκελνπ ησλ πληαγκάησλ, ή ην λνκνζεηηθφ έξγν ζε άιινπο ηνκείο). 

Αθφκα θαη ζην ζέκα ηεο δηθαηνζχλεο πεξηνξηζηήθακε ζηελ έθζεζε ησλ 

ζεκειηαθψλ λνκνζεηεκάησλ γηα ηελ ίδξπζε ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ηε ζχληαμε 

θσδίθσλ θαη δελ πξνρσξήζακε ζην ζχλνιν ηεο λνκνζεηηθήο παξαγσγήο γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο δηθαηνζχλεο, θάλνληαο κηα παξέθβαζε ζην κνηίβν απηφ, κφλν γηα λα 

αλαθεξζνχκε ζηελ ίδξπζε θαη  ιεηηνπξγία ηεο Ννκηθήο ρνιήο θαη ηεο δηακάρεο ησλ 

λνκνκαζψλ γηα ην εθαξκνδφκελν αζηηθφ δίθαην πνπ ηαιάληζε δπν αηψλεο ηελ 

Διιεληθή έλλνκε ηάμε. 

Ζ εξγαζία απηή (κε φιεο ηηο αζηνρίεο θαη πιεκκέιεηεο πνπ αζθαιψο έρεη), 

θηινδνμεί λα ζπκβάιεη απεηξνειάρηζηα ζηελ θαηεχζπλζε κηαο επηγξακκαηηθήο 

έθζεζεο ησλ λνκηθψλ πξνβιέςεσλ ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο ησλ εηψλ 1828-

1862.  
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Α΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Αλαδξνκή ζην Γίθαην ηνπ Διιεληθνύ Υώξνπ 

1.1 Σν Γίθαην σο ζηνηρείν πνιηηηζκνύ 

Πνιηηηζκφο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πλεπκαηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ 

ελφο ιανχ ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν. Δηδηθφηεξα ζηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ 

απαληάηαη ην ζχκπιεγκα ησλ πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ εθδειψζεσλ ελφο ιανχ. Σα 

θπξηφηεξα ζηνηρεία ηνπ ζεσξνχληαη ε επηζηήκε, ε γιψζζα, ε ζξεζθεία, ε ηέρλε, ηα 

ήζε θαη έζηκα, ν ηξφπνο δσήο θαη βέβαηα ην δίθαην. 

Σν Γίθαην σο έλα εθ ησλ ζπνπδαηφηεξσλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί 

απηνηειή παξάγνληα σο ζχλνιν δενληνινγηθψλ ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ, θαζψο θαη 

ζπλδεηηθφ θαη δηακνξθσηηθφ θνξέα ησλ επί κέξνπο παξαγφλησλ ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Χο δίθαην ινηπφλ ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ ηηζέκελσλ, ππφ ηεο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίαο, ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ, νη νπνίνη ξπζκίδνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο 

θαη ηηο ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ κε απηφ θαη κεηαμχ ηνπο.
2
 

 

1.2 Υξνληθό πιαίζην ηνπ Διιεληθνύ Γηθαίνπ 

Ζ Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ δηθαίνπ δελ μεθηλά  ηνλ αηψλα ηνπ Πεξηθιή, νχηε 

ηειεηψλεη ην 1453 κε ηε άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Απφ ηελ επηζηήκε γίλεηαη 

δεθηή ε ππνδηαίξεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ δηθαίνπ ζηηο αθφινπζεο πεξηφδνπο: 

1.Μηλσηθνί (2000-1450 π.ρ) θαη Μπθελατθνί ρξφλνη (1600-1200 π.ρ). Οη 

καξηπξίεο γηα ηνπο λνκηθνχο ζεζκνχο ησλ Μηλστθψλ θαη Μπθελατθψλ ρξφλσλ 

αληινχληαη απφ ηηο πηλαθίδεο ζε γξακκηθή γξαθή θαη θπξίσο απφ ηα Οκεξηθά έπε. 

2.Αξρατθνί ρξφλνη (8
νο

-6
νο

 π.ρ αηψλαο).Πιεξνθνξίεο γηα ην λνκηθφ πιαίζην 

ηεο επνρήο ιακβάλνπκε, φπσο αλσηέξσ είπακε, δειαδή ηηο επηγξαθέο θαη Οκεξηθά 

έπε, φπσο θαη ηα έξγα ηνπ Ζζίνδνπ θαη ηνπο Λπξηθνχο πνηεηέο . 

3.Κιαζζηθνί ρξφλνη
3
 (5

νο
-4

νο
 αηψλαο π.ρ). Καηά ηνπο θιαζζηθνχο ρξφλνπο νη 

πεγέο γηα ηελ γλψζε ηνπ δηθαίνπ ηεο επνρήο πνιιαπιαζηάδνληαη ράξε ζηε πιεζψξα 

                                                
2 Νηθφιανπ Παληαδφπνπινπ, Ιζηνξία Διιεληθνύ Γηθαίνπ, παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο,  

Θεζζαινλίθε 1974, ζει.2. 
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ησλ ηζηνξηθψλ, ησλ θηινζφθσλ θαη ησλ ξεηφξσλ πνπ έδεζαλ θαη έγξαςαλ ζηελ 

θιαζζηθή Αζήλα.  

4.Διιεληζηηθνί ρξφλνη (301-212 π.ρ).Οη πνιηηηθέο κεηαβνιέο ησλ 

Διιεληζηηθψλ ρξφλσλ έγηλαλ πεξηζζφηεξν αηζζεηέο ζην ρψξν ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

θαη ιηγφηεξν ζην πεδίν ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. ηηο ζρέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νη 

πνιηηεηαθέο κεηαβνιέο θαη νη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο ηεο επνρήο νδήγεζαλ ζηελ 

πξνζέγγηζε δηαηάμεσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο πφιεηο θαη είραλ 

ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Πεγέο γλψζεο ηνπ Διιεληζηηθνχ δηθαίνπ 

απνηεινχλ, εθηφο απφ ηηο θηινινγηθέο καξηπξίεο θαη ηηο επηγξαθέο, νη πνιπάξηζκνη 

Διιεληθνί πάππξνη πνπ έρνπλ βξεζεί θαη εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζηελ 

Αίγππην.
4
 

5.Ρσκατθνί ρξφλνη. Δλψ ε δηείζδπζε ησλ Ρσκαίσλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν 

άξρηζε απφ ηνπο Διιεληζηηθνχο ρξφλνπο, νη επηδξάζεηο ηνπ Ρσκατθνχ δηθαίνπ ζην 

Διιεληθφ εκθαλίζηεθαλ κεηαγελέζηεξα. Σν Ρσκατθφ δίθαην γλψξηζε ηέζζεξηο 

πεξηφδνπο, νη νπνίεο ζπκπίπηνπλ κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ Ρσκατθνχ 

πνιηηεχκαηνο: 

α. Αξρατθνί ρξφλνη .Ζ πεξίνδνο ηνπ Αξρατθνχ Ρσκατθνχ δηθαίνπ μεθηλά κε 

ηελ ίδξπζε ηεο Ρψκεο θαη ιήγεη ην 202 π.ρ κεηά ην ηέινο ηνπ 2
νπ

 Καξρεδνληαθνχ 

πνιέκνπ. Σν πνιίηεπκα ηεο πεξηφδνπ απηήο ππήξμε κνλαξρηθφ θαη κεηά ηελ εθδίσμε 

ησλ Δηξνχζθσλ Βαζηιέσλ ηεο Ρψκεο, δεκνθξαηηθφ. 

β. Πξνθιαζηθνί ρξφλνη. Ζ πεξίνδνο απηή ζπκπίπηεη κε ηνπο δπν ηειεπηαίνπο 

αηψλεο ηεο Ρσκατθήο δεκνθξαηίαο. Σν ζηάδην απηφ ππήξμε θαζνξηζηηθφ γηα ηελ 

κεηέπεηηα δηακφξθσζε ηνπ Ρσκατθνχ δηθαίνπ. 

γ. Κιαζζηθνί ρξφλνη
5
 (ηέιε 1

νπ
 αηψλα π.ρ έσο κέζα 3

νπ
 κ.ρ αηψλα).Ζ πξψηε 

πεξίνδνο ηεο απηνθξαηνξίαο ζεσξείηαη ε πεξίνδνο ηνπ θιαζζηθνχ Ρσκατθνχ δηθαίνπ. 

                                                                                                                                       
3  Οη ζεκαληηθνί κειεηεηέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ, φπσο ν Νηθφιανο 

Παληαδφπνπινο, νξίδνπλ ηελ ρξνλνινγηθή ηεο δηαίξεζε ζε πέληε κεγάιεο πεξηφδνπο εθθηλψληαο απφ 

ηελ θιαζζηθή επνρή, βι.Ν.Παληαδφπνπινπ, Ιζηνξία ηνπ δηθαίνπ, φ.π, ζει.3.  
4  π.Σξσταλνχ-Η.Βειηζζαξνπνχινπ-Καξαθψζηα, Ιζηνξία Γηθαίνπ: από ηελ αξραία 

ζηελ Νεώηεξε Διιάδα, Αζήλα- Κνκνηελή 2002, ζει.27. 
5
  Ζ αιιαγή, ε νπνία ζπληειείηαη θαηά ηελ πεξίνδν απηήλ, ζπλίζηαηαη ζην φηη ηε ζέζε 

ησλ ειιεληζηηθψλ κνλαξρψλ θαηαιακβάλεη ν Ρσκαίνο απηνθξάηνξαο βι Παπαγηάλλε Διεπζεξίαο, 

Ιζηνξία Γηθαίνπ από ηελ αξραηόηεηα ζην ζύγρξνλν ειιεληθό θξάηνο,  Αζήλα 2015, ζει.11. 
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Κπξίσο κέζσ ηεο εξκελείαο ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ απφ ηνπο λνκηθνχο ηεο επνρήο 

θαη κέζσ ηεο λνκνινγίαο, αλαπηχζζεηαη ε λνκηθή επηζηήκε. 

δ. Μεηαθιαζηθνί ρξφλνη (ηέιε 3
νπ

 αηψλα έσο 533-534 κ.ρ).Καηά ηελ δεχηεξε 

θάζε ηεο απηνθξαηνξηθήο πεξηφδνπ επέξρνληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην δηθαητθφ 

ρψξν, ιφγσ θαη ηεο επηθξάηεζεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. Σν ηδησηηθφ δίθαην εηδηθφηεξα 

πθίζηαηαη πνηθίιεο επηδξάζεηο πνπ αιινηψλνπλ ηνλ «θιαζζηθφ» ηνπ ραξαθηήξα, ψζηε 

νξηζκέλνη ηζηνξηθνί ηνπ Ρσκατθνχ δηθαίνπ λα απνθαινχλ «εθρπδατζκέλν» ην δίθαην 

ηεο πεξηφδνπ απηήο. Ζ κεηαθιαζηθή πεξίνδνο ηνπ Ρσκατθνχ δηθαίνπ ιήγεη κε ηελ 

Ηνπζηηληάλεηα θσδηθνπνίεζε
6
 ην 533-534 κ.ρ. 

6. Βπδαληηλνί ρξφλνη .χκθσλα κε ηελ θξαηνχζα γλψκε ε ηζηνξηθή έξεπλα 

ησλ Βπδαληηλψλ λνκηθψλ θεηκέλσλ γηα λα είλαη ζπζηεκαηηθή πξέπεη λα θαιχςεη φιε 

ηελ θηινινγηθή παξαγσγή αλάκεζα ζηνλ Γηνθιεηηαλφ θαη ηελ θαηάιπζε ηνπ 

Βπδαληηλνχ θξάηνπο. Σν θαηαιεθηηθφ φξην ηνπ Βπδαληηλνχ δηθαίνπ ζεσξείηαη ην 

1453. 

7.Μεηαβπδαληηλνί ρξφλνη. Ζ ρξνληθή αθεηεξία ηνπ κεηαβπδαληηλνχ δηθαίνπ 

δελ είλαη εληαία, αιιά εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν απφζπαζεο θάζε εδαθηθήο πεξηνρήο 

απφ ηελ Βπδαληηλή θπξηαξρία. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην χζηεξν φξην ηνπ 

κεηαβπδαληηλνχ δηθαίνπ πνπ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ζπληειέζηεθε ν 

ηεξκαηηζκφο ηεο μεληθήο θπξηαξρίαο. Έηζη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ πεξηέιαβε ην 

Διιεληθφ θξάηνο, ην φξην κπνξεί ηα ηεζεί ζηελ έλαξμε, ή ηε ιήμε ηνπ 

απειεπζεξσηηθνχ αγψλα, ή αθφκα θαη ζην έηνο 1835, νπφηε νξίζηεθε ην δίθαην πνπ 

ζα δηέπεη ζην κέιινλ ηηο αζηηθέο ζρέζεηο κέρξη ηελ ζχληαμε ηνπ αζηηθνχ θψδηθα. 

8.Νεψηεξνη ρξφλνη. Ζ έλαξμε ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ ζηελ ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνχ δηθαίνπ εμαξηάηαη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ηελ ιήμε, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηεο κεηαβπδαληηλήο πεξηφδνπ. Γηα ην Διιεληθφ θξάηνο ε 

πεξίνδνο απηή αξρίδεη κε ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 γηαηί εμ αξρήο αληηκεησπίζηεθε 

ζηηο δηάθνξεο Δζληθέο θαη Σνπηθέο πλειεχζεηο ην ζέκα ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ 

ζηηο επαλαζηαηεκέλεο πεξηνρέο. 

 

 

                                                
6
 Corpus iuris civilis.Πεξηιακβάλεη ηνλ παλδέθηε (digesta)(έξγα ξσκαίσλ λνκηθψλ) θαη ηνλ        

θψδηθα (codex) (δηαηάμεηο Ρσκαίσλ απηνθξαηφξσλ), εηζεγήζεηο θαη ηηο πεξίθεκεο λεαξέο. 
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1.3 Γίθαην Αξρατθώλ Υξόλσλ 

ηε θνξπθή ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ππξακίδαο  ζηα Βαζίιεηα ησλ 

Μπθελατθψλ θπξίσο ρξφλσλ βξίζθεηαη ν Άλαμ, αξρεγφο ηνπ ζηξαηνχ, αλψηαηε 

δηθαζηηθή αξρή θαη ξπζκηζηήο θάζε εκπνξηθήο θαη βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Αλψηαηνο ζηξαηησηηθφο αμησκαηνχρνο είλαη ν Lαwagetα,
7
 αμίσκα πνπ αληηζηνηρεί 

ζην πνιέκαξρν ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ. 

Παξάιιεια αλαπηχζζνληαη θαη κηθξφηεξα θέληξα, εμαξηψκελα απφ ηελ 

θεληξηθή εμνπζία, θαζψο θαη ηνπηθά ζπκβνχιηα (Γεξνπζίεο) θαη ηνπηθνί άξρνληεο 

(Βαζηιείο).  

Σν νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ δίθαην ηεο επνρήο δηακνξθψλεηαη γχξσ απφ 

ηηο έλλνηεο ηεο αληαιιαγήο θαη ηεο εμαγνξάο. Σν δίθαην είλαη αθφκα άγξαθν θαη ηφζν 

νη πεξηνπζηαθέο ζρέζεηο, φζν θαη νη πξνζσπηθέο έρνπλ αληαιιαθηηθφ ραξαθηήξα θαη 

δηέπνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο ακνηβαηφηεηαο . 

Οη φξνη δίθαην, κε ηελ έλλνηα ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη λφκνο απνπζηάδνπλ απφ 

ηα Οκεξηθά έπε πνπ απνηεινχλ ελδεηθηηθή ηζηνξηθή πεγή ηεο επνρήο. Αληίζεηα 

ζπλαληνχκε ζπρλά ηνπο φξνπο Θέκηο θαη Γίθε. Ο φξνο Θέκηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε 

απφ ηνπο Μπθελατθνχο ρξφλνπο, εθηφο απφ ηελ νκψλπκε ζεφηεηα, ππνδειψλεη ηε 

ζηαζεξφηεηα πνπ αληηδηαζηέιιεηαη ζηε βία ,ή αθφκα ηηο ζετθέο απνθάζεηο θαη ηνπο 

ρξεζκνχο. 

Ζ ιέμε Γίθε εηπκνινγείηαη απφ ην ξήκα δείθλπκη. Πξνηνχ απνθηήζεη ηελ 

έλλνηα ηνπ δηθαζηηθνχ αγψλα θαη ηνπ έλδηθνπ κέζνπ, ν φξνο ζήκαηλε ηε δηθαηνζχλε 

θαη ηε δηθαζηηθή απφθαζε. 

Ζ ιέμε λόκνο απνθηά ηελ έλλνηα ηνπ γξαπηνχ θαη επηηαθηηθνχ θαλφλα 

δηθαίνπ απφ ηνλ 5
ν
 αηψλα θαη εμήο. Αξραηφηεξνη ζπλαθείο φξνη είλαη ν ζεζκόο ,ή 

ζέζκηνλ. Ζ έλλνηα ηνπ λφκνπ (ε ιέμε πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα λέκσ) 

πξσηνεκθαλίδεηαη ζην έξγν ηνπ Ζζίνδνπ. Έρεη ζεία πξνέιεπζε θαη ε ζπκκφξθσζε 

πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ λφκνπ δηαθξίλεη ηνλ άλζξσπν απφ ηα δψα. 

                                                
7Μεηαμχ ησλ αμησκαηνχρσλ, πνπ πεξηζηνηρίδνπλ ηνλ άλαθηα μερσξίδνπλ ν ra-wa-ke-ta 

(ιααγέηαο), ίζσο θάπνηαο κνξθήο ζηξαηησηηθφο αξρεγφο, κε ζεκαληηθφ φκσο ξφιν θαη ζηνλ 

ζξεζθεπηηθφ ηνκέα, θαη ν pa-si-re-u (πξφδξνκνο ηνπ νκεξηθνχ βαζηιέσο), βι. Παπαγηάλλε Διεπζεξία, 

φ.π, ζει.13. 
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Οη πξψηνη κεγάινη λνκνζέηεο, φπσο ν Εάιεπθνο θαη ν Υαξψλδαο πνπ έδεζαλ 

ηνλ 7
ν
 π.ρ αηψλα,

8
 ζε κηα επνρή πνπ ε έλλνηα ηνπ λφκνπ δελ είρε πεξηέιζεη 

απνθιεηζηηθά ζηελ αλζξψπηλε αξκνδηφηεηα, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβεί ζηα ηέιε ηνπ 6
νπ

 

θαη ηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 αηψλα, νπφηε θαη παχεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν πξνγελέζηεξνο 

φξνο ζεζκόο. 

Καηά ηνλ 7
ν
 αηψλα π.ρ ε αλάγθε θαηαγξαθήο ηνπ ηζρχνληνο άγξαθνπ 

δηθαίνπ εκθαλίδεηαη επηηαθηηθή θαη εθεμήο εθηθηή. ε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ 

Διιαδηθνχ θφζκνπ αλαηίζεηαη ζε πξφζσπα θνηλήο εκπηζηνζχλεο (Αηζπκλήηεο
9
 θαη 

λνκνζέηεο) ε ζχληαμε λφκσλ. 

Με εμαίξεζε ηνλ φισλα θαη ελ κέξεη ηνπο λνκνζέηεο ηεο Κάησ Ηηαιίαο 

Εάιεπθν θαη Υαξψλδα ειάρηζηα γλσξίδνπκε ηνπο βίνπο θαη ην έξγν ησλ λνκνζεηψλ. 

ην λνκνζεηηθφ έξγν ηνπ Εαιεχθνπ, φπσο έρεη δηαζσζεί απφ κεηαγελέζηεξνπο 

ζπγγξαθείο, δηαθαίλεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ λνκνζέηε λα απνηξέςεη θάζε κειινληηθή 

κεηαβνιή ηφζν ζην πεδίν ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, φζν θαη ζην ρψξν ησλ ηδησηηθψλ 

έλλνκσλ ζρέζεσλ. Ο Υαξψλδαο πεξηέιαβε ζην λνκνζεηηθφ ηνπ έξγν δηαηάμεηο 

θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη θξάηεζε ερζξηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο  πηζησηηθέο 

δηθαηνπξαμίεο, ζηηο νπνίεο δελ παξείρε έλδηθε πξνζηαζία. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ Λπθνχξγν, γηα ηνλ βίν θαη ην έξγν ηνπ νπνίνπ νη 

πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ν Πινχηαξρνο καο πιεξνθνξεί γηα ηελ «Μεγάιε 

Ρήηξα», ε νπνία νξίδεη ηα πνιηηεηαθά φξγαλα ηεο πάξηεο: ηελ Γεξνπζία, ηνπο 

Αξραγέηαο θαη ηελ Απέιια. Ζ κεγάιε Ρήηξα ξπζκίδεη θαηά αζαθή ηξφπν ηελ 

λνκνζεηηθή  θαη ηε δηθαζηηθή εμνπζία, θαηαλέκνληαο ηηο, κεηαμχ Γεξνπζίαο θαη 

ιατθήο ζπλέιεπζεο. 

Απφ ην λνκνζεηηθφ έξγν ηνπ Γξάθνληνο έρεη δηαζσζεί ν «θνληθόο λόκνο». 

Παξφιν πνπ έκεηλε γλσζηφο θπξίσο γηα ηελ ζθιεξφηεηα ησλ θπξψζεσλ πνπ επέβαιε, 

ν Γξάθσλ θαζηέξσζε ηελ ηζφηεηα απέλαληη ζηε πνηληθή κεηαρείξηζε θαη έιαβε ππφςε 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνηλήο ηελ ππνθεηκεληθή δηάζεζε ηνπ δξάζηε. 

                                                
8Οη δπν παξαπάλσ λνκνζέηεο έδεζαλ θαη λνκνζέηεζαλ ζηε Κάησ Ηηαιία, ζηνπο 

Δπηδεθχξηνπο Λνθξνχο ν Εάιεπθνο θαη ζηελ Καηάλε ηεο ηθειίαο ν Υαξψλδαο, Βι. π.Σξσταλνχ-

Η.Βειηζζαξνπνχινπ-Καξαθψζηα, Ιζηνξία Γηθαίνπ: από ηελ αξραία ζηελ λεώηεξε Διιάδα, ζει.40. 
9 εκαληηθή πξνζσπηθφηεηα αλακθηζβήηεηνπ θχξνπο, ε νπνία ζε πεξηφδνπο κεγάιεο 

θνηλσληθήο θξίζεσο εθιέγνληαλ απφ ηελ πφιε γηα θάπνην δηάζηεκα κε δηθαηψκαηα αλψηαηνπ άξρνληα 

θαη απεξηφξηζηεο εμνπζίεο κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο. 



[15] 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο έρνπλ δηαζσζεί γηα ην λνκνζεηηθφ έξγν ηνπ 

φισλα. Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηα πξνλφκηα θαη ηε εμνπζία ησλ 

αξηζηνθξαηηθψλ γελψλ, ν φισλ ππνδηαηξεί ην ζψκα ησλ πνιηηψλ ζε ηέζζεξηο ηάμεηο 

βάζεη ηηκνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ θαη πξνβαίλεη ζε κεηαξξπζκίζεηο ηνπ θιεξνλνκηθνχ 

θαη εκπξαγκάηνπ δηθαίνπ. Ο φισλ απειεπζέξσζε ηηο κηθξέο ηδηνθηεζίεο απφ ηα 

εκπξάγκαηα βάξε θαη απαγφξεπζε ην δαλεηζκφ κε παξνρή αζθάιεηαο, ην ίδην ην 

πξφζσπν ηνπ νθεηιέηε, πξαθηηθή ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηνλ αξραίν θφζκν πνπ 

νδεγνχζε ζε εθδνπιηζκφ κεγάινπ αξηζκνχ πνιηηψλ. 

Αμίδεη κλεία ζηνλ «θψδηθα» ηεο Γφξηπλνο,
10

 ην εθηελέζηεξν θαη πιεξέζηεξν 

αξραίν ειιεληθφ λνκνζέηεκα πνπ έρεη δηαζσζεί.
11

 Γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο  ν 

λφκνο ηεο Γφξηπλαο είλαη θψδηθαο. Δθηφο απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο, ν θψδηθαο 

ελζσκαηψλεη παιαηφηεξν γξαπηφ δίθαην, θαζψο θαη αθφκα αξραηφηεξα ζηνηρεία ηεο 

πξνθνξηθήο παξάδνζεο. Αμηνπεξίεξγν είλαη φηη ν θψδηθαο δελ ξπζκίδεη ηελ 

αλζξσπνθηνλία, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ην φηη δηαηεξήζεθαλ 

παιαηφηεξεο δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε απηφ ην αδίθεκα. Οη πξψηεο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα 

αλαθέξνληαη ζηελ δηεθδίθεζε ηεο θπξηφηεηαο ελφο δνχινπ, ή πξνζψπνπ ηνπ νπνίνπ 

ακθηζβεηείηαη ε ειεπζεξία. Αθνινπζνχλ δηαηάμεηο γηα αδηθήκαηα θαηά ησλ εζψλ, 

φπσο ε απνπιάλεζε, ε αζέιγεηα θαη ε κνηρεία, δηαηάμεηο νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ, 

δηαηάμεηο θιεξνλνκηθνχ, εκπξαγκάηνπ, ελνρηθνχ δηθαίνπ θ.ν.θ. 

 

1.4 Γίθαην Κιαζζηθώλ Υξόλσλ 

Ζ θπξηαξρηθή ζέζε ηνπ λφκνπ ζηηο έλλνκεο ηάμεηο ηεο ειιεληθήο 

αξραηφηεηαο ζπκπίπηεη κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο δεκνθξαηίαο. Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ 

ην πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηηθήο Αζήλαο είλαη ε ηζνλνκία θαη ε ειεπζεξία. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε θάζε λνκνζεηηθήο, εθηειεζηηθήο ,ή 

δηθαζηηθήο εμνπζίαο είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. 

Σν ζπκβνχιην ησλ Αξενπαγηηώλ πξνέξρεηαη κάιινλ απφ ηνπο ζπκβνχινπο 

ησλ αξρατθψλ βαζηιέσλ θαη ήηαλ αξκφδην γηα ηελ θχιαμε ησλ λφκσλ θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ αξρφλησλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. ηα κέζα φκσο ηνπ 5
νπ

 αηψλα 

                                                
10 Πξνέξρεηαη απφ ηελ θξεηηθή πφιε Γφξηπλα . 
11 Αλ θαη αξραηφηεξνο ζσδφκελνο ειιεληθφο λφκνο ζεσξείηαη ν ραξαγκέλνο ζε πέηξα πνπ 

βξέζεθε ζηε Γξήξν θνληά ζηε Νεάπνιε Λαζηζίνπ βι.Αζ.Παπαρξπζνζηφκνπ, Η πνξεία πξνο ηελ 

Αζελατθή Γεκνθξαηία .Η καξηπξία ησλ αξραίσλ πεγώλ, Αζήλα 2014, ζει.65. 



[16] 

κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Δθηάιηε κεγάιν κέξνο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ
12

 πεξηέξρνληαη ζηε Βνπιή, ηελ Ηιηαία θαη ηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ. Ο Άξεηνο 

Πάγνο εμαθνινπζεί λα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ αλζξσπνθηνληψλ 

εθ πξνζέζεσο, εκπξεζκνχ, θαζψο θαη γηα νξηζκέλεο ππνζέζεηο ζξεζθεπηηθνχ 

ραξαθηήξα. 

ηηο δεκνθξαηηθέο πφιεηο ησλ θιαζζηθψλ ρξφλσλ ε Βνπιή ζεσξείηαη φηη 

ζπληζηά κηθξνγξαθία ηεο πφιεσο. Ο ζεζκφο ηεο Βνπιήο  πξνέξρεηαη κάιινλ απφ 

ηνπο γέξνληεο ηεο πεξηφδνπ ηεο Βαζηιείαο, νη νπνίνη απνηεινχζαλ ζπκβνπιεπηηθφ 

φξγαλν ησλ Βαζηιέσλ, απνηεινχκελν απφ εθπξνζψπνπο ηζρπξψλ γελψλ. 

Δλψ ζηα νιηγαξρηθά θαζεζηψηα ησλ πφιεσλ ησλ θιαζζηθψλ ρξφλσλ νη 

πνιηηηθέο εμνπζίεο ησλ ιατθψλ ζπλειεχζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηηο δεκνθξαηηθέο 

πφιεηο νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ είλαη ζεκαληηθέο θαη εθηεηακέλεο. 

Ζ ιατθή ζπλέιεπζε απνθαζίδεη γηα ηελ θήξπμε πνιέκνπ θαη ηε ζχλαςε εηξήλεο, ηελ 

θαηάξηηζε δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, αζθεί λνκνζεηηθή εμνπζία ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Βνπιή, απνλέκεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζε μέλνπο, επηβάιιεη ηε πνηλή ηεο εμνξίαο, 

θαηαδηθάδεη ζε ζάλαην, απνθαζίδεη ηε δήκεπζε πεξηνπζίαο, είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

εθινγή θαη ηε ινγνδνζία ησλ αξρφλησλ, θαζψο θαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ θφξσλ θαη 

ησλ δαζκψλ. Ζ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ ζπλέξρεηαη ζε ηέζζεξηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο 

θαηά ηελ δηάξθεηα θάζε πξπηαλείαο, ζπλεπψο ζαξάληα θνξέο εηεζίσο. 

ηνπο θιαζζηθνχο ρξφλνπο, παξά ηελ ιεηηνπξγία ζπληεηαγκέλσλ 

δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ θαη παξά ηελ αλαγσγή ηνπ λφκνπ ζε απνθιεηζηηθφ ξπζκηζηή 

ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ε δηαηηεηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, ε νπνία αλάγεηαη 

ζηα Οκεξηθά ρξφληα, εμαθνινπζεί λα  είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Σν Αηηηθφ δίθαην 

γλσξίδεη δπν είδε δηαηηεζίαο ηελ δεκφζηα θαη ηε ηδησηηθή. Πεδίν άζθεζεο ηεο  

δηαηηεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζελατθνχ λφκνπ είλαη νη ηδησηηθέο έλλνκεο 

ζρέζεηο . 

ηηο δεκνθξαηηθέο πφιεηο ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο είλαη έξγν ησλ ιατθψλ 

δηθαζηψλ. Κάζε πνιίηεο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ηε λφκηκε ειηθία θαη δελ έρεη 

                                                
12 Ο Άξεηνο Πάγνο ήηαλ ην αξραηφηεξν θαη ην πην ζεβάζκην δηθαζηήξην ζηελ Αζήλα. ηα 

αξρατθά ρξφληα είρε απεξηφξηζηεο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ εθδίθαζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ 

αμηψζεσλ θαη αδηθεκάησλ. Μεηά ην 462/1 π.Υ. ε αξκνδηφηεηά ηνπ πεξηνξίζηεθε ζηελ εθδίθαζε 

ππνζέζεσλ αλζξσπνθηνλίαο κε πξφζεζε, ζσκαηηθήο βιάβεο κε ζαλαηεθφξν πξφζεζε, δειεηεξίαζεο, 

εκπξεζκνχ, θαη θαηαζηξνθήο ηεξψλ ειαηφδεληξσλ, βι.Δ.Παπαγηάλλε, φ.π, ζει.63. 



[17] 

θαηαδηθαζηεί ζε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ θαιείηαη λα αζθήζεη 

δηθαζηηθά θαζήθνληα. Με ηελ δεκηνπξγία ιατθψλ δηθαζηεξίσλ, φπσο ε Ζιηαία
13

 ζηελ 

Αζήλα, πεξηνξίδνληαη νη δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο άιισλ νξγάλσλ, φπσο ηνπ Αξείνπ 

πάγνπ ,ή ηεο Βνπιήο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ππνζέζεηο πεξηέξρνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα 

ησλ ιατθψλ δηθαζηψλ. Κιήξσζε ησλ  δηθαζηψλ θαη εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ ίδηα κέξα, έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο δσξνδνθίαο. 

Καηά ηνπο ρξφλνπο αθκήο ηεο, ε Ζιηαία ιεηηνπξγεί ηφζν σο πξσηνβάζκην 

δηθαζηήξην, φζν θαη σο δηνηθεηηθφ θαη «ζπληαγκαηηθφ», ηξφπν ηηλά, δηθαζηήξην. 

Παξάιιεια κε ηα δηθαζηήξηα πνπ ζπλεδξηάδνπλ ζην άζηπ ,ζηελ Αηηηθή 

ιεηηνπξγνχζαλ απφ ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.ρ κνλνκειή δηθαζηήξηα νη δηθαζηαί θαηά 

δήκνπο. 

θνπφο ηφζν ηνπ δηαηηεηηθνχ φζν θαη θπξίσο ηνπ δηθαζηηθνχ αγψλα ηεο 

αξραηφηεηαο είλαη ε έθδνζε κηαο απφθαζεο ε νπνία ζπληζηά γηα ηνλ αηηνχληα ηίηιν 

εθηειεζηφ, κε βάζε ηνλ νπνίν κπνξεί λα πξνβεί ζε απηνδχλακε ηθαλνπνίεζε ηεο 

απαίηεζεο ηνπ. 

Σα «θνληθά» Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο μεθηλνχζαλ απφ ηνλ Άξεην Πάγν, ν 

νπνίνο παξά ηελ κείσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ εμαθνινπζνχζε λα εθδηθάδεη 

ππνζέζεηο αλζξσπνθηνληψλ εθ πξνζέζεσο θαη πξφθιεζεο ζσκαηηθήο βιάβεο απφ 

πξφζεζε, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ εκπξεζκνχ θαη ηεο ρνξήγεζεο δειεηεξηψδνπο 

νπζίαο ,εθφζνλ ν δξάζηεο ελήξγεζε κε αλζξσπνθηφλν πξφζεζε θαη ην ζχκα είρε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. 

ην «Παιιάδηνλ
14

», ην νπνίν ζπλεδξίαδε εθηφο ησλ ηεηρψλ ηεο πφιεσο 

(θνληά ζην λαφ ηνπ Οιπκπίνπ Γηφο ),εθδηθάδνληαλ νη ππνζέζεηο αθνχζηνπ θφλνπ 

Αζελαίνπ πνιίηε, θαζψο θαη ε εθνχζηα αλζξσπνθηνλία κε ζχκα κέηνηθν, μέλν, ή 

δνχιν. 

ην «Γειθίλην
15

», ην νπνίν ήηαλ επίζεο πνηληθφ δηθαζηήξην εθδηθάδνληαλ νη 

πεξηπηψζεηο δίθαηνπ θφλνπ. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ λφκν ε ζαλάησζε ελφο 

πξνζψπνπ δελ επηζχξεη θπξψζεηο εάλ δηαπξάρζεθε: α) θαηά ηελ δηάξθεηα αζιεηηθψλ 

                                                
13Σν θνηλσληθφ πξνθίι ησλ Αζελαίσλ, πνπ ζηειέρσλαλ ηηο δηθαζηηθέο ζπλζέζεηο ηεο 

Ζιηαίαο, έρεη γίλεη αληηθείκελν δηαθσκψδεζεο θαη ινηδνξίαο θπξίσο απφ ηνλ Αξηζηνθάλε. 

14Σν δηθαζηήξην απηφ ζπλεδξίαδε ζην λαφ ηεο Αζελάο Παιιάδνο θνληά ζην ιφθν ηνπ 

Αξδεηηνχ. 
15 Βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Οιπκπίνπ θαη ζηεγαδφηαλ ζην λαφ ηνπ Απφιισλα Γειθίληνπ 

θαη ηεο Άξηεκεο Γειθηλίαο. 



[18] 

αγψλσλ θαη ρσξίο ηε βνχιεζε ηνπ δξάζηε, β) κεηά απφ επίζεζε ηνπ ζχκαηνο  

(άκπλα), γ)ζε πνιεκηθέο ζπλζήθεο ,εάλ ν δξάζηεο πέξαζε ην ζχκα γηα ερζξφ, δ) ν 

θφλνο ηνπ εξαζηή ηεο ζπδχγνπ ,κεηέξαο, αδειθήο, ζπγαηέξαο, ή παιιαθίδαο ηνπ 

δξάζηε πνπ ζα ζπιιάβεη ηνπο κνηρνχο επ΄ απηνθψξσ. 

Άιιν πνηληθφ δηθαζηήξην, ην «Πξπηαλείν» έρεη αξκνδηφηεηα γηα ηελ 

εθδίθαζε αλζξσπνθηνλίαο απφ άγλσζην δξάζηε, θαζψο θαη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ν ζάλαηνο πξνθαιείηαη απφ δψν, ή απφ πηψζε αληηθεηκέλνπ. Σέινο ειάρηζηεο 

πιεξνθνξίεο αληινχκε γηα ην «ελ Φξεαηηνί
16

», έηεξν πνηληθφ δηθαζηήξην ησλ 

Αζελαίσλ, ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε  ζην  Πεηξαηά θνληά ζηε ζάιαζζα θαη δίθαδε 

άηνκα ζηα νπνία είρε ήδε επηβιεζεί ε πνηλή ηεο εμνξίαο γηα αθνχζην θφλν θαη 

θαινχληαλ λα δηθαζηνχλ γηα αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε. 

ην ηδησηηθφ δίθαην ησλ αξραίσλ πφιεσλ πιήξεο ηθαλφηεηα δηθαίνπ 

αλαγλσξίδεηαη κφλν ζηνπο άξξελεο θαη ελήιηθεο πνιίηεο. Οη κέηνηθνη θαη νη γπλαίθεο 

θαζψο θαη νη πνιίηεο ζε βάξνο ησλ νπνίσλ έρεη επηβιεζεί ε πνηλή ηεο κεξηθήο 

αηηκίαο, έρνπλ δηθαητθή ηθαλφηεηα κφλν ζην πεδίνπ ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ε νπνία 

φκσο αζθείηαη, φζνλ αθνξά ηνπο πξψηνπο κέζσ ελφο πνιίηε πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ πξνζηάηε, φζν δε αθνξά ηηο γπλαίθεο κέζσ ελφο επηηξφπνπ ηνπ θπξίνπ. 

ην νηθνγελεηαθφ δίθαην  νη εζσηεξηθέο ζρέζεηο θάζε νίθνπ ξπζκίδνληαη απφ 

ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη ςεθίζκαηα ηεο πφιεσο θαη φρη απφ έλα ηδηαίηεξν 

ζξεζθεπηηθνχ ,ή νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα δίθαην. Οη δηαηάμεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

θαη ηνπ θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ νξίδνπλ κεηαμχ άιισλ θαη ηελ εμνπζία ηνπ αξρεγνχ
17

 

πάλσ ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ νίθνπ. Χο θψιπκα ηνπ γάκνπ ε ζπγγέλεηα ιακβάλνληαλ 

πάληνηε ππφςε ζε έθηαζε πνπ πνηθίιιεη θαηά ηζηνξηθή πεξίνδν θαη θαηά ηφπν. ην 

αηηηθφ δίθαην ησλ θιαζζηθψλ ρξφλσλ απαγνξεχεηαη ν γάκνο κεηαμχ ζπγγελψλ θαη΄ 

επζεία γξακκή απεξηφξηζηα. Μεηαμχ εθ πιαγίνπ ζπγγελψλ απαγνξεχεηαη ν γάκνο 

κεηαμχ ακθηζαιψλ αδειθψλ θαη κεηαμχ εηεξνζαιψλ νκνκήηξησλ αδειθψλ. Αληίζεηα 

είλαη δπλαηφο ν γάκνο κεηαμχ εηεξνζαιψλ νκνπάηξησλ αδειθψλ (ην αληίζεην 

ζπλέβαηλε ζηε πάξηε), εμ πηνζεζίαο αδειθψλ, θαζψο θαη ζπγγελψλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ζπγγέλεηα ηξίηνπ βαζκνχ θαη πέξα (ζείνο, αλίςηα).    

                                                
16 Λεηηνπξγνχζε ζπγθεθξηκέλα ζηε πεξηνρήο ηεο Εέαο-Φξεαηχδαο. 
17 Ο άξξελ ελήιηθνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηθνχ ηνπ νίθνπ αλεμάξηεηνπ κε ηνλ 

παηξηθφ,κε ηνλ νπνίν δηαηεξνχλ δεζκνχο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε θνηλή ζξεζθεπηηθή ιαηξεία, βι. 

Σξσταλφο ππξίδσλ-Βειηζζαξνπνχινπ-Καξαθψζηα Ησαλλα, Ιζηνξία Γηθαίνπ: από ηελ αξραία ζηελ 

λεώηεξε Διιάδα,  Αζήλα- Κνκνηελή 2002.  



[19] 

Καηά ηνπο θιαζζηθνχο ρξφλνπο ζην αηηηθφ δίθαην ε ζχλαςε έγθπξνπ γάκνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ δηελέξγεηα δπν ηππηθψλ πξάμεσλ ηεο εγγύεο θαη ηεο έθδνζεο. Δγγύε 

είλαη ε αληαιιαγή ακνηβαίσλ ππνζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ θπξίνπ ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ 

κέιινληνο ζπδχγνπ ηεο, κε ηηο νπνίεο ν έλαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

παξαδψζεη ηε γπλαίθα θαη ν άιινο λα ηελ θξαηήζεη σο ζχδπγν. Ζ αληαιιαγή 

ππνζρέζεσλ δελ αξθεί φκσο γηα ηελ ζχλαςε έγθπξνπ γάκνπ. Απαηηείηαη θαη δεχηεξε 

δηθαηνπξαμία, κε εκπξάγκαην ραξαθηήξα ε έθδνζε, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε παξάδνζε 

ηεο γπλαίθαο ζην ζχδπγν πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε ζπκβίσζε. Ζ ζπλνίθεζε απηή δελ 

αξθεί γηα ηελ λνκηκφηεηα ηνπ γάκνπ. Απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί ε εγγχε, ρσξίο ηελ 

νπνία ε ζρέζε ραξαθηεξίδεηαη σο παιιαθεία. 

Υσξίο λα ππάξρεη λνκηθή ππνρξέσζε ηα θνηλσληθά ήζε ηεο επνρήο 

επέβαιαλ ηελ ζχζηαζε πξνηθφο
18

 απφ ηνλ θχξην ηεο γπλαίθαο .Ζ πξνίθα απνηειεί ην 

κεξίδην ηεο γπλαίθαο πάλσ ζηε παηξψα πεξηνπζία, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ ε αθίλεηε πεξηνπζία πεξηέξρεηαη θαηά θαλφλα 

ζηνπο άξξελεο θιεξνλφκνπο. Μεηά ηε ιχζε ηνπ γάκνπ ιφγσ ζαλάηνπ ηεο ζπδχγνπ ε 

πξνίθα επηζηξέθεηαη ζηνπο θιεξνλφκνπο ηεο, ελψ ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ 

επηζηξέθεηαη ζηνλ ζπζηήζαληα ηελ πξνίθα ,ή ζηελ ίδηα. 

Ο γάκνο ιχεηαη απηνδηθαίσο κε ην ζάλαην ελφο απφ ηνπο ζπδχγνπο, ή κε 

δηαδχγην. Αλ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ δηαδπγίνπ ιάβεη ν ζχδπγνο γίλεηαη ιφγνο πεξί 

απνπέκςεσο ηεο ζπδχγνπ, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο απφ ηε ζχδπγν, 

ε ζρεηηθή πξάμε νλνκάδεηαη απόιεηςηο. ην αηηηθφ δίθαην αλαγλσξίδεηαη ζην παηέξα 

ηεο ζπδχγνπ ην δηθαίσκα αθαηξέζεσο, ε άζθεζε ηνπ νπνίνπ νδεγεί ζηελ 

απνκάθξπλζε ηεο γπλαίθαο απφ ηε ζπδπγηθή θαηνηθία θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε δηαθνπή 

ηεο απαξαίηεηεο γηα ην γάκν ζπκβίσζεο . 

Ο αξρεγφο ηνπ νίθνπ αζθεί ηε παηξηθή εμνπζία πάλσ ζηα γελλεζέληα απφ 

έγθπξν γάκν ηέθλα, ζηα πηνζεηεκέλα, θαζψο θαη ζηα λνκηκνπνηεκέλα ηέθλα θαη έρεη 

ππνρξέσζε αλαηξνθήο θαη εθπαίδεπζεο απηψλ. Μεηαμχ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε πηνζεζίαο είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζην πξφζσπν πηνζεηνχληνο θαη 

πηνζεηνχκελνπ. Δηδηθφηεξα ν πηνζεηψλ πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ηε λφκηκε ειηθία 

θαη λα κελ έρεη λφκηκνπο θαηηφληεο. 

                                                
18Ζ θαηνρή θαη ρξήζε ηεο πξνίθαο πεξηεξρφηαλ ζηελ λχθε κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ 

πξνηθνδφηε, νπφηε θαη απνθηνχζε πιήξε θπξηφηεηα επ’ απηήο, βι.Δ.Παπαγηάλλε, φ.π, ζει.55. 
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Πξέπεη λα γίλεη εηδηθή κλεία θαη ζην ζεζκφ ηεο επηθιήξνπ.
19

 Δπίθιεξνο 

νλνκάδεηαη ε  ζπγαηέξα πνπ κε έρνληαο αδειθνχο ππνρξεψλεηαη κεηά ην ζάλαην ηνπ 

παηέξα ηεο λα παληξεπηεί ηνλ πιεζηέζηεξν ζπγγελή ηεο απφ παηξηθή πιεπξά, ν 

νπνίνο ζα θιεξνλνκνχζε ηνλ απνβηψζαληα, αλ ήηαλ άηεθλνο. θνπφο ηνπ ζεζκνχ 

είλαη ε ζπλέρηζε ηνπ νίθνπ κέζσ ηνπ άξξελνο θαηηφληνο, πνπ ζα απνθηήζεη κεηά ην 

γάκν ηεο ε επίθιεξνο. 

ην θιεξνλνκηθφ δίθαην κεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ φισλα ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρνπλ άξξελεο θαηηφληεο ,ή εμ αξξελνγνλίαο ζπγγελείο θαινχληαη νη 

ζήιεηο. Ζ πξνηίκεζε ησλ αλδξψλ θιεξνλφκσλ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο θαη ε 

πξνηίκεζε ησλ θαηηφλησλ ζε ζρέζε κε ηνπο εθ πιαγίνπ ζπγγελείο ραξαθηεξίδνπλ ην 

αηηηθφ θιεξνλνκηθφ δίθαην ησλ θιαζζηθψλ ρξφλσλ. ην φισλα απνδίδεηαη θαη 

λφκνο πεξί δηαζεθψλ. Δμνπζία ζχληαμεο δηαζήθεο, αλαγλσξίδεηαη κφλν ζε 

πεξίπησζε πνπ ν δηαζέηεο  δελ έρεη γλήζηνπο άξξελεο θαηηφληεο ηνπο νπνίνπο δελ 

δηθαηνχηαη λα απνθιείζεη απφ ηελ θιεξνλνκηθή δηαδνρή, εθηφο θαη ηνπο έρεη ήδε 

απνθεξχμεη. Ζ επαγσγή ηεο θιεξνλνκηάο ζηνπο θαηηφληεο επέξρεηαη απηνδηθαίσο 

κεηά ην ζάλαην ηνπ θιεξνλνκνχκελνπ. Αληίζεηα νη ινηπνί ζπγγελείο νθείινπλ λα 

θαηαζέζνπλ ζηνλ επψλπκν άξρνληα ζρεηηθή αίηεζε ηελ ιεγφκελε ιήμη. 

ην εκπξάγκαην δίθαην, ν φξνο έγγεηνο ηζνδπλακεί πξνο ηα αθίλεηα, ελψ ν 

φξνο έπηπια ππνδειψλεη νξηζκέλα θηλεηά πξάγκαηα. Ζ θαλεξά νπζία ηζνδπλακεί κε 

ηελ αθίλεηε πεξηνπζία θαη ζηελ αθαλή νπζία πεξηιακβάλνληαη νη απαηηήζεηο, ήηνη ηα 

ελνρηθά δηθαηψκαηα ,αιιά θαη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί θηλεηψλ. Παηξώα είλαη ηα 

πεξηνπζηαθά αγαζά πνπ πεξηήιζαλ ζην δηθαηνχρν κε θιεξνλνκηθή δηαδνρή, ελψ 

επίθηεηα ζεσξνχληαη ηα πεξηεξρφκελα ζηε θπξηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ ιφγσ 

πξνζσπηθήο ζπλαιιαθηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

θπξηφηεηαο απνηειεί ε εμνπζία δηάζεζεο ηνπ πξάγκαηνο απφ ηνλ δηθαηνχρν είηε ελ 

δσή, είηε αηηία ζαλάηνπ. Οη εμνπζίεο ηνπ θπξίνπ αθηλήηνπ ππφθεηληαη ζε 

πεξηνξηζκνχο, είηε ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, είηε ππέξ ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. Παξφιν φκσο πνπ δηέθξηλαλ κεηαμχ θπξηφηεηνο θαη λνκήο, νη Έιιελεο 

δελ ελδηαθέξζεθαλ λα δηαηππψζνπλ ηδηαίηεξνπο λνκηθνχο θαλφλεο.  

                                                
19

 Παηξνύρνο ζην παξηηάηηθν Γίθαην θαη παηξνηώθνο ζην δίθαην ηεο Γφξηπλαο, βι. 

Σξσταλνχ-π.-Βειηζζαξνπνχινπ-Καξαθψζηα Η,. Ιζηνξία Γηθαίνπ: από ηελ αξραία ζηελ λεώηεξε 

Διιάδα,  Αζήλα- Κνκνηελή 2002, ζει.76. 
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Μεηαμχ ησλ θαηά θχζηλ ηξφπσλ θηήζεο ηεο θπξηφηεηαο πεξηιακβάλεηαη ε 

θαηάιεςε αδέζπνηνπ πξάγκαηνο, θαζψο θαη ε θηήζε θπξηφηεηνο επάλσ ζηε ιεία 

πνιέκνπ. Οη ζπλεζέζηεξεο αηηίεο κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ππήξμαλ θαηά ηελ 

αξραηφηεηα ε δσξεά (ελ δσή ,ή αηηία ζαλάηνπ), ε αληαιιαγή θαη ε αγνξαπσιεζία. Σν 

αηηηθφ δίθαην δέρζεθε ηε παξαγξαθή ηεο ζρεηηθήο αμίσζεο ηνπ θπξίνπ ηνπ 

πξάγκαηνο, επηδηψθνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα πεξηνξίζεη ηελ θαηαρξεζηηθή άζθεζε 

ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη ηε ζηξεςνδηθία.
20

 Απφ ηηο παιηφηεξεο θαη πιένλ 

δηαδεδνκέλεο ζην αξραίν θφζκν κνξθέο εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο ππήξμαλ ην ελέρπξν 

θαη ε πξάζηο επί ιύζεη.
21

Σν αξραίν ειιεληθφ δίθαην γλψξηδε αθφκα ην ζεζκφ ηεο 

λφκηκεο ππνζήθεο πνπ νλνκάδεηαη απνηίκεκα. 

ην ελνρηθφ δίθαην ζηηο αξραίεο πφιεηο ίζρπε ππνρξέσζε παξνρήο θαη 

δπλαηφηεηα εμαλαγθαζκνχ ηνπ νθεηιέηε λα θαηαβάιεη, κφλν αλ ιφγσ ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ δπν πξνζψπσλ κεηαβιήζεθε επί ηα ρείξσ ε θαηάζηαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ηνπ ζηνηρείσλ ηνπ ελφο θαη απφ ηε κεηαβνιή απηή ην άιιν κέξνο απνθφκηζε θάπνην 

εζηθφ, ή πιηθφ φθεινο. Καηά ηελ Διιεληθή αξραηφηεηα νη ζπκβάζεηο θαηαξηίδνληαη 

αηχπσο. 

 

1.5 Σν δίθαην ησλ Διιεληζηηθώλ ρξόλσλ  

Σν πνιίηεπκα ησλ Διιεληζηηθψλ βαζηιείσλ είλαη ε απφιπηε κνλαξρία. Με 

ηε εδξαίσζε ησλ κνλαξρηψλ, ε αλεμαξηεζία ησλ ιατθψλ δηθαζηψλ θινλίδεηαη 

αλεπαλφξζσηα, φπσο θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνπο ζπκπνιίηεο πνπ 

θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ην λφκν. Οη Διιεληζηηθέο πφιεηο πξνζθεχγνπλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ζηε κεηάθιεζε μέλσλ πνιηηψλ ηξίηεο πφιεσο, ζηνπο νπνίνπο αλαζέηνπλ 

ηελ εθδίθαζε νξηζκέλεο ππφζεζεο. Ζ πξαθηηθή απηή νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία 

«πεξηνδεπφλησλ» δηθαζηψλ. ηηο κνλαξρίεο φπνπ πξνυπήξραλ Διιεληθέο πφιεηο, ηα 

ιατθά δηθαζηήξηα δελ θαηαξγήζεθαλ ακέζσο, αιιά εμαθνινχζεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ 

γηα έλα δηάζηεκα, ζην νπνίν είραλ λα αληαγσληζηνχλ ηηο δηθαηνδνηηθέο εμνπζίεο ησλ 

κνλαξρψλ ζηελ αλνρή ησλ νπνίσλ επαθίεην ε ιεηηνπξγία ιατθψλ δηθαζηεξίσλ. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δηθαίσλ πνπ παξαηεξείηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ 

Διιεληζηηθψλ κνλαξρηψλ πξνθάιεζε ηελ ηεξάξρεζε ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, έλλνηα 

                                                
20 Ζ ρξήζε ςεπδψλ ιφγσλ θαη επηρεηξεκάησλ πνπ απνζθνπεί ζηε παξαπιάλεζε. 
21 Ζ πξάζηο επί ιύζεη ζπλίζηαηαη ζηε κεηαβίβαζε ζην δαλεηζηή ηεο θπξηφηεηαο ηνπ 

πξάγκαηνο κέζσ ηεο νπνίαο εμαζθαιίδεηαη ε απαίηεζε απφ ην δάλεην.  
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άγλσζηε ζηηο ειιεληθέο πφιεηο ,φπνπ κνλαδηθή πεγή ηνπ δηθαίνπ ήηαλ ν λφκνο. 

χκθσλα κε απηή ηελ ηεξάξρεζε
22

 ζηε θνξπθή ηεο ππξακίδαο βξίζθνληαλ νη 

δηαηάμεηο ησλ κνλαξρψλ, ηηο νπνίεο νθείινπλ θπξίσο λα εθαξκφδνπλ ηα δηθαζηήξηα. 

ηελ Διιεληζηηθή Αίγππην νη δηαθνξέο ησλ ειιήλσλ θξίλνληαη απφ ηα δηθαζηήξηα, νη 

δηαθνξέο κεηαμχ Αηγππηίσλ αλαηίζεληαη ζε εγρψξηνπο δηθαζηέο, ηνπο ιανθξίηαο, ελψ 

γηα ηηο κηθηέο δηαθνξέο έρεη πξνβιεθζεί εηδηθφ δηθαζηήξην ην θνηλνδηθίνλ ην νπνίν 

ιεηηνχξγεζε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα . 

ην ηνκέα ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνπλ ζηηο δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηνπ Διιεληζηηθνχ θφζκνπ θαηαιήγνπλ λα έρνπλ εζηκηθφ ραξαθηήξα, αθφκα 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ίδηνη νη ελδηαθεξφκελνη απνθαινχλ ηηο δηαηάμεηο απηέο 

λφκνπο. ην νηθνγελεηαθφ δίθαην εμαθνινπζεί αθφκα  θαη ζηνπο Ρσκατθνχο ρξφλνπο 

λα απαηηείηαη ε θνηλή πξνέιεπζε ησλ ζπδχγσλ, νη πεξηπηψζεηο φκσο απνλνκήο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο επηγακίαο ζε μέλνπο απμάλνπλ ζεκαληηθά. Σν ζηνηρείν πνπ 

πξνζδίδεη ζηνλ Διιεληζηηθφ γάκν ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία είλαη ε ζπκβίσζε. Σα 

ζπκβφιαηα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο γηα ηελ θεξλή (πξνίθα). ην 

ειιεληζηηθφ δίθαην ν ζχδπγνο εμαθνινπζεί λα έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο 

ηνπ γάκνπ, κέζσ ηεο απνπνκπήο ηεο ζπδχγνπ, ε δε ζχδπγνο ην δηθαίσκα απαιιαγήο. 

πγρξφλσο είλαη δπλαηφ ην ζπλαηλεηηθφ δηαδχγην. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

δηαθνπή ηεο ζπκβίσζεο ησλ ζπδχγσλ. Ζ παηξηθή εμνπζία
23

 ηνπ Διιεληθνχ δηθαίνπ 

εμαθνινπζεί θαη ζηα Διιεληζηηθά ρξφληα. Δηδηθφηεξα ζηνπο άξξελεο θαηηφληεο ε 

παηξηθή εμνπζία παχεη κε ηε ελειηθίσζε ηνπο. Ζ πηνζεζία είλαη πιένλ δπλαηή αθφκα 

θαη αλ ππάξρνπλ γλήζηνη θαηηφληεο. 

ην θιεξνλνκηθφ δίθαην ζηελ εμ΄ αδηαζέηνπ δηαδνρή θαινχληαη ζηε πξψηε 

ηάμε νη θαηηφληεο ηνπ απνβηψζαληνο. Οη ζπγαηέξεο θαινχληαη εθφζνλ δελ έιαβαλ 

πξνίθα, ε νπνία εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην κεξίδην ηνπο ζηε παηξηθή πεξηνπζία. Οη 

δηαζήθεο θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο. Ηθαλφηεηα ζχληαμεο δηαζήθεο αλαγλσξίδεηαη 

ζηνπο άξξελεο ελήιηθνπο. Γηα ηε επαγσγή ηεο θιεξνλνκηάο απαηηείηαη ε ππνβνιή 

ζρεηηθήο αίηεζεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο απφ ην δηθαηνχρν, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαγλσξηζηεί ε ηδηφηεηα ηνπ σο θιεξνλφκνπ. 

ην εκπξάγκαην δίθαην ε θπξηφηεηα ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ αλήθεη 

ζην Μνλάξρε. Αηνκηθή ηδηνθηεζία αλαγλσξίδεηαη κφλν πξνθεηκέλνπ πεξί νηθηψλ θαη 

                                                
22 Θεζπίζηεθε ζηελ Αίγππην ησλ Πηνιεκαίσλ. 
23 Ο παηέξαο απηήο ηεο πεξηφδνπ νλνκάδεηαη θχξηνο, ή επίηξνπνο. 
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ησλ πεξηβφισλ ηνπο (θήπνη, ακπέιηα). Σξφπνη θηήζεσο θπξηφηεηαο   είλαη ε 

θιεξνλνκηθή δηαδνρή, ε έλαληη αληηπαξνρήο κεηαβίβαζε ηεο, κέζσ θαηάιεςεο ζην 

πιαίζην πνιέκνπ θαη κέζσ παξαρψξεζεο απφ δεκφζηα αξρή. Αλαγλσξίδεηαη 

απνζβεζηηθή πξνζεζκία ζε βάξνο ηνπ θπξίνπ ζε πεξίπησζε πνπ ηξίηνο λνκέαο 

αθηλήηνπ εμνπζηάδεη ην πξάγκα γηα δηάζηεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ έλα κέρξη ηξία έηε 

επί ηε βάζεη ελφο δηθαίνπ, δειαδή λφκηκνπ ηίηινπ.
24

 Δηδηθφηεξε κνξθή εκπξάγκαηεο 

αζθάιεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα ζηελ ειιεληζηηθή Αίγππην είλαη ην 

ππάιιαγκα. Καηαξηίδεηαη κε ηελ παξάδνζε απφ ηνλ νθεηιέηε ζην δαλεηζηή ησλ 

ηίηισλ πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ νθεηιέηε πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλν αθίλεην. 

Ζ ζχζηαζε ππνζήθεο ζπλνδεχεηαη ζπρλά απφ εηδηθή ζπκθσλία ησλ κεξψλ κε ηελ 

νπνία παξαρσξείηαη ζην δαλεηζηή εκπξάγκαην δηθαίσκα νίθεζεο, ή επηθαξπίαο  

επάλσ ζην ελππφζεθν αθίλεην (αληίρξεζηο). 

ην ελνρηθφ δίθαην ε ιέμε ζπλάιιαγκα εμαθνινπζεί λα ππνδειψλεη κεηαμχ 

άιισλ ηελ ελνρηθή θαη θπξίσο ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε. Σν έγγξαθν εμαθνινπζεί θαη 

ζην ειιεληζηηθφ δίθαην λα κελ είλαη απαξαίηεην γηα ην θχξνο ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο. 

 

1.6 Σν Ρσκατθό Γίθαην  

Σν Ρσκατθφ δίθαην απαξηίδεηαη απφ ηξεηο θαηεγνξίεο: πξφθεηηαη γηα ην 

δίθαην ηεο απηνθξαηνξίαο, ην δίθαην ησλ επαξρηψλ θαη ηα ηνπηθά δίθαηα ησλ 

θαηαθηεκέλσλ ιαψλ ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο.
25

Ζ πξψηε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ησλ ιατθψλ ζπλειεχζεσλ ηεο δεκνθξαηηθήο 

πεξηφδνπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ αξρφλησλ, ηα 

δφγκαηα ηεο ζπγθιήηνπ, ηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ λνκνκαζψλ θαη ηηο απηνθξαηνξηθέο 

δηαηάμεηο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ ηα λνκνζεηηθά κέηξα πνπ έιαβαλ νη 

Ρσκαίνη γηα ζπγθεθξηκέλε επαξρία ηνπ θξάηνπο. 

Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο λφκνπο ηεο δεκνθξαηηθήο πεξηφδνπο ηεο Ρψκεο 

είλαη ν Γσδεθάδειηνο, ν νπνίνο πξνέθπςε απφ ηε δηακάρε παηξηθίσλ θαη πιεβείσλ 

θαη ν Αθνπτιηνο λόκνο. Ο Γσδεθάδειηνο ήηαλ έλα ζπλνπηηθφ θείκελν πνπ 

                                                
24 Πξνζνκνηάδεη κε ηε πξνυπφζεζε ηεο ζχγρξνλεο ηαθηηθήο ρξεζηθηεζίαο. 
25 Ήδε κε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζπλππάξρεη θαη κηα άιιε θαηεγνξία: ην jus 

gentioum.Πξφθεηηαη γηα κάιινλ, κε Ρσκατθήο πξνέιεπζεο θαλφλεο δηθαίνπ ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη 

θαη εθαξκφδνπλ θαη νη ίδηνη, βι π.Σξσταλφπ-Η.Βειηζζαξνπνχινπ-Καξαθψζηα, Ιζηνξία Γηθαίνπ: από 

ηελ αξραία ζηελ λεώηεξε Διιάδα, Αζήλα-Κνκνηελή 2002, ζει.40. 

   



[24] 

πεξηιάκβαλε δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη δηαηάμεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ, 

εκπξαγκάηνπ, ελνρηθνχ θαη θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ. Ο Αθνπτιηνο λφκνο απνηέιεζε ην 

ππξήλα ηνπ δηθαίνπ ησλ αδηθνπξαμηψλ. 

ηε Ρψκε εθαξκφζηεθε, ιφγσ ηεο νιηγνλνκίαο πνπ επηθξαηνχζε ζην 

ηδησηηθφ δίθαην, ην ιεγφκελν λνκνινγηαθό δίθαην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

απνθάζεηο έλδηθεο πξνζηαζίαο πνπ εμέδηδαλ νη πξαίηνξεο,
26

 καδί κε ηελ formula 

(δηθαζηηθφ πξφγξακκα).  

Δπίζεο άλζεζε, ζε ζπληεηαγκέλε πιένλ κνξθή ε λνκηθή επηζηήκε πνπ 

μεθίλεζε θαηά ηνλ 3
ν
 π.ρ αηψλα απφ παιηέο ηεξαηηθέο νηθνγέλεηεο ηεο Ρψκεο, φπσο νη 

Aelii Paetii θαη νη Mucii Scaevola.Με πξφηππν ηηο Αζελατθέο ξεηνξηθέο ζρνιέο, 

ηδξχνληαη ζηε Ρψκε ζρνιέο δηδαζθαιίαο ηνπ δηθαίνπ ζηηο νπνίεο θνίηεζαλ εμέρνπζεο 

κνξθέο ηνπ θιαζζηθνχ Ρσκατθνχ δηθαίνπ, φπσο ν Celsus θαη ν Νerva. Aληηθείκελν 

ησλ λνκηθψλ είλαη ε ζχληαμε δηθαηνπξαθηηθψλ εγγξάθσλ, νη ζπκβνπιέο πξνο 

δηαδίθνπο θαη δηθαζηέο θαη νη γλσκνδνηήζεηο (responsa).Σελ δηαζηαιηηθφηεηα θαη ηελ 

απνθιίλνπζα πνιιέο θνξέο πξνζέγγηζε ησλ Ρσκαίσλ λνκηθψλ έξρεηαη λα πεξηνξίζεη 

ν, ζεζπηζζείο απφ ηνπο απηνθξάηνξεο Θενδφζην Β΄ θαη Οπαιεληηληαλφ, αλαθνξηθφο 

λφκνο (lex citationis). 

Σν δίθαην ησλ επαξρηψλ απνηειείηαη φπσο αλαθέξακε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

έπαξρσλ θαη αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηνπο. Σα ηνπηθά δίθαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

ην Διιεληθφ έρνπλ αμία εζίκνπ θαη απφ ην έηνο 212 κ.ρ θαζίζηαηαη δπζρεξήο ε 

εθαξκνγή ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ απηά ζπγθξνχνληαη κε ην Ρσκατθφ δίθαην. 

ην ηνκέα ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη αξρηθά ζην νηθνγελεηαθφ, πιήξεο 

ηθαλφηεηα δηθαίνπ αλαγλσξίδεηαη ζηνπο εθ γελεηήο θαη απηεμνχζηνπο Ρσκαίνπο 

πνιίηεο. Ζ ζπκβίσζε, ε δηάξθεηα θαη ε γακηθή πξφζεζε απνηειεί αλαγθαίν ζηνηρείν 

ηνπ γάκνπ θαη πξνυπνζέζεηο απνηεινχλ, ε λφκηκε ειηθία, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ εμνπζηαζηή αλ νη κειιφλπκθνη είλαη ππεμνχζηνη. Ζ ζπγγέλεηα θαηά 

επζεία γξακκή θαη εθ πιαγίνπ κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ ζπληζηά θψιπκα γάκνπ, θαζψο 

θαη ε χπαξμε πξνεγνχκελνπ γάκνπ, ν νπνίνο δελ έρεη ιπζεί κε ζάλαην ελφο ησλ 

ζπδχγσλ ,ή δηαδχγην. Σεξείηαη ε ππνρξέσζε ζχζηαζεο πξνίθαο θαη νη ζχδπγνη 

θιεξνλνκνχληαη απφ ηνπο εμ αίκαηνο ζπγγελείο. Ζ ιχζε ηνπ γάκνπ επέξρεηαη κε ην 

ζάλαην ελφο ησλ ζπδχγσλ θαη κε δηαδχγην. Δπηθξαηεί ε ιεγφκελε patria potesta 

                                                
26Γηθαζηέο πνπ δίθαδαλ δηαθνξέο Ρσκαίσλ κε μέλνπο. 



[25] 

(παηξηθή εμνπζία) απέλαληη ζηνπο θαηηφληεο πνπ ζρεδφλ εμνκνηψλνληαη κε ζρέζε 

θπξίνπ θαη δνχινπ. Καη ν αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο
27

 είλαη θαη θχξηνο ηεο 

νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο. Δθηφο απφ ην ζεζκφ ηεο πηνζεζίαο ππήξρε θαη ε ιεγφκελε 

εηζπνίεζε, ε είζνδνο δειαδή ζηελ νηθνγέλεηα ελφο απηεμνχζηνπ πξνζψπνπ, ε νπνία 

γηλφηαλ κε ζχκπξαμε ηεο ιατθήο ζπλέιεπζεο. 

ην θιεξνλνκηθφ δίθαην επηθξαηεί ε θαζνιηθή δηαδνρή, αιιά ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο κε ππεμνχζηνπο θιεξνλφκνπο λα λέκνληαη ην θιεξνλνκηαίν 

αθίλεην. Δθηφο απφ ηνπο θαηηφληεο θιεξνλνκεί θαη ε ππεμνχζηα ζχδπγνο θαη ζε 

πεξίπησζε κε θαηηφλησλ, ν εμ αξξελνγνλίαο πιεζηέζηεξνο ζπγγελήο εθ πιαγίνπ. 

Πξνβιέθζεθαλ ηξία είδε δηαζεθψλ. 

ην εκπξάγκαην δίθαην εηζήρζε ε έλλνηα ηεο λνκήο θαη ηεο θαηνρήο πνπ 

δηαθνξνπνηήζεθαλ απφ ηελ έλλνηα ηεο θπξηφηεηαο. Σν Ρσκατθφ δίθαην αλαγλσξίδεη 

δπν είδε λνκήο: ηελ δηα ρξεζηθηεζίαο απφθηεζε θπξηφηεηαο θαη ηελ λνκή πνπ δελ 

νδεγεί ζε απφθηεζε ηεο θπξηφηεηαο. Ζ έλλνηα ηεο θπξηφηεηαο δηακνξθψζεθε 

αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ηεο Ρψκεο θαη ζπγρέεηαη κε ηελ λνκή, εηζήρζε 

φκσο ν πεξηνξηζκφο ηεο γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αιιά θαη εμππεξέηεζεο 

ησλ γεηηνληθψλ αθηλήησλ. Οη ηξφπνη θηήζεο ηεο θπξηφηεηαο δηαθξίλνληαη ζε 

πξσηφηππε θαη παξάγσγε θαη εηζήρζε ζην ζεζκφ ηεο ρξεζηθηεζίαο ε εμαίξεζε ησλ 

πξαγκάησλ εθηφο ζπλαιιαγήο. ηελ εκπξάγκαηε αζθάιεηα, εθηφο απφ ελέρπξν θαη 

ππνζήθε πξνζηίζεηαη θαη ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο πξάγκαηνο ηνπ νθεηιέηε ζην 

δαλεηζηή  κε ηελ αίξεζε ηεο επαλακεηαβίβαζεο ζε πεξίπησζε εμφθιεζεο ηεο 

απαίηεζεο. 

ην ελνρηθφ δίθαην ν λνκνκαζήο Γάτνο δηαηχπσζε ην δφγκα φηη φιεο νη 

ελνρέο
28

 πεγάδνπλ είηε απφ ζχκβαζε, είηε απφ αδηθνπξαμία. Ζ ζχκβαζε γηα ην 

Ρσκατθφ δίθαην πξέπεη λα έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ην ζηνηρείν ηνπ 

εμαλαγθαζκνχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζε παξνρή θαη αληηπαξνρή. Πξνβιέπνληαη 

θαη άηππεο θαη γξαπηέο ζπκβάζεηο. Δλνρηθέο  ζπκβάζεηο, φπσο ην δάλεην, ε 

παξαθαηαζήθε, ην ρξεζηδάλεην, νη ζπλαηλεηηθέο ζπκβάζεηο θαη ε θαιή πίζηε είλαη 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζθνξέο ησλ Ρσκαίσλ ζην ρψξν ηνπ δηθαίνπ. Με ηνπο, 

                                                
27 Pater familias νλνκάδεηαη θαη ε εμνπζία πνπ αζθεί ζηα ππεμνχζηα κέιε δελ δηαθέξεη πνιχ 

απφ ηελ εμνπζία ηνπ θπξίνπ απέλαληη ζηνπο δνχινπο, φπσο αλαθέξζεθε. 
28 Οπζηαζηηθά ζεκειίσζε ην γεληθφ θαη εηδηθφ κέξνο ηνπ ελνρηθνχ δηθαίνπ. 



[26] 

Γσδεθάδειην θαη Αθνπίιην, λφκνπο ξπζκίζηεθε θαη εηζήρζε ε αδηθνπξαμία σο 

δεχηεξν πεδίν ελνρψλ. 

 

1.7 Σν Βπδαληηλό Γίθαην 

Ο δηαρσξηζκφο ηνπ Ρσκατθνχ θξάηνπο πνπ ζπληειέζηεθε επί Γηνθιεηηαλνχ 

θαη ε επίδξαζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ήηαλ νη βαζηθνί δηακνξθσηηθνί παξάγνληεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ Βπδαληηλνχ δηθαίνπ. ην Βπδαληηλφ δίθαην δηαθξίλνπκε θαη ηηο 

πξψηεο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ λφκσλ, φπσο ηνλ Θενδνζηαλφ 

θψδηθα. Δκβιεκαηηθή θσδηθνπνίεζε είλαη απηή πνπ επηρεηξήζεθε απφ ηνλ 

απηνθξάηνξα Ηνπζηηληαλφ.
29

 ην δίθαην απηήο ηεο πεξηφδνπ παξαηεξείηαη θαη ν 

εμειιεληζκφο ηεο λνκνζεζίαο θπξίσο ζην αλαηνιηθφ θξάηνο ιφγσ θαη ηεο ζχζηαζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ, θαζψο θαη ε ζπγγξαθή νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. πζηεκαηνπνηνχληαη πιένλ νη λνκηθέο ζπνπδέο θαη ε δηδαζθαιία 

ηνπο αλαηίζεληαη ζηνπο αληηθήλζνξεο (λνκνδηδάζθαινη). 

Οη πεγέο ηνπ Βπδαληηλνχ δηθαίνπ ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έλλνηα ηνπ 

Θενχ απνηεινχληαη απφ ην θνζκηθφ δίθαην θαη ην θαλνληθφ δίθαην πνπ δηακνξθψζεθε 

απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Υξηζηηαληθήο εθθιεζίαο . 

Δπί Ηνπζηηληαλνχ Α΄ ζπληειέζηεθε ε θσδηθνπνίεζε ησλ απηνθξαηνξηθψλ 

δηαηάμεσλ, ε νπνία ζπκπιεξψζεθε κε κεηαγελέζηεξνπο λφκνπο πνπ είλαη γλσζηνί σο 

λεαξέο θαη δηαηάμεηο θπξίσο γακηθνχ δηθαίνπ. Μεηά ην ζάλαην ηνπ Ηνπζηηληαλνχ ηελ 

δηδαζθαιία ησλ λνκηθψλ αλαιακβάλνπλ νη ζρνιαζηηθνί. ηνλ εθθιεζηαζηηθφ ρψξν 

αλαδείρζεθαλ νη λνκνθαλόλεο, κε δηαζεκφηεξν ηνλ, επί βαζηιείαο Ζξαθιείνπ, 

δεχηεξν Βπδαληηλφ λνκνθαλφλα. 

εκαληηθφ λνκνζέηεκα πνπ κε ην ζχληνκν ραξαθηήξα ηνπ θαηέζηε δπλαηή ε 

γξήγνξε αληηγξαθή θαη δηάδνζε ηνπ, απνηειεί ε εθινγή ησλ Ηζαχξσλ,
30

 κε δηαηάμεηο 

νηθνγελεηαθνχ θαη πνηληθνχ δηθαίνπ θαη παξάξηεκα πνπ πεξηειάκβαλε γεσξγηθφ 

,λαπηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ λφκν. 

                                                
29 Απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο ηζηνξίαο ηνπ δηθαίνπ ε Ηνπζηηληάλεηα λνκνζεζία ζεσξείηαη ζην 

ζχλνιν ηεο Ρσκατθφ δίθαην π.Σξσταλνχ-Η.Βειηζζαξνπνχινπ-Καξαθψζηα, φ.π ζει.191. 
30 Έξγν θπξίσο ηνπ απηνθξάηνξα Λένληνο Γ΄Ηζαπξνπ θαη ηνπ πηνχ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Δ ,́ 

βι.Παπαγηάλλε Δ., φ.π, ζει.121. 



[27] 

Ζ καθεδνληθή δπλαζηεία επηκειήζεθε ηελ αλαθάζαξζηλ ησλ παιαηώλ λόκσλ 

πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ παιηνχ δηθαίνπ κε απνκάθξπλζε φισλ ησλ 

λεσηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ εηζρσξήζεη ζηε λνκνζεζία. Σν λνκηθφ θείκελν κε 

ην νπνίν εηέζε ζε εθαξκνγή απηή ε πξσηνβνπιία ήηαλ ε Δηζαγσγή. 

Αμίδεη κλεία ζην λνκνζεηηθφ έξγν ηνπ Λένληνο ηνπ νθνχ, ν νπνίνο 

ζπλέρηζε ηελ αλαθάζαξζηλ ηνπ παηέξα ηνπ Βαζηιείνπ. Ζ βαζηθή ζπιινγή ησλ λφκσλ 

πνπ εμέδσζε νλνκάζηεθε  Βαζηιηθά. Δμέδσζε επίζεο ζπιινγή απφ 113 λεαξέο, θαζψο 

θαη ηνλ πξόρεηξν λόκν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο θαη ην επαξρηθόλ 

βηβιίν έλα θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θείκελν. 

 Με λεαξά ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θ΄ Μνλνκάρνπ ηδξχζεθε ην δηδαζθαιείνλ ησλ 

λόκσλ ππό ην λνκνθύιαθα, σο λνκηθή ζρνιή. Σελ πεξίνδν ησλ Κνκλελψλ ππάξρεη 

κεγάιε άλζεζε θαη παξαγσγή ζην θαλνληθφ θαη Δθθιεζηαζηηθφ δίθαην. Απφ ηελ 

άισζε ηνπ 1204 κέρξη ηελ θαηάιπζε ηνπ Βπδαληηλνχ θξάηνπο παξαηεξείηαη θάζεηε 

πηψζε ηεο λνκηθήο επηζηήκεο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο επηθεληξψλεηαη κφλν 

ζηελ εμπγίαλζε ηεο δηθαηνζχλεο κε αλαδηνξγάλσζε ησλ δηθαζηεξίσλ θαη 

παξαηεξείηαη δηείζδπζε ηνπ θαλνληθνχ δηθαίνπ ζην πνιηηεηαθφ δίθαην. 

Μλεία αμίδεη ζε έλα έξγν εθείλεο ηεο πεξηφδνπ πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζηα 

επφκελα θεθάιαηα, ηελ Δμάβηβιν ηνπ λνκνθχιαθα θαη θξηηή (δηθαζηή) Θεζζαινλίθεο  

Κσλζηαληίλνπ Αξκελφπνπινπ. Απνηειείηαη απφ έμη βηβιία κε παξάξηεκα ζηα νπνία 

έρεη ηαμηλνκεζεί φιε ε χιε ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, αιιά θαη ηνπ πνηληθνχ. 

ην δεκφζην δίθαην ηνπ Βπδαληίνπ παξαηεξνχκε φηη θνξέαο θάζε εμνπζίαο 

είλαη ν Απηνθξάηνξαο. Ζ ύγθιεηνο κε δηαθνζκεηηθφ αξρηθά ξφιν, εμειίρζεθε ζηε 

ζπλέρεηα ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηεχκαηνο. Οη Γήκνη, νη νπνίνη 

αξρηθψο ήηαλ αζιεηηθά ζσκαηεία πνπ νξγάλσλαλ ηππνδξνκίεο, απέθηεζαλ ελ 

ζπλερεία κεγάιε πνιηηηθή δχλακε.
31

Ο ζηξαηφο παξνπζίαζε πνιιέο δηαθπκάλζεηο ζηε 

δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ πξαγκάησλ ηεο απηνθξαηνξίαο θαη βέβαηα ε Δθθιεζία 

θαηέζηε πνιηηεηαθφο ππιψλαο ηνπ Βπδαληηλνχ θξάηνπο. 

Ζ ζπλχπαξμε Πνιηηείαο- Δθθιεζίαο ζην Βπδαληηλφ θξάηνο ππήξμε 

αληαγσληζηηθή θαη παξνπζίαζε πνιιέο εληάζεηο ζηελ πνιπεηή παξνπζία ηνπο. 

Δπεδίσμαλ φκσο θαη πέηπραλ ηελ ιεγφκελε 
 
ζπλαιιειία, κηαο  κνξθήο ζπλεξγαζίαο  

                                                
31 Οη δήκνη  έιαβαλ ηα νλφκαηα ηνπο απφ ηα ρξψκαηα ησλ εκβιεκάησλ ηνπο, φπσο βέλεηνη 

(θπαλνί), πξάζηλνη, ιεπθνί, θαη ξνχζνη (θφθθηλνη).Γλσζηή είλαη ε ηάζε ηνπ Νίθα.  



[28] 

πνπ απέβιεπε ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ελφηεηαο ηεο Υξηζηηαληθήο πίζηεο απφ ην θξάηνο 

θαη ζηελ νξζνηνκία ηεο δνγκαηηθήο Υξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο απφ ηελ Δθθιεζία. 

ην πεδίν απηφ έγηλε νξαηή ε ζχγθξνπζε ησλ λφκσλ θαη ησλ ηεξψλ θαλφλσλ, πνπ 

επηρεηξήζεθε λα ξπζκηζηεί κέζσ ηνπ Ηνπζηηληάλεηνπ θψδηθα, νπνίνο απεθάλζε φηη νη 

ηεξνί θαλφλεο επέρνπλ ηζρχ λφκσλ
32

 θαη απηφ επέδξαζε θαηαιπηηθά ζην πνιηηεηαθφ 

δίθαην ηεο απηνθξαηνξίαο, αθνχ ην επεξέαζε ζεκαληηθά. 

ην ηδησηηθφ δίθαην θαη ζπγθεθξηκέλα ζην νηθνγελεηαθφ ε επίδξαζε θαη 

επηθξάηεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ επέδξαζε ζεκειηαθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ. Οη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ γάκνπ ήηαλ ε λφκηκε ειηθία, ε ζπλαίλεζε ησλ κειινλχκθσλ, ε 

ζπλαίλεζε ηνπ εμνπζηαζηή, αλ εηο ησλ κειινλχκθσλ ήηαλ ππεμνχζηνο, θαζψο θαη ε 

ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ ηχπνπ. Ο γάκνο ζπγγελψλ εμ αίκαηνο ζε επζεία γξακκή 

απεξηφξηζηα θαη εθ πιαγίνπ κέρξη δεχηεξν βαζκφ θαη αληζνζθειψο (ζείνο ,ζεία) κέρξη 

ηεηάξηνπ βαζκνχ απνηεινχζε θψιπκα, φπσο θαη ζηελ αγρηζηεία, δειαδή ηε ζρέζε 

θαζελφο ζπδχγνπ κε ηνπο εμ αίκαηνο ζπγγελείο ηνπ εηέξνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

κε ηελ εθινγή ησλ Ηζαχξσλ επεθηάζεθε ην θψιπκα γάκνπ θαη ζε άιινπο βαζκνχο 

ζπγγέλεηαο. Δπίζεο θψιπκα απνηεινχζε, ε άζθεζε επηηξνπείαο ,ε κνηρεία, ε δηαθνξά 

ζξεζθείαο, ε άζθεζε δηνίθεζεο, ε πηνζεζία θ.α.  

Ο γάκνο απαηηεί ηε γακηθή δηάζεζε ψζηε λα μερσξίδεη απφ ηελ παιιαθεία, 

ηελ θαηάξηηζε πξνηθψσλ ζπκβνιαίσλ θαη ηελ ηεξνινγία ήδε απφ ηνλ 9
ν
 αηψλα.

33
  Ζ 

ιχζε ηνπ γάκνπ γεληθά επέξρεην κε ην ζάλαην θαη ην δηαδχγην. Χο ιφγνη δηαδπγίνπ 

αλαθέξνληαη ην έγθιεκα εζράηεο πξνδνζίαο, ε θαηαδίθε γηα κνηρεία, ε επηβνπιή ηεο 

δσήο ηεο γπλαίθαο, ε πξναγσγία (έθδνζε) θαη επηπιένλ κε ηηο λεαξέο ηνπ 

Ηνπζηηληαλνχ, ε αληθαλφηεηα ηνπ άλδξα γηα ζπλνπζία, ε επηινγή ηνπ κνλαρηθνχ βίνπ 

θαη ε καθξάο δηάξθεηαο αηρκαισζία. Σν ζπλαηλεηηθφ δηαδχγην ππφ ηελ αληίδξαζε ηεο 

Δθθιεζίαο νπζηαζηηθά θαηαξγήζεθε ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηφδνπο ηνπ Βπδαληηλνχ 

βίνπ θαη επηηξέπνληαλ κφλν «δηα ζσθξνζύλελ», γηα επηινγή δειαδή ηνπ κνλαρηθνχ 

βίνπ.  

ην πνηληθφ δίθαην ίζρπε  γηα βαξηά αδηθήκαηα ε ζαλαηηθή πνηλή, ν 

«κεηαιιηζκόο», ήηνη ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα ζηα κεηαιιεία θαη ε εμνξία. 

Πξνβιέπεηαη ε ππνδνχισζε ζε πεξηπηψζεηο ιηπνηαθηψλ ,ή πξνκήζεηαο εθνδίσλ ζηνλ 

                                                
32 Νεαξά 131 θεθ.1 Ηνπζηηληαλνχ, βι. π.Σξσταλνχ-Η.Βειηζζαξνπνχινπ-Καξαθψζηα, φ.π, 

ζει.241. 
33 Με ηελ λεαξά 89 ησλ Ηζαχξσλ, βι. π.Σξσταλνχ-Η.Βειηζζαξνπνχινπ-Καξαθψζηα, φ.π,    

ζει.262. 
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ερζξφ. ηηο ζσκαηηθέο πνηλέο πεξηιακβάλεηαη ν αθξσηεξηαζκφο
34

 θπξίσο ζηα 

αδηθήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ε απφηκεζηο γελλεηηθνχ νξγάλνπ ζε πεξηπηψζεηο 

θηελνβαζίαο. Γηα ηα αδηθήκαηα θαηά ηεο απηνθξαηνξηθήο εμνπζίαο ζπλήζεο πνηλή 

ήηαλ ε ηχθισζε. Δπίζεο ην καζηίγσκα, ην θνχξεκα θαη ε δηαπόκπεπζε σο πνηλέο 

εζηθήο κείσζεο. ηεξεηηθέο ηηο ειεπζεξίαο πνηλέο δελ ππήξραλ ζην Βπδαληηλφ δίθαην 

παξά κφλν ν εγθιεηζκφο ππνδίθσλ. αλ ππνθαηάζηαην ηεο θπιάθηζεο ππήξρε ν 

εγθιεηζκφο ζε κνλαζηήξηα, θπξίσο ησλ γπλαηθψλ πνπ πξνσζήζεθε επί Ηνπζηηληαλνχ. 

Πξνβιέπεηαη επίζεο ε δήκεπζε πεξηνπζίαο ηνπ θαηαδίθνπ. Παξάιιεια ππήξραλ θαη 

νη Δθθιεζηαζηηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαλ ζηα κέιε ηεο Δθθιεζίαο απφ ηα 

Δθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα, φπσο ηα επηηίκηα, ε θαζαίξεζε ησλ ιεηηνπξγψλ θαη ν 

αθνξηζκφο. 

Ζ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ζην Βπδάληην γίλνληαλ απφ ηνλ απηνθξάηνξα 

πνπ δίθαδε ζε δεχηεξν θαη ελίνηε ζε ηξίην βαζκφ, ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ην 

Κνηαίζηνξα ηνπ ηεξνύ παιαηίνπ (ξφινο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκεξηλφ ππνπξγφ 

δηθαηνζχλεο).Με ηελ κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο ζηε Κσλζηαληηλνχπνιε αλψηαηε 

δηθαζηηθή αξρή είλαη ν αλζύπαηνο θαη αξγφηεξα ν έπαξρνο ηεο πόιεσο. Τπάξρνπλ 

επίζεο ηα επαξρηαθά δηθαζηηθά φξγαλα, φπσο νη έπαξρνη θαη νη βηθάξηνη (δηνηθεηέο). 

πγθξνηήζεθαλ επίζεο επηζθνπηθά δηθαζηήξηα γηα απνλνκή δηθαηνζχλεο ζε ηδησηηθέο 

δηαθνξέο.  

Σέινο ζπγθξνηνχληαη θαηά ηε κέζε βπδαληηλή πεξίνδν αλψηαηα δηθαζηήξηα 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπσο ην Γηθαζηήξην ηνπ Ιππνδξόκνπ θαη ην δηθαζηήξην ηνπ 

Βήινπ.
35

Σα δηθαζηήξηα απηά δίθαδαλ αζηηθέο θαη πνηληθέο ππνζέζεηο .ηελ χζηεξε 

βπδαληηλή πεξίνδν ηδξχνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ θαζνιηθώλ θξηηώλ ησλ Ρσκαίσλ. 

Απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξηο δηθαζηέο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ήηαλ επίζθνπνο. 

                                                          

 

 

 

                                                
34 πλήζεο αθξσηεξηαζκφο ε ξηλνηνκία γηα εγθιήκαηα θαηά ησλ εζψλ. 
35 Ολνκάζηεθε έηζη ιφγσ ηνπ παξαπεηάζκαηνο (βήινπ) πνπ δηαρψξηδε ηελ αίζνπζα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ απφ ηνπο παξάπιεπξνπο ρψξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ δηθαζηψλ θαηά ηε 

δηάζθεςε. 
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Β΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Σν Γίθαην ηε Σνπξθνθξαηία 

2.1 Πνιηηεηαθή θαη Γηνηθεηηθή ζπγθξόηεζε ηνπ Οζσκαληθνύ θξάηνπο 

Οη πεγέο ηνπ Οζσκαληθνχ δηθαίνπ αλέξρνληαη θαηά έλα κέξνο ζηε 

Βπδαληηλή απηνθξαηνξία, αιιά θπξίσο ζην αξραίν Πεξζηθφ βαζίιεην.
36

χκθσλα κε 

ηηο αλαηνιίηηθεο ηδέεο νη θιάδνη ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηηο αηζζήζεηο 

ηνπ αλζξψπνπ. Έηζη νη δηθαζηέο είλαη ε γιψζζα, νη ιεηηνπξγνί ηεο ζξεζθείαο είλαη ηα 

απηηά, νη πνιεκηζηέο είλαη ηα ρέξηα, νη ππάιιεινη ηεο εζσηεξηθήο δηνίθεζεο είλαη ηα 

κάηηα, νη δε νηθνλνκηθνί ππάιιεινη θαη νη αζηπλνκηθνί ην ρέξη ηνπ κνλάξρε . 

Οη πεγέο ηεο κνπζνπικαληθήο λνκνζεζίαο είλαη αξρηθά νη ζξεζθεπηηθέο πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηε βάζε ηνπ Κνξαλίνπ θαη ηνλ ηεξφ λφκν ηεο νπλλά (αξία), ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο Δθθιεζηαζηηθέο  δηαηάμεηο θαη πνιηηηθέο. Οη δε 

πνιηηηθέο είλαη ζπληζηακέλε ησλ εζίκσλ (ααληέη), ησλ θαλνπλ, δειαδή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ ζνπιηάλνπ, πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην δίθαην θαη ηνπ νπξθ, ηεο απζαίξεηεο 

δειαδή ζέιεζεο ηνπ, πνπ κφλν ηνλ ηεξφ λφκν δελ κπνξεί λα αιινηψζεη. 

Ο ραξαθηήξαο ηνπ Οζσκαληθνχ πνιηηεχκαηνο είλαη εθείλνο ηεο δεζπνηηθήο 

κνλαξρίαο.
37

.Ζ Οζσκαληθή δεζπνηεία έρεη φκσο θαη θάπνηα άιιε ρξνηά, ηε 

ζενθξαηηθή. χκθσλα κε ην θνξάλη ν ζεφο δίλεη ηελ εμνπζία ζε φπνηνλ ζέιεη θαη ν 

ζνπιηάλνο είλαη ν αληηπξφζσπνο ηνπ ζενχ ζηε γε. Δθηφο απφ απηφ, ζην πξφζσπν ηνπ 

ζνπιηάλνπ ελψλνληαη ν πξψηνο πνιηηηθφο αξρεγφο θαη ν πξψηνο ηεξέαο. 

Ο ζνπιηάλνο, ν αλψηαηνο αξρεγφο ησλ κσακεζαλψλ, νθείιεη λα πηζηεχεη 

ζηε ζξεζθεία ηνπ Κνξαλίνπ, λα είλαη ελήιηθαο, πγηήο ζην πλεχκα, ειεχζεξνο  θαη 

αξζεληθφο. Έρνληαο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ν πξψηνο ραιίθεο θαη ηκάκεο, 

δειαδή αλψηαηνο αξρηεξέαο θαη δελ αλαγλσξίδεη θαλέλα άιιν θξαγκφ παξά ηνλ ηεξφ 

λφκν. Πεξηβεβιεκέλνο ινηπφ ην θχξνο ηεο ζξεζθείαο ν ζνπιηάλνο είλαη ζπγρξφλσο 

δσζκέλνο ην μίθνο πνπ είλαη ην ζχκβνιν ηεο εμνπζίαο ηνπ. Ζ ππαθνή ζ΄ απηφλ είλαη 

ηπθιή, δνπιηθή, αθνχ φιεο ηνπ νη πξάμεηο ζεσξνχληαη ζετθήο θαηαγσγήο, ε ζέιεζε 

ηνπ είλαη λφκνο θαη ην αίζζεκα πνπ εκπλέεη είλαη ν ηξφκνο. 

                                                
36 Νηθφιανο Μνζρνβάθεο, Σν δίθαην ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο Αζήλα 

1882, ζει.18. 
37 Ο Αξηζηνηέιεο ζηα πνιηηηθά (VI.10) φξηζε άξηζηα ηε δεζπνηηθή κνλαξρία ιέγνληαο φηη: 

«ν αλππεχζπλνο εμνπζηάδεη ηνπο νκνίνπο ηνπ θαη φινπο ηνπο θαιχηεξνπο ηνπ γηα ην ζπκθέξνλ ηεο 

κνλαξρίαο, αιιά φρη γηα ην ζπκθέξνλ ησλ εμνπζηαδνκέλσλ». 
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Απηφο ινηπφλ δηνξίδεη θαη απνιχεη φινπο ηνπο ππαιιήινπο, ρνξεγεί βαζκνχο 

ζηνπο ζηξαηησηηθνχο, θεξχζζεη ηνλ πφιεκν θαη ζπλνκνινγεί ηηο ζπλζήθεο, επηβιέπεη 

ηελ αζθάιεηα φιεο ηεο ρψξαο θαη δηεπζχλεη ηελ νηθνλνκία. Σν πξφζσπφ ηνπ είλαη 

ηεξφ θαη απαξαβίαζην, αλεμάξηεην απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνχ λφκνπ ,ή ηηο 

εγθιεκαηηθέο πνηλέο ηεο ζείαο δίθεο. 

Γηάδνρνο ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία είλαη ν κεγαιχηεξνο απφ φζνπο 

άξξελεο ηεο νηθνγέλεηαο επέδεζαλ, αθνχ ήηαλ ζχλεζεο θαηλφκελν νη δνινθνλίεο ησλ 

αδειθψλ θαη πηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζξφλνπ. 

Βάζε ηνπ Οζκαληθνχ θξάηνπο ήηαλ ε ηεηξαπιή δηαίξεζε ησλ αλσηάησλ 

αμησκάησλ ηεο πνιηηείαο πνπ απνηεινχλ ηα εξθαλί δειβέη, ηηο επνλνκαδφκελεο ζηήιεο 

ηεο πνιηηείαο.
38

Ζ πξψηε ηεηξάδα πεξηιακβάλεη ην Μεγάιν Βεδύξε, ηνπο 

θαδαζθέξεδεο (αλψηαηνπο ζηξαηησηηθνχο δηθαζηέο), ηνπο δεθηεξδάξεο (νη ινγηζηέο 

ηνπ θξάηνπο) θαη ηνπο ληζαηδί (γξακκαηείο ηεο επηθξάηεηαο). Απηνί ήηαλ θαη ηα 

ζπνπδαηφηεξα πξφζσπα ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο. Ζ δεχηεξε ηεηξάδα 

πεξηειάκβαλε ηα αλψηαηα ζηξαηησηηθά θαη εθθιεζηαζηηθά αμηψκαηα. Ζ ηξίηε ηα 

αμηψκαηα ηεο εμσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ζεξαγηνύ (παιάηη) θαη ε ηέηαξηε εθείλα ηεο 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ,ή ηνπ ραξεκηνχ. 

Ζ κφληκε αξρεγία ησλ ππνζέζεσλ ηεο πνιηηείαο άλεθε ζην Μεγάιν Βεδχξε 

(ή ζαληξαδάκε). Ήηαλ θπξίσο ν αληηπξφζσπνο θαη ε νξαηή εηθφλα ηνπ ζνπιηάλνπ. 

Αζθνχζε ζηε ζέζε ηνπ θάζε θνζκηθή θαη πλεπκαηηθή εμνπζία ,είρε θάζε εθηειεζηηθή 

δχλακε θαη ήηαλ νπζηαζηηθά ν θπζηθφο αξρεγφο φισλ ησλ θιάδσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Πξνήδξεπε ηνπ κεγάινπ απηνθξαηνξηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ νλνκάδνληαλ Γηβάλη ,ην 

νπνίν κφλν απηφο ζπγθαινχζε. Σν ζχκβνιν ηεο παληνδπλακίαο ηνπ ήηαλ ε ζθξαγίδα 

κε ην φλνκα ηνπ δεζπφηε (ηνπγξάο). Ζ θαηνηθία ηνπ είρε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα πνπ 

πηζηνπνηείηαη απφ ηελ νλνκαζία Τςειή Πύιε,
39

ε νπνία ήηαλ θαη ν επίζεκνο ηφπνο 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηβαλίνπ. ηνπο Οζσκαλνχο φηαλ ν νπιηάλνο ζηακάηεζε λα 

απνλέκεη δηθαηνζχλε, ε Τςειή πχιε θαηέιεμε λα ζεκαίλεη ηελ έδξα ηνπ αλσηάηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ θξάηνπο, ε νπνία πξν πνιινχ είρε κεηαθεξζεί απφ ηα ζνπιηαληθά 

αλάθηνξα ζηελ θαηνηθία ηνπ ζαληξαδάκε. 

                                                
38 Νηθφιανπ Μνζρνβάθε, φ.π, ζει.36. 
39 Ζ νλνκαζία απηή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα αξραία δηθαζηηθά έζηκα ησλ αλαηνιηθψλ ιαψλ, 

φπσο ησλ Δβξαίσλ, ησλ νπνίσλ νη δηθαζηέο δηθάδνπλ ζηηο πχιεο ηεο πφιεο, ζηελ αξραία Διιάδα, φπνπ 

ν Ξελνθψλ αλαθέξεη πεξηζηαηηθά «επί ηαο ζχξαο ηνπ βαζηιέσο», γλσζηή επίζεο είλαη ε «Υάιθε 

Πχιε» ησλ απηνθξαηφξσλ ηνπ βπδαληίνπ, φπνπ ν Βαζίιεηνο ν Μαθεδψλ εγθαηέζηεζε ην αλψηαην 

δηθαζηήξην. 
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ην δηβάλη ζπκκεηέρνπλ εθηφο απφ ηνλ κεγάιν βεδχξε θαη φινη νη βεδχξεδεο 

(ππνπξγνί) ηξηψλ ηππνπξίδσλ,
40

 νη θαδαζθέξεδεο, νη δεθηεξδάξεδεο θαη νη ληζαληδί. 

Σα θαζήθνληα ηνπ ζπκβνπιίνπ απηνχ ήηαλ λα ζπδεηά γηα ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ηεο πνιηηείαο θαη λα δέρεηαη ηηο επηζθέςεηο ησλ μέλσλ αληηπξνζσπεηψλ. 

Ζ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ήηαλ δηαηξεκέλε ζε 25 κεγάιεο ηνπαξρίεο ,ή 

εγηαιέηηα φπσο ιέγνληαη, πνπ ηηο δηνηθνχζαλ ηζάξηζκνη ηνπνηεξεηέο ,ή 

κπεειεξκπέεδεο, φπσο νλνκάδνληαλ. Απφ απηέο νη ηξεηο κεγάιεο πνπ άλεθαλ ζηηο 

επξσπατθέο θαηαθηήζεηο ήηαλ ην εγηαιέηη ,ή βηιαέηη ηεο Ρνχκειεο, ηεο Βνζλίαο 

Δξδεγνβίλεο θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. Οη κπεειεξκπέεδεο ήηαλ παζάδεο ηξηψλ 

ηππνπξίδσλ θαη είραλ ζε απηή ηε πεξηθέξεηα απφιπηε εμνπζία . Ήηαλ απεξηφξηζηα 

θπξίαξρνη θαη ζαλ αληηβαζηιείο, φθεηιαλ λα κεηαθέξνπλ ηηο πξνζηαγέο ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο ζηνπο παζάδεο θαη λα επηβιέπνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο. 

Κάζε εγηαιέηη ρσξίδνληαλ ζε ζαηξαπείεο ,ή ζαληδάθηα ,ηα νπνία δηνηθνχζε ν 

ζαληδαθ-κπέεο. Απηφο είρε ζεκαία κε κηα ηππνπξίδα θαη είρε ην ηίηιν παζά δπν 

ηππνπξίδσλ. Ο ζαληδαθκπέεο είρε ζε ζηελφηεξν θχθιν θαζήθνληα, αλάινγα κε απηά 

ηνπ κπεειέξκεπεε. ΄Ήηαλ αλψηαηνο αξρεγφο ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαη 

ηαπηφρξνλα αλψηαηνο δηνηθεηηθφο θαη δηθαζηηθφο άξρνληαο. 

Σν ζαληδάθη ρσξίδνληαλ ζε κηθξφηεξεο επαξρίεο θαη πεξηθέξεηεο (ζηακέη θαη 

ηηκάξ) ηα νπνία δηνηθνχζαλ νη βνεβόδεο, ή ζνύκπαζε. Καζήθνλ ηνπο ήηαλ λα 

επηηεξνχλ ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη άιισλ δεκφζησλ εζφδσλ θαη λα εθηεινχλ ηηο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Χο εθηειεζηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο ρνξεγνχζαλ έλα αξηζκφ 

ρσξνθπιάθσλ ηνπ νπνίνπο δηνηθνχζε ν κπνπινύθκπαζεο. 

 

2.2 Γηθαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο 

Σα δηθαζηηθά θαη ηεξαηηθά θπξίσο δηθαηψκαηα ζηελ νζσκαληθή 

απηνθξαηνξία ηα αζθνχζε ε ηδηφξξπζκε ηάμε ησλ νπιεκάδσλ(πεπαηδεπκέλσλ) πνπ 

ήηαλ απφξξνηα ηνπ ζενθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πνιηηείαο. Ο αξρεγφο ηνπ ζψκαηνο 

ησλ νπιεκάδσλ ήηαλ ν ζετρνπιηζιάκ, ν νπνίνο θαηέρεη ην αλψηεξν εθθιεζηαζηηθφ 

αμίσκα θαη είλαη ν αληηπξφζσπνο ηνπ ζνπιηάλνπ, σο ραιίθεο ζηελ εθθιεζία, φπσο ν 

                                                
40Πξφθεηηαη γηα βακκέλε αινγννπξά θξεκαζκέλε ζε κηα ζθαίξα ζηνιηζκέλε κε αζεκέλην 

κηζνθέγγαξν ζηεξεσκέλε ζε θνληάξη. Οπζηαζηηθά ήηαλ ιάβαξν δεισηηθφ ηνπ βαζκνχ ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ δηνηθεηή θαη ησλ ελ γέλεη αμησκάησλ, Βι. Νενθιή αξξή, Οζκαληθή Πξαγκαηηθόηεηα, 

Αζήλα 1990,ζει.358. 
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κεγάινο βεδχξεο ζηε πνιηηεία. Χο αλψηαηνο ηεξέαο εθηειεί ηεξνηειεζηίεο κφλν 

παξνπζία ηνπ ζνπιηάλνπ θαη σο αλψηαηνο εξκελεπηήο ηνπ λφκνπ γλσκνδνηεί φηαλ 

ηνπ δεηείηαη κε θεηθά
41

 γηα δηάθνξα ζέκαηα ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

Αλψηαηνη δηθαζηέο ηεο απηνθξαηνξίαο είλαη νη θαδαζθέξεδεο
42

 θαη κε ηελ 

ηδηφηεηα απηή ζπκκεηέρνπλ ζην δηβάλη. Οη θαδαζθέξεδεο είλαη δπν, έλαο ηεο 

Ρνχκειεο θαη έλαο ηεο Αλαηνιίαο κε ηνλ πξψην λα δηαηεξεί πξνβάδηζκα έλαληη ηνπ 

δεχηεξνπ. Οη θαδαζθέξεδεο δηνξίδνληαλ αξρηθά απφ ην ζαληξαδάκε θαη θαηφπηλ απφ 

ηνλ ζετρνπιηζιάκε θαη είραλ αξκνδηφηεηα λα δηνξίδνπλ θαη λα παχνπλ ηνπο δηθαζηέο 

θαη λα απνλέκνπλ δηθαηνζχλε ζαλ αθπξσηηθφ δηθαζηήξην ζην δηβάλη θαη ζηα δηθά 

ηνπο κέγαξα . 

Γλσκνδνηήζεηο πάλσ ζε λνκηθά ζέκαηα πξαγκαηνπνηνχζαλ θαη νη κνπθηήδεο 

εθδίδνληαο θεηθά  θαη είραλ έδξα ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Απηνί ππάγνληαλ ζηνλ 

ζετρνπιηζιάκε, ν νπνίνο ήηαλ θαη κνπθηήο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

Οη θαδήδεο πνπ εθηεινχζαλ ρξέε δηθαζηή ζην νζσκαληθφ θξάηνο 

ππνδηαηξνχληαη ζε πέληε ηάμεηο: α) ηνπο έμη κεγάινπο κνπιάδεο ησλ κεγάισλ 

ηνπξθηθψλ πφιεσλ, β) ηνπο κηθξνχο κνπιάδεο ησλ δέθα πην κηθξφηεξσλ πφιεσλ, γ) 

ηνπο κνπθηήδεο πνπ ήηαλ παξάιιεια θαη έθνξνη ησλ ηεξψλ θαζηδξπκάησλ, δ) ηνπο 

θαδήδεο πνπ ππήξραλ ζηηο επαξρίεο θαη ηέινο ηνπο λατκπ πνπ ήηαλ νη αλαπιεξσηέο 

ησλ δηθαζηψλ. ινη νη παξαπάλσ εθηφο απφ ηνπο κνπθηήδεο είραλ κεγάιε 

δηθαηνδνζία ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο θαη πνηληθέο ππνζέζεηο θαη εθηεινχζαλ ρξέε 

ζπκβνιαηνγξάθσλ. Δπέβιεπαλ επίζεο ηε δεκφζηα ηάμε. 

ηα ηεξνδηθεία (κεραθίκη ρεξηγέ),ηα ηνπξθηθά δηθαζηήξηα, ν θαδήο δίθαδε 

αζηηθέο θαη πνηληθέο ππνζέζεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ ήηαλ αλέθθιεηεο. Σν 

εθαξκνζηέν δίθαην ήηαλ ν ηεξφο λφκνο ηνπ Ηζιάκ θαη ε δηθαηνδνζία ηνπ απεδίδεην 

πάληα απφ ηνλ ίδην, είηε δηθάδνληαο κφλνο, είηε κε ζχκπξαμε πεξηζζνηέξσλ 

πξνζψπσλ σο ηεξνδηθαζηηθά ζπκβνχιηα.
43

 

Απνδεηθηηθά κέζα ζηα ηνπξθηθά δηθαζηήξηα ήηαλ ν φξθνο, ε νκνινγία, νη 

κάξηπξεο, ηα έγγξαθα, ε απηνςία θαη ε πξαγκαηνγλσκνζχλε. Ζ πνηληθή δηαδηθαζία 

                                                
41 Θξεζθεπηηθή γλσκνδφηεζε κε βάζε ην θνξάλη. 
42Ξεθίλεζαλ σο ζηξαηνδίθεο ηνπο νπνίνπο ίδξπζε ν κεγάινο βεδχξεο ηνπ πνξζεηή, 

Σζαληαξιή Υαιήι παζάο θαη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απέθηεζαλ γεληθφηεξεο δηθαηνδνηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, Βι.Νενθιή αξξή, φ.π ζει.465. 
43 Βι.Γεκήηξηνπ ηάηξα,  Διιεληθά θνηλνηηθά Γηθαζηήξηα θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, Βφινο 

1997, ζει.24. 
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θηλείην φπσο θαη ζηελ αζηηθή κε αίηεκα ηνπ παζφληνο, αιιά θαη κε δηνηθεηηθή εληνιή 

θαη απηεπαγγέιησο
44

. Οη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαλ ήηαλ πξφζηηκν, καζηίγσζε, 

θάιαγγα,
45

 θπιάθηζε, εμνξία, θαηαλαγθαζηηθά έξγα, ν αθξσηεξηαζκφο θαη ε 

ζαλαηηθή πνηλή πνπ εθηειείηαη κε απαγρνληζκφ, ή θαξαηφκεζε θαη ελίνηε κε 

ζηαχξσζε. ε πεξηπηψζεηο πνιχ βαξέσλ εγθιεκάησλ ήηαλ ζπλήζεο ε εθδίθαζε ηνπο 

απφ ηνλ θαπνπδάλ παζά (αξρεγφ ηνπ νζσκαληθνχ ζηφινπ) θαη κεηαθνξά ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ λα δηθαζηνχλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζην βαζηιηθφ λαπαξρείν. Οη 

πεξηπηψζεηο απνλνκήο ράξηηνο ήηαλ απνθιεηζηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Οζσκαλψλ 

αμησκαηνχρσλ. Μεηαμχ απηψλ θαη ν θαπνπδάλ παζάο.
46

 

 

2.3 Γηθαζηηθνί ζεζκνί ησλ ππόδνπισλ Διιήλσλ. Δθθιεζηαζηηθά Γηθαζηήξηα
 
 

Ο νπιηάλνο Μσάκεζ ν Β΄, κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο παξαρψξεζε ζεηξά 

πξνλνκίσλ
47

 ζηελ νξζφδνμε ειιεληθή εθθιεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην κεηά 

ηελ άισζε Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππφιεσο,
48

 ηα νπνία δηαζθάιηζαλ ηελ 

ζπζπείξσζε ησλ Διιήλσλ πεξί ηελ Δθθιεζία θαη θαηέζηε απηή κέζν δηαθχιαμεο ηεο 

εζληθήο ελφηεηαο. 

Καηά ηνλ απηφπηε κάξηπξα Γεψξγην Φξαληδή θαίλεηαη φηη εθδφζεθε βεξάηην 

πεξί δηνξηζκνχ ηνπ Γεψξγηνπ Γελλάδηνπ ρνιάξηνπ σο Παηξηάξρνπ ζηηο 6 

Ηαλνπαξίνπ 1454. Γηα ηνπ βεξαηίνπ απηνχ ν Παηξηάξρεο θαη νη δηάδνρνη ηνπ 

θαηέζηεζαλ αμησκαηνχρνη ηεο απηνθξαηνξίαο. Σν αμίσκα ηνπ Παηξηάξρε 

αληηζηνηρήζεθε κε εθείλν ηνπ παζά ηξηψλ ηππνπξίδσλ, δεχηεξν ζηελ νζσκαληθή 

                                                
44 Απηφ ζπλέβαηλε ζε νξηζκέλα εγθιήκαηα ,φπσο ι.ρ πεξί ην λφκηζκα, πνπ έζηγε ηελ 

νζσκαληθή θξαηηθή θπξηαξρία ,ή δσηηθά ζπκθέξνληα ηνπ ηνπξθηθνχ δεκνζίνπ, βι Μ.Σνχξηνγινπ, Η 
πνηληθή Γηθαηνζύλε επί Σνπξθνθξαηίαο, Αζήλα 1958, ζει.21. 

45 Ραβδηζκνί ζηα πέικαηα. 
46 Ήηαλ απνηειεζκαηηθή πνιιέο θνξέο ε παξέκβαζε ησλ θνηλνηήησλ ηδηαίηεξα ζηα λεζηά 

γηα ηελ απνλνκή ράξηηνο ζε θαηαδηθαζζέληεο έιιελεο απφ ηνλ αξρηλαχαξρν θαπνπδάλ παζά, 

Βι.Μελέιανπ Σνχξηνγινπ, Απνλνκή ράξηηνο θαηά ην Μεηαβπδαληηλόλ Γίθαηνλ, Αζήλα 1973-1974, 

ζει.7. 
47

Υ.Γεκαθνπνχινπ, Η πνξεία πξνο ζύληαμηλ Διιεληθνύ Αζηηθνύ Κώδηθνο Αζήλα 2008, 

ζει.2-3. 
 
48«Παηξηάξρεπε επ΄ επηπρία θαη έρε ηελ θηιίαλ εκώλ, ελ νηο ζέιεηο, έρσλ πάληα ηα ζα 

πξνλόκηα, σο θαη νη πξν ζνπ Παηξηάξραη είρνλ». Λφγνο πνπ απεχζπλε ν Μσάκεζ πξνο ηνλ Γελλάδην 

ρνιάξην θαηά ηελ επηθχξσζε ηεο εθινγήο ηνπ, βι.Ν.Παληαδφπνπινπ, Δθθιεζία θαη Γίθαηνλ εηο ηελ 

Υεξζόλεζνλ ηνπ Αίκνπ επί Σνπξθνθξαηίαο, Θεζζαινλίθε 1963, ζει.35. 
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ηεξαξρία γηα ιφγνπο πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ, κεηά απφ εθείλν ηνπ κεγάινπ 

βεδχξε
49

. 

Αλψηαηνο ινηπφλ εθθιεζηαζηηθφο θαη πνιηηηθφο εγέηεο ησλ ππφδνπισλ 

Διιήλσλ αλαγλσξίζηεθε ν Παηξηάξρεο θαη νξίζηεθε απφ απηφλ δηαξθέο ζπκβνχιην 

πνπ νλνκάζηεθε ζχλνδνο. Ζ ζχλνδνο απηή απνηειείην απφ δψδεθα κεηξνπνιίηεο  

πνπ απνθαινχληαλ θαη γέξνληεο εθ ησλ νπνίσλ νη νθηψ έπξεπε λα βξίζθνληαη 

ζπλερψο ζηε Πφιε θαη απφ θάπνηνπο επίζεκνπο ιατθνχο, ε νπνία εμέιεγε ηνλ 

Παηξηάξρε ηππηθψο.
50

 Σα δηθαηψκαηα πνπ πξνέβιεπε ην αξρηθφ βεξάηην δηνξηζκνχ, 

φζν θαη ηα κεηαγελέζηεξα ζηνλ «Μηιιεη κπαζή» (παηξηάξρε πξνλνκίσλ) ήηαλ 

πλεπκαηηθά θαη πνιηηηθά. Βάζεη ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηνπ δχλακεο κπνξνχζε λα 

αζθήζεη ηα πξνλφκηα ηνπ κφλν ζε ζρέζε κε ηελ ζχλνδν. Με ην παξαπάλσ πεξηνξηζκφ 

άλεθε ζ΄ απηφλ ε αλψηαηε δηεχζπλζε φισλ ησλ λαψλ θαη κνλαζηεξηψλ ηεο 

Δθθιεζίαο θαη ε επίβιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πξαγκάησλ. Μπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ηελ απνβνιή θάζε επηζθφπνπ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Πχιε, πνπ ηνπ 

ρνξεγνχζε ηα αλαγθαία θηξκάληα. Αληίζεηα ε Πχιε δχλαηαη λα ζπιιακβάλεη θαη λα 

απνθαζίδεη γη΄ απηνχο ηνπο κεηξνπνιίηεο κφλν κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ Παηξηάξρε, 

εμεηάδεη δε κε ηε δένπζα ζνβαξφηεηα φια ηα έγγξαθα ηνπ Παηξηάξρε, πνπ θέξνπλ ηε 

ζθξαγίδα ηεο ζπλφδνπ. 

Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ηνπ Παηξηάξρε ήηαλ ε απφιπηε δηθαηνδνζία ζε 

γακηθέο ππνζέζεηο, πεξηνξηζκέλε δηθαηνδνζία ζε θιήξν θαη ιατθνχο θαη ηέινο κεγάιε 

πνιηηηθή δηθαηνδνζία ζε φιεο ηηο αζηηθέο ππνζέζεηο κεηαμχ ησλ ρξηζηηαλψλ.
51

 Σνπ 

αλαγλσξηδφηαλ ην θαζήθνλ ηεο ππαθνήο φισλ ησλ κειψλ ηεο Διιεληθήο Δθθιεζίαο  

θαη θάπνηα αζηπλνκηθή εμνπζία. Ήηαλ απαιιαγκέλνο απφ  θάζε θνξνινγία, ελψ ν 

ππφινηπνο θιήξνο απαιιάζζνληαλ θνξνινγηθψο κφλν γηα ηα ιεγφκελα ηπρεξά θαη 

θαλνληθά ηνπ δηθαηψκαηα. κσο γηα ράξε ησλ εθθιεζηαζηηθψλ αλαγθψλ ν 

παηξηάξρεο έρεη δηθαίσκα λα θνξνινγεί, φρη κφλν ηνλ θιήξν, αιιά θαη ηνπο ιατθνχο, 

δηαζέηνληαο γηα ην ζθνπφ απηφ αζηπλνκηθή δχλακε πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάηηεη ηνπο 

επηβαιιφκελνπο θφξνπο θαη λα εθηεινχληαη νη ελ γέλεη απνθάζεηο ηνπ. 

                                                
49

Υαξίθιεηαο Γεκαθνπνχινπ, Η πνξεία πξνο ζύληαμηλ Διιεληθνύ Αζηηθνύ Κώδηθνο, Αζήλα 

2008, ζει 4. 
50 Οπζηαζηηθά ε εθινγή ηνπ παηξηάξρε γηλφηαλ κε ηδηαίηεξε ζπλελλφεζε ησλ 

ζπνπδαηφηεξσλ επηζθφπσλ θαη επηθαλψλ νηθνγελεηψλ ηνπ Φαλαξίνπ ππφ ηελ επίλεπζε ηνπ ζνπιηάλνπ 

βέβαηα. 
51 Ζ δηθαηνδνζία ησλ εθθιεζηαζηηθψλ δηθαζηεξίσλ επί ηδησηηθψλ δηαθνξψλ αλάγεηαη ζηνπο 

πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο θαη δηακνξθψλεηαη θπξίσο ζην Βπδάληην, Βι.Υ.Γεκαθνπνχινπ, φ.π, 

ζει.6 



[36] 

Απφ ηηο πην ζπνπδαίεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Παηξηάξρε θαη ησλ ινηπψλ 

επηζθφπσλ ήηαλ ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ ζχλνδνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε 

πξφεδξν ηνλ νηθνπκεληθφ Παηξηάξρε απνηεινχζε ην αλψηαην Διιεληθφ δηθαζηήξην,
52

 

πνπ δξνχζε παξάιιεια κε ην νζσκαληθφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη δίθαδε ζε ηειεπηαίν 

βαζκφ ηηο επαλεμεηαδφκελεο πνιηηηθέο απνθάζεηο ησλ επηζθνπηθψλ δηθαζηεξίσλ. Σν 

δηθαζηήξην απηφ ζπγθξνηνχληαλ απφ επηθαλείο θιεξηθνχο θαη ιατθνχο ηεο 

νκνγέλεηαο.
53

 Σν ζπλνδηθφ απηφ δηθαζηήξην απέθηεζε θαη ζπνπδαία πνηληθή 

δηθαηνδνζία, ηελ εθηέιεζε ηεο νπνία κπνξνχζε λα επηβάιεη δηαζέηνληαο, φπσο 

πξνεξξήζε δηθή ηνπ αζηπλνκηθή δχλακε. 

Σα επηζθνπηθά δηθαζηήξηα ζπγθξνηνχλην ζηηο επαξρίεο απφ ηνπο επηζθφπνπο 

ζηα νπνία ζπλέπξαηηαλ θαη νη πξνεζηνί ηνπ ιανχ δηθάδνληαο γακηθέο θαη 

θιεξνλνκηθέο δηαθνξέο θαη θάπνηα επνπζηψδε πηαίζκαηα θαη νη απνθάζεηο ηνπο 

πξνζβάιινληαλ ελψπηνλ ηνπ παηξηαξρηθνχ δηθαζηεξίνπ. Οη επίζθνπνη δηαηεξνχζαλ 

θαη ζπκβνιαηνγξαθηθά θαζήθνληα (ζχληαμε δηαζεθψλ, δηνξηζκφο επηηξφπσλ 

αλειίθσλ θ.ν.θ).
54

 

Ζ πξνζθπγή ζηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα ηνπο 

ππφδνπινπο Έιιελεο. Αληίζεηα ζηεξίδνληαλ απιά ζηελ ειεχζεξε θαη θνηλή 

ζπλαίλεζε ησλ δηαδίθσλ. Ζ εθθιεζία ιακβάλνληαο ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, εζληθφ 

ραξαθηήξα θαη νξίδνληαο εαπηφλ σο ζεκαηνθχιαθα ησλ δηθαίσλ ηνπ γέλνπο, 

δηακφξθσζε ηελ άπνςε ζηνπο ππφδνπινπο έιιελεο, φηη ε ππνβνιή ζηε θξίζε ησλ 

δηθαζηψλ ηνπ θαηαθηεηή ήηαλ έγθιεκα θαηά ηεο ζξεζθείαο, έζησ θαη αλ νη δηαθνξέο 

ηνπο αθνξνχζαλ εγθφζκηα αγαζά. Ζ απεηιή ηνπ αθνξηζκνχ, ε δηαθζνξά ησλ 

ηνπξθηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ε επίδξαζε ηνπ εζληθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ αηζζήκαηνο 

νδήγεζαλ ηνπο ξσκηνχο ζε έλα θαηαλαγθαζκό ηεο ζπλείδεζεο 
55

 πνπ ψζεζε ηνπ 

Έιιελεο, αιιά θαη ελίνηε θαη ηνπο Οζσκαλνχο ζην εθθιεζηαζηηθφ δηθαηνδνηηθφ 

ζχζηεκα. 

                                                
52 πλεδξίαδε ηαθηηθά δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή. 
53 Δμέρνπζα ζέζε ζην ιεγφκελν ιατθφ θιήξν, είρε ν Μέγαο ινγνζέηεο πνπ δηνξίδνληαλ απφ 

ηε ζχλνδν κε ηελ έγθξηζε ηεο Πχιεο κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ πξνζππνγξαθή ησλ επηζθνπηθψλ 
δηνξηζκψλ, Βι.Νηθφιανπ Μνζρνβάθε, Σν δεκόζην Γίθαην ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο, 

ζει.58. 
54Οη ζπκβνιαηνγξάθνη ησλ επηζθφπσλ ιέγνληαλ θαηδηιηέξνη ,ή λνηάξνη θαη επηθχξσλαλ ηα 

δεκφζηα έγγξαθα. Αξγφηεξα θαη θπξίσο ζηα λεζηά ππήρζεζαλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θνηλνηήησλ. 
55 Gustav Geib, Παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Γηθαίνπ ζηελ Διιάδα, Υατιδεβέξγε 1835-

Αζήλα 2008, ζει.62. 
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Σν δίθαην πνπ εθάξκνδαλ ηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα ήηαλ ε γλσζηή 

εμάβηβινο ηνπ Αξκελφπνπινπ θαη ην θαλνληθφ δίθαην ηεο εθθιεζίαο, θαζψο θαη ηα 

βαζηιηθά ησλ βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα εγθαηαιείθζεθαλ.
56

 

Σν δίθαην απηφ επηθξάηεζε, δηφηη εθξίζε φηη ν ηνπξθηθφο δπγφο ήηαλ πξφζθαηξνο θαη 

ε παιηά βπδαληηλή απηνθξαηνξία θάπνηε ζα αλαβίσλε. Σα πνιιά φκσο θελά ηνπ 

εθαξκνδφκελνπ γξαπηνχ δηθαίνπ θαη νη αλάγθεο ηνπ ιανχ, θαζψο θαη ε αιιαγή ησλ 

ζπλζεθψλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, έγηλαλ νη αηηίεο γηα λα δεκηνπξγεζεί ην εζηκηθφ 

δίθαην, ην νπνίν κε ηελ πάξνδν ηνπ θαηξνχ ζπκπεξηιήθζεθε ζην εθαξκνζηέν δίθαην, 

θπξίσο γηα λα θαιχςεη δηθνλνκηθά θελά. 

Ζ δηαδηθαζία ζηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα είρε θαηά θάπνην ηξφπν 

δηαηηεηηθφ ραξαθηήξα θαη ήηαλ απιή ρσξίο απζηεξνχο θαλφλεο. Δκθαλίδνληαλ νη 

δηάδηθνη ζηα δηθαζηήξηα ζε ζπγθεθξηκέλε κέξα πνπ είρε απφ πξηλ πξνζδηνξηζηεί. 

Δμέζεηαλ ηελ ππφζεζε ηνπο θαη θαηέζεηαλ ηα απνδεηθηηθά ηνπο κέζα, κε θπξηφηεξν 

κέζν ηνλ φξθν, αιιά θαη ηνλ αθνξηζκφ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ήηαλ δπζρεξήο ε απφδεημε. Ζ απφθαζε ζπλήζσο εθδίδεην ακέζσο. πσο 

αλαθέξακε ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαηαλαγθαζκνχ πξνζθπγήο ζηα δηθαζηήξηα απηά, ε 

εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ εμαξηάην απφ ηελ θαιή ζέιεζε ηνπ εηηεζέληνο δηαδίθνπ.
57

 

Γηα ην ιφγν απηφ ζπάληα απαηηήζεθε, ή έγηλε δπλαηή ε θαηαβνιή δηθαζηηθψλ εμφδσλ. 

Δζηκηθά φκσο επεθξάηεζε ν ληθεηήο δηάδηθνο λα θάλεη έλα αλάινγν κε ηελ αμία ηεο 

επίδηθεο δηαθνξάο, δψξν πξνο ην δηθαζηήξην. Απφηνθνο ηεο ζπλήζεηαο απηήο ήηαλ ην 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ Παηξηάξρε λα επηθπξψλεη επ΄ ακνηβή ηηο δηαζήθεο φισλ 

ησλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
58

 

 

2.4 Ο Αθνξηζκόο 

Σν απνδεηθηηθφ κέζν ηνπ αθνξηζκνχ εθαξκνδφηαλ απφ ηα εθθιεζηαζηηθά 

δηθαζηήξηα ζε κεγαιχηεξε έθηαζε ζην ρψξν ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ. χκθσλα κε ηελ 

δνγκαηηθή ηεο εθθιεζίαο ην δηθαίσκα επηβνιήο ηεο πνηλήο απηήο έρνπλ νη επίζθνπνη, 

σο δηάδνρνη ησλ Απνζηφισλ, νη νπνίνη ην απέθηεζαλ απφ ηνλ ίδην ζεκειησηή ηεο 

                                                
56 Ζ εθαξκνγή ησλ Βαζηιηθώλ παξνπζίαδε δπζρέξεηεο δηφηη ε γιψζζα πνπ είρε γξαθεί κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ γηλφηαλ φιν θαη πην δπζλφεηε γηα ηνλ λνκηθά ακφξθσην θιήξν Βι. Gustav Geib, 

φ.π, ζει.64. 
57 ηελ νπζία επξφθεηην γηα κηαο κνξθήο εθνχζηα δηθαηνδνζία. 
58Gustav Geib, φ.π, ζει.69. 
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εθθιεζίαο Ηεζνχ Υξηζηφ.
59

 Απφ ηνπο απνζηνιηθνχο ρξφλνπο, σο θαη ηνπο χζηεξνπο 

βπδαληηλνχο ην δηθαίσκα ηνπ αθνξίδεηλ απνηειεί κέξνο ηεο δηνηθεηηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο εμνπζίαο ησλ επηζθφπσλ, φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ παηεξηθά θείκελα 

θαη δνγκαηηθέο θαη θαλνληθέο απνθάζεηο ησλ νηθνπκεληθψλ ζπλφδσλ. 

Σν δηθαίσκα απηφ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη ηε πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο, νπφηε ζα επελδπζεί κε κεγαιχηεξν θχξνο, θαζψο ε εθθιεζία 

θαιείηαη λα επηιχζεη πξνβιήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηνπ ζηελνχ 

εθθιεζηαζηηθνχ δηθαίνπ. Ο Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο, θαζψο θαη νη ινηπνί 

Παηξηάξρεο θαη επίζθνπνη έρνπλ δηθαίσκα λα επηβάιινπλ επηηίκηα ζε ιατθνχο θαη 

θιεξηθνχο ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιηθήο ηνπο δηαδνρήο. Κάζε άιινο ηεξσκέλνο, κφλν 

κε εηδηθή άδεηα απφ ηνλ επίζθνπν ηνπ κπνξεί λα αθνξίζεη.
60

Δπίζεο νη Έμαξρνη, νη 

παηξηαξρηθνί εληνινδφρνη, νη νπνίνη απνζηέιινληαη πξνο ηηο εθθιεζηαζηηθέο 

πεξηθέξεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα, πεξηβάιινληαη κε ην 

δηθαίσκα ηνπ «αθνξίδεηλ», πξνθεηκέλνπ λα επνδσζεί ν ζθνπφο ηνπο. Αθνξηζκφ φπσο 

είπακε κπνξνχλ θαηφπηλ άδεηαο λα ελεξγήζνπλ νη Πξεζβύηεξνη θαη νη Ηγνύκελνη ησλ 

Μνλώλ πξνο ηνπο κνλαρνχο. 

ηελ ηνπξθνθξαηία ινηπφλ κε ην δηεπξπκέλν δηθαζηηθφ ξφιν ηεο Δθθιεζίαο 

ν αθνξηζκφο
61

 εθθεχγεη απφ ηα ζηελά εθθιεζηαζηηθά θαη θαλνληθά πιαίζηα θαη 

απνηειεί κέζν πνηληθνχ θαηαλαγθαζκνχ, αλαπιήξσζεο ηνπ φξθνπ θαη πξνιεπηηθφ 

κέηξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηα πιαίζηα ησλ 

δηθψλ πνπ δηελεξγνχληαη πξνο επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ησλ ππνδνχισλ Διιήλσλ. 

Σειείηαη επίζεο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο δεκνζίσλ πξάμεσλ, φηαλ άηνκα 

εγλσζκέλεο αμηνπηζηίαο αλαιακβάλνπλ λα εθηειέζνπλ κηα ζεκαληηθή ππεξεζία πνπ 

αθνξά ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Τπάξρεη αθφκε θαη ε πεξίπησζε ηνπ 

«απηναθνξηζκνχ», ε δέζκεπζε πνπ αλαιακβάλεη έλαο πηζηφο λα ηεξήζεη ηηο 

ππνζρέζεηο, ή ηηο ζπκθσλίεο ηνπ ππφ ηελ απεηιή ηνπ αθνξηζκνχ πνπ ν ίδηνο 

απνδέρεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σν επηηίκην ρξεζηκνπνηείηαη ζε φισλ ησλ βαζκίδσλ ηα 

                                                
59Ζ απφδνζε θαη άξζε ησλ επηηηκίσλ ζηεξίδεηαη ζην απνζηνιηθφ ρσξίν : «θαζώο απέζηαιθε 

κε ν Παηήξ θαγώ πέκπσ πκάο θαη ηνύην εηπώλ ελεθύζεζε θαη ιέγεη απηνίο. Λάβεηε Πλεύκα Άγηνλ αλ 
ηηλώλ αθήηε ηαο ακαξηίαο αθίεληαη απηνίο, αλ ηηλώλ θξαηήηε θεθξάηεληαη» ΗΧΑΝΝΖ, θ΄21-23. 

60 Παλαγηψηε Μηραειάξε,  Αθνξηζκόο .Η πξνζαξκνγή κηαο πνηλήο ζηηο αλαγθαηόηεηεο ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο, Αζήλα 1997, ζει.87. 
61 Ζ δηαρξνληθφηεηα ηνπ αθνξηζκνχ σο δηθνλνκηθνχ κέζνπ ζα αληέμεη θαη κεηεπαλαζηαηηθά, 

αθνχ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ ελζσκαηψζεθε θαη ζηελ θαπνδηζηξηαθή δηθνλνκία ηνπ 1830, βι. 

G.Geib, φ.π ζει.68. 
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εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα θαζψο θαη ζηα κηθηά δηθαζηήξηα, εθείλα δειαδή πνπ 

ζπλαπαξηίδνληαη απφ δεκνγέξνληεο θαη ηνλ επίζθνπν θάζε πεξηνρήο. 

Χο πξνο ηελ ηειεηνπξγία ηνπ αθνξηζκνχ ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 

παξαηεξνχκε φηη απηφο πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ρξηζηηαλνχο ζηελ εθθιεζία 

ζπλήζσο ηελ Κπξηαθή, ή ζε θάπνηα κεγάιε γηνξηή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

γλσζηφο ζε φιε ηελ θνηλφηεηα, κέζσ ηεο αλάγλσζεο ηνπ επηηηκίνπ. Οπζηψδεο 

ζηνηρείν είλαη ε απεηιή αλάγλσζεο ,ή φρη ηνπ αθνξηζκνχ, ε νπνία ζπληζηά εθβηαζηηθφ 

φπιν ζηα ρέξηα ηνπ αδηθνχκελνπ ρξηζηηαλνχ πνπ απαηηεί επαλφξζσζε κέζσ ηεο 

απεηιήο απηήο. 

Ζ ηηκή ηνπ αθνξηζκνχ, δειαδή ηα ρξήκαηα πνπ θαηαβάιεη φπνηνο 

θαηαθεχγεη ζηηο εθθιεζηαζηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ έθδνζε ηνπ 

επηηηκίνπ εηο βάξνο ηνπ αληηδίθνπ, πνηθίιεη αλαιφγσο ηνπ νξγάλνπ πνπ ηνλ εθδίδεη. 

Ζ ιχζε ηνπ αθνξηζκνχ είλαη δπλαηή θαη σο ελ δπλάκεη πνηλή είλαη αλαθιεηή 

απφ ηελ εθθιεζία. Σν επηηίκην απηφ αίξεηαη απφ ηνλ ηεξάξρε πνπ ηνλ επέβαιε, ν 

νπνίνο έρεη ηελ πξνο ηνχην δηθαηνδνζία. Πξνυπνζέηεη βεβαίσο ηελ άξζε ηεο αηηίαο 

επηβνιήο ηνπ θαη επίζεο ηελ πξνζθπγή ηνπ αθνξηζκέλνπ ζηνλ ηεξάξρε πνπ ηελ 

επέβαιε, ή απεπζείαο ζηελ απζεληία ηνπ νηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε. Ζ ιχζε αθνξά 

δσληαλνχο, αιιά θαη ηεζλεψηεο
62

. 

Ζ ηειεηνπξγία ιχζεο εληάζζεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ πιαίζην ηεο Δθθιεζίαο, 

ήηνη ν ηεξάξρεο πνπ επέβαιε ηνλ αθνξηζκφ ηειεί ηνλ εζπεξηλφ θαη ηελ επνκέλε κέξα 

ηνλ ξζξν θαη ηε Θεία Λεηηνπξγία, φπνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηαβάδεη εηδηθή επρή ζην 

θεθάιη ηνπ αθνξηζκέλνπ.
63

 

Σέινο λα αλαθέξνπκε φηη ν αθνξηζκφο είρε ελζσκαησζεί ζε πνιιέο 

ζπιινγέο δηθαίνπ πνπ ππήξμαλ ζηε ηνπξθνθξαηία,
64

 φπσο ην ύληαγκα Μαηζαίνπ ηνπ 

Βιαζηάξεσο, ην λνκνθαλόλα Μαλνπήι Μαιαμνύ, λνκνθαλώλ Γεσξγίνπ 

Σξαπεδνύληηνπ, ηελ Βαθηεξία Αξρηεξέσλ θ.ν.θ.
65

 

                                                
62 Κνηλή ζπληζηακέλε θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ε ζπγρσξεηηθή επρή ηεο εθθιεζίαο, 

βι.Παλ.Μηραειάξε, φ.π, ζει.154. 
63 πγθεθξηκέλα ςάιιεηαη ν θαλφλαο, ηα 12 εσζηλά επαγγέιηα θαη θαηφπηλ δηαβάδεηαη ε 

ζπγρσξεηηθή επρή, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηεξσκέλνπο. ηαλ πξφθεηηαη γηα ιατθνχο ε αλάγλσζε ησλ 

επαγγειίσλ θαηαιείπεηαη,  Βι.Παλαγηψηε Μηραειάξε, φ.π, ζει.181. 
64Γλσζηέο είλαη νη λνκνζπιινγέο ησλ εγεκνληψλ ηεο Μνιδνβιαρίαο, φπσο ην Ννκηθόλ 

Πξόρεηξνλ ηνπ Μηραήι Φσηεηλόπνπινπ, ην ζπληαγκάηηνλ λνκηθόλ ηνπ Αιέμαλδξνπ Τςειάληε, ν Κώδηθαο 

Καιιηκάρε, ν Κώδηθαο Γεσξγίνπ Καξαηδά, βι.Δ.Παπαγηάλλε, φ.π, ζει 182 επ.  
65Παλαγηψηε Μηραειάξε, φ.π, ζει.339 θαη επνκ. 
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2.5 Κνηλόηεηεο θαη Κνηλνηηθά Γηθαζηήξηα 

Τπφ ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο Οζσκαληθήο θαηάθηεζεο, ν ππφδνπινο  

Διιεληζκφο ζπγθξνηήζεθε ζε θνηλφηεηεο, φπνπ πέξα απφ άιιεο αηηίεο πνπ δελ είλαη 

αληηθείκελν αλάιπζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε αλάπηπμε ηνπο νθείιεηαη ελ πνιινίο 

θαη ζην ζχζηεκα είζπξαμεο ησλ θφξσλ. 

ην Οζσκαληθφ δίθαην ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζηεξίδνληαλ ζηνπο άκεζνπο 

θφξνπο, ε είζπξαμε ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείην ζπλήζσο κε δπν ζπζηήκαηα: ησλ 

δηαηεηηκεκέλσλ θόξσλ κε ην νπνίν νξίδεηαη ην κέξνο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε 

θνξνινγνχκελν, κέλεη φκσο άγλσζην ην πνζφ ηεο κειινληηθήο είζπξαμεο θαη ην 

δηαλεκεηηθό κε ην νπνίν νξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ην αλαγθαίν δεκφζην πνζφ, αιιά 

κέλεη άγλσζην ην πνζφ ην νπνίν έκειε λα ζπλεηζθέξεη έθαζηνο πνιίηεο. Σν 

δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα θξίζεθε απφ ηελ Οζσκαληθή θπβέξλεζε σο θαηάιιειν θαη 

εθαξκφζηεθε θάπσο έηζη: ην εγηαιέηη ηεο Ρνχκειεο, π.ρ ην πνζφ πνπ ζα 

εηζπξάηηνληαλ απφ θφξνπο νξηδφηαλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο ηνπαξρίαο ζηα δηάθνξα 

ζαληδάθηα, ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ νπνίσλ νξηδφηαλ κε ηελ ζχκπξαμε ησλ Διιεληθψλ 

κεραληζκψλ, ην πνζφ πνπ έπξεπε λα ζπλεηζθέξεη εθάζηε βντβνδεία, θαηφπηλ πάιη κε 

ηελ ζχκπξαμε ησλ Διιήλσλ δηαλεκφηαλ θάζε πνζφ πνπ αλαινγνχζε ζε θάζε 

θνηλφηεηα θαη απηή αλειάκβαλε απνθιεηζηηθά ηε δηαλνκή ζηα κέιε ηεο θαη ηελ 

είζπξαμε ησλ θφξσλ.
66

Δίλαη αιήζεηα φηη δελ εηζπξάηηνληαλ φινη νη θφξνη κε ην 

δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη απεπζείαο ζηα πξφζσπα, φπσο ε δεθάηε θαη ην 

ραξάηζη. Παξφια απηά πνιιέο θνηλφηεηεο κπφξεζαλ λα ηνπο εμαγνξάζνπλ, 

πιεξψλνληαο θαη΄ απνθνπή θαη κεηά δηαλέκνληαο ηνπο ζηα κέιε ηνπο αλάινγα κε 

ηελ πεξηνπζία θαη ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο εθάζηνπ. 

ηελ Διιάδα ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο θάζε πφιε, θσκφπνιε ,ή ρσξηφ 

απνηεινχζε Κνηλφηεηα, ή θνηλόλ, δειαδή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηαρεηξηδφηαλ ηα 

ζέκαηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζα ιέγακε, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπξθηθή εμνπζία. 

Δμαηξνχληαλ ηα ρσξηά πνπ άλεθαλ ζε θάπνηνλ Οζσκαλφ, ή θαη έιιελα θαη ηα νπνία 

δηνηθνχζε ν επηζηάηεο πνπ φξηδε ν αθέληεο (αγάο).Μέιε ηεο θνηλφηεηαο ήηαλ κφλν νη 

ελήιηθεο απηφρζνλεο πνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ απνγξαθή πνπ 

                                                
66Νηθφιανπ Μνζρνβάθε, ην Γεκόζην Γίθαην ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο,, 

ζει.80. 
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηεο ηνπξθηθήο θαηάθηεζεο θαη νη απφγνλνη ηνπο. Κάζε 

έλα κπνξνχζε λα εθιέγεη, ή λα εθιέγεηαη αλεμαξηήησο αλ δηέζεηε πεξηνπζία . 

Οη δεκνγέξνληεο θαη νη πξνεζηνί, ή πξόθξηηνη πξνέξρνληαλ απφ θάπνηεο 

παιηέο κεγάιεο νηθνγέλεηεο πνπ δηεζψζεζαλ απφ ηελ ηνπξθηθή επέιαζε, θαζψο θαη 

απφ κεγάινπο γαηνθηήκνλεο  θαη αλζξψπνπο πνπ απέθηεζαλ δχλακε απφ ηελ 

εκπινθή ηνπο ζηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε (δηεξκελείο, γξακκαηείο, γηαηξνί Οζσκαλψλ 

αμησκαηνχρσλ). πκπεξαζκαηηθά πξφθεηηαη γηα κηα ηάμε επγελψλ πνπ απνηεινχζαλ 

ηνλ ππξήλα ηεο  Διιεληθήο απηνδηνίθεζεο θαη δηαθξίλνληαλ ζαθέζηαηα απφ ηνλ 

θιήξν θαη ηνλ απιφ ιαφ. 

Οη εθινγέο ησλ δεκνγεξφλησλ δηεμάγνληαλ ζπλήζσο ηελ άλνημε ηελ εκέξα 

ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ,
67

 ή φηαλ ήηαλ δπν θνξέο ην ρξφλν θαη ηελ εκέξα ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ κέζα, ή ζην πεξίβνιν ηεο εθθιεζίαο, ελίνηε ζην ζρνιείν ,ή ζην ζπίηη 

θάπνηνπ, παξνπζία ηεξέσο, κε επηθψλεζε θαη φρη δηα ςεθνθνξίαο. Ζ ζεηεία ήηαλ 

ζπλήζσο εηήζηα, αιιά θάπνηε επεηδή νη εθινγέο αλαβάιινληαλ θαηαρξεζηηθά, νη 

ίδηνη άλζξσπνη έκελαλ ζηελ εμνπζία απηή γηα πνιιά ρξφληα. 

Οη θνηλφηεηεο ζπλήζσο δελ είραλ πεξηνπζία θαη φηαλ είραλ ζπλήζσο 

πξνεξρφηαλ απφ αθηεξψκαηα ησλ εθθιεζηψλ, ή εγθαηαιεηκκέλα θηήκαηα. Γηα λα 

εμνθινχληαη νη πιηθέο ππνρξεψζεηο ηεο θνηλφηεηαο απέλαληη ζηε ηνπξθηθή αξρή 

επηβάιινληαλ έξαλνο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο . 

Οη θνηλφηεηεο
68

 ήηαλ κέξνο ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ηεο 

νζσκαληθήο πνιηηείαο κε θαζήθνληα εζσηεξηθήο δηνίθεζεο ησλ ππνδνχισλ  

Διιήλσλ, φπσο αζηπλφκεπζε, ζπιινγή θαη θαζνξηζκφο θφξσλ, δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζία ηεο ,ζχληαμε ζπκβνιαίσλ
69

 θαη ηέινο απνλνκή δηθαηνζχλεο. 

Οη δεκνγέξνληεο ,φπσο πξναλαθέξακε είραλ κέξνο ηεο αζηηθήο δηθαηνζχλεο 

πνπ ηνπο είραλ εθρσξήζεη ηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα θαη ζπκβνιαηνγξαθηθά 

θαζήθνληα. κσο ε θνηλφηεηα φθεηιε λα απνδεκηψλεη άδηθεο δεκηέο γηα θφλνπο εθ 

πξνκειέηεο ,ή εμ ακειείαο πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπο. Ζ απνδεκίσζε ήηαλ 

ζηαζεξή (1200 γξφζηα) θαη επεθηείλνληαλ θαη ζε πεξηπηψζεηο θινπήο. Ζ ππνρξέσζε 

                                                
67 .π, ζει.83. 
68Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη νη νζσκαληθέο θνηλφηεηεο δηνηθνχληαη απφ ηνχξθν πξνεζηφ 

ηνλ θαινχκελν αγηάλε δηνξηδφκελν απφ ηνλ παζά. 
69 Δπί ηνπξθνθξαηίαο δηφξηδαλ θαη ηνπο λνηάξηνπο ησλ Αζελψλ πνπ πξνυπήξραλ σο ζεζκφο 

απφ ην βπδάληην, βι. Γέξνληα Γεκ,. Πεξί ηνπ Δζηκηθνύ Γηθαίνπ ησλ Αζελώλ ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ηεο 

Δπαλαζηάζεσο, Αζήλα 1964, ζει.18. 
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απηή απέξξεε απφ ην νζσκαληθφ δίθαην πνπ ζεσξνχζε ππεχζπλνπο γηα απνδεκίσζε 

ηνπ ζπγγελείο ηνπ εγθιεκαηία θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππήξραλ, ππεχζπλνη 

ζεσξνχληαλ νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ. Γηα λα πξνιακβάλεη ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ε 

θνηλφηεηα ζπγθξνηνχζε απνζπάζκαηα γηα ζχιιεςε ησλ δξαζηψλ, ηα νπνία ήηαλ 

ππνρξεσκέλα ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπιιάκβαλαλ ηνπο απηνπξγνχο, λα θαηαβάινπλ 

απηά ηελ απνδεκίσζε. 

Οη πξνεζηνί ζπλέπξαηηαλ ελψπηνλ ηνπ θαδή, φηαλ απηφο εθδίθαδε ππφζεζε 

πνιηηηθήο θχζεσο κεηαμχ Έιιελα θαη Οζσκαλνχ, θαζψο θαη ζε πνηληθέο δίθεο, ηηο 

νπνίεο ν πξνεζηφο κπνξνχζε λα επαλεμεηάζεη ελψπηνλ ηνπ παζά.
70

   

Παξάιιεια ινηπφλ κε ηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα ιεηηνχξγεζαλ θαη 

θνηλνηηθά δηθαζηήξηα ζπγθξνηνχκελα εθ ησλ πξνεζηψλ θαινχκελα αηξεηνθξηζίαη, 
71

 

ε πξνζθπγή ζηα νπνία ήηαλ πξναηξεηηθή θαη ηα νπνία εθάξκνδαλ θπξίσο ηα θαηά 

ηφπνπο έζηκα σο απνλεκεκέλν δίθαην . 

Κπξίσο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα ε απνλνκή 

δηθαηνζχλεο απφ θνηλνηηθά δηθαζηήξηα. Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αηψλα κε 

αρηηλακέ
72

ηνπ ζνπιηάλνπ Μνπξάη ηνπ Γ΄ αλαγλσξίζηεθε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Νάμνπ, Άλδξνπ, Πάξνπ, αληνξίλεο, Μήινπ θαη ίθλνπ ην δηθαίσκα αλάζεζεο ηεο 

επίιπζεο ησλ αζηηθψλ δηαθνξψλ ζηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο.
73

Απφ ηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 

αηψλα δηακνξθψζεθε κηα ηδηφηππε δηθαζηηθή εμνπζία ηνπ δξαγνπκάλνπ ηνπ ζηφινπ,
74

 

ν νπνίνο δίθαδε θαη΄ έθεζε ζα ιέγακε απνθάζεηο ησλ ηνπηθψλ επηηξνπψλ θαη 

δηέηαζζε αηξεηνθξηζίεο ζε αζηηθέο δηαθνξέο, ελψ ελεξγνχζε αλαςειαθήζεηο θαη 

αλαζεσξήζεηο δηθψλ πνπ είραλ δηεμάγεη ζπκβνχιηα δεκνγεξφλησλ. 

Σα θνηλνηηθά δηθαζηήξηα είραλ ηελ δηθαηνδνζία ησλ αζηηθψλ δηαθνξψλ, 

πιελ ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη θιεξνλνκηθψλ πεξηπηψζεσλ, απηφ βέβαηα δελ 

ηεξνχληαλ πάληνηε. Δίραλ θαη κηα πεξηνξηζκέλε πνηληθή δηθαηνδνζία γηα εθδίθαζε 

κηθξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ. Ηδηαίηεξα ζηα λεζηά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

απμήζεθε ε πνηληθή δηθαηνδνζία ησλ θνηλνηηθψλ δηθαζηεξίσλ. 

                                                
70Νηθφιανπ Μνζρνβάθε, φ.π ζει.96. 
71Υαξίθιεηα Γεκαθνπνχινπ, Η πνξεία πξνο ζύληαμηλ Διιεληθνύ Αζηηθνύ Κώδηθνο, ζει.16. 
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73 Βι.Γεκήηξε ηάηξα, Διιεληθά Κνηλνηηθά Γηθαζηήξηα θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, ζει.30. 
74Γηεξκελέαο, ν νπνίνο ήηαλ ζπλήζσο Έιιελαο, βι.Μελέιανπ Σνχξηνγινπ-Λχδηαο 

Παπαξξήγα-Αξηεκηάδε, Η πκβνιή ησλ Γξαγνκάλσλ ηνπ ηόινπ ζηελ πξναγσγή ηεο Γηθαηνζύλεο ησλ 

Νήζσλ ηνπ Αηγαίνπ, Αζήλα 2002. 
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Ζ ζπγθξφηεζε ηνπο απνηεινχληαλ θαηά θαλφλα απφ θνηλνηηθνχο άξρνληεο 

ελψ ζηα λεζηά κεηείραλ θαη θιεξηθνί. Ο αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ δηάθεξε θαηά 

πεξίπησζε. Ζ πξνζθπγή ησλ πνιηηψλ ζηε θνηλνηηθή δηθαηνζχλε γηλφηαλ ζπλήζσο 

πξνθνξηθά, κε πξνζαγσγή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (έγγξαθα, φξθν, απηνςία, 

κάξηπξεο) ηε κέξα ηεο δίθεο θαη εθδίδνληαλ άκεζα νη απνθάζεηο. Ζ εθηέιεζε ηνπο 

ήηαλ δπλαηή θπξίσο ζηα λεζηά πνπ ππήξρε ζπγθξνηεκέλε αζηπλνκηθή δχλακε, αιιά 

φπσο εηπψζεθε θαη γηα ηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα θαη ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

νη απνθάζεηο ησλ θνηλνηηθψλ δηθαζηεξίσλ ήηαλ ζεβαζηέο ιφγσ ηεο απνδνρήο ησλ 

εζληθψλ δηθαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηα ηνπξθηθά δηθαζηήξηα, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχζακε αλσηέξσ.
75

 

  

2.6 Σν ηδησηηθό δίθαην ζηε ηνπξθνθξαηνύκελε Διιάδα 

Σν ηδησηηθφ δίθαην ηεο πεξηφδνπ απηή δηακνξθψλεηαη θαη εμνρήλ απφ ηα 

έζηκα
76

 πνπ επεθξάηεζαλ σο απφηνθνο ηεο θαηάξγεζεο ηεο έλλνκεο ηάμεο πνπ 

δηαηεξνχζε ην παιηφ ξσκατθφ δίθαην, απφ ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε.Σν παξνπζηάδεη 

ζε αδξέο γξακκέο ν Gustav Geib
77

 ζην έξγν ηνπ Παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

Γηθαίνπ ζηελ Διιάδα πνπ εθδφζεθε ζηε Υατδειβέξγε ην 1835, κεηά ηελ απνρψξεζε 

ηνπ απφ ηελ ρψξα. 

ην νηθνγελεηαθφ δίθαην ν θιήξνο, ηδηαίηεξα ζην δίθαην ηνπ γάκνπ αζθνχζε 

κηα ζρεδφλ απεξηφξηζηε επηξξνή κε επαθφινπζν νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Αξκελόπνπινπ λα γίλνληαη αλεμαηξέησο απνδεθηέο. ην ζέκα ηεο κλεζηείαο φκσο ην 

εζηκηθφ δίθαην επέβαιε παληνχ ην θαλφλα ηνπ εληειψο δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο 

θαη ε δηάιπζε ηεο κπνξνχζε λα γίλεη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ επηηξεπφηαλ θαη ε 

ιχζε ηνπ γάκνπ. Ζ λφκηκε ειηθία γηα ζχλαςε γάκνπ ήηαλ αληίζηνηρε κε απηή πνπ 

επέηαζζε ην ξσκατθφ δίθαην δειαδή κεηαμχ 12 θαη 14 εηψλ, θαλφλαο πνπ ζπλέρηζε 

λα είλαη απνδεθηφο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη ζπάλην θαηλφκελν γάκνη ζ΄ απηή ηελ 

ειηθία. ρεηηθά κε ηα θσιχκαηα γάκνπ αθνινπζνχληαη πηζηά νη δηαηάμεηο ηνπ 

Αξκελφπνπινπ πνπ είλαη ηδηαίηεξα απζηεξέο, αθνχ ζπκθσλνχλ κε ην εθθιεζηαζηηθφ 

                                                
75 Οξάηε αλσηέξσ, ζει.36. 
76 Πινχζηα είλαη ε λνκνινγία ησλ θνηλνηηθψλ δηθαζηεξίσλ θπξίσο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ 

(φπσο ηεο Μπθφλνπ) πνπ δηακνξθψλνπλ ην ηδησηηθφ δίθαην βάζεη ησλ εζίκσλ, βι. Ηάθσβνπ Βηζβίδε, 

Σα εξσηήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο ηνπ έηνπο 1933 πεξί ησλ λνκηθώλ εζίκσλ θαη αη επ΄ απηώλ 

απαληήζεηο ησλ ηνπηθώλ αξρώλ, Αζήλα 1950.  
77 Βαζηιηθφο ζχκβνπινο ζην ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο επί Βαπαξνθξαηίαο ζηελφο ζπλεξγάηεο 

ηνπ κέινπο ηεο αληηβαζηιείαο αξκφδηνπ γηα ζέκαηα δηθαηνζχλεο Georg Ludwig Maurer. 
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δίθαην. Απαγνξεχεηαη ν γάκνο κεηαμχ ζπγγελψλ εθ πιαγίνπ κέρξη εβδφκνπ βαζκνχ 

θαη εμ αγρηζηείαο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί ε 

ιεγφκελε ζχγρπζε ζπγγεληθψλ νλνκάησλ.  

ρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο δηαδπγίνπ ηεξνχληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ 

Αξκελφπνπινπ. αλ λφκηκνο ιφγνο δηαδπγίνπ ζεσξείηαη ε πλεπκαηηθή αζζέλεηα ελφο 

εθ ησλ ζπδχγσλ, ε άκβισζε ζε έκβξπν πξνεξρφκελν απφ γάκν γηα ιφγνπο κίζνπο 

πξνο ην ζχδπγν, θαζψο θαη ε έιιεηςε παξζελίαο. ηηο πεξηνπζηαθέο ζρέζεηο ησλ 

ζπδχγσλ ηζρχεη ην ξσκατθφ δίθαην. Σα αγαζά ηεο γπλαίθαο, πξνηθψα, ή παξάθεξλα,
78

 

δηαρσξίδνληαη απφ ηε πεξηνπζία ηνπ ζπδχγνπ, εθηφο αλ ππάξρεη ηδηαίηεξε ζπκθσλία 

πεξί ηνπ αληηζέηνπ. Δθηφο απφ ηελ πξνίθα ζηε ηνπξθνθξαηία εκθαλίδεηαη θαη ην 

«ηξάρσκα»,
79

θαζψο θαη ν γάκνο δηα θεπελίνπ.
80

 ε φια ηα κέξε ηεο  Διιάδαο  

θαλφλαο είλαη ε παηξηθή εμνπζία λα παχεη κε ην γάκν θαη ηε δεκηνπξγία μερσξηζηνχ 

λνηθνθπξηνχ
81

 .Αθφκε πην ελδηαθέξνπζα είλαη ε απφθιηζε ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ, πνπ 

παξαηεξείηαη ζην ζέκα ηεο επηηξνπείαο, απφ ην ξσκατθφ δίθαην. Οη γπλαίθεο κέρξη ην 

γάκν ηνπο είλαη ππεμνχζηεο ησλ γνληψλ ηνπο. Μεηά ην ζάλαην ησλ γνλέσλ, αλ δελ 

έρνπλ παληξεπηεί, ηελ επηηξνπεία ηνπο αλαιακβάλεη ν πην πιεζηέζηεξνο άξξελ 

ζπγγελήο. Οη ππνζέζεηο επνπηείαο αλειίθσλ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζην ζπγγεληθφ 

ζπκβνχιην
82

 θαη φρη ζηα δηθαζηήξηα. Ζ παξέθθιηζε απφ ην ξσκατθφ δίθαην 

ζπλερίδεηαη θαη ζην ζέκα ηεο ελειηθίσζεο αθνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο 

ηνπνζεηείηαη ζε πην κηθξή ειηθία πνπ πνηθίιεη απφ 14 σο 18 εηψλ. Ζ δηνίθεζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ επνπηεπφκελνπ εμαθνινπζεί λα ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ζεηηθνχ ξσκατθνχ δηθαίνπ. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ζηε δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο 

θπξίσο αλάκεζα ζηνπο θιέθηεο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο δεκηνπξγήζεθε έλα ηδηαίηεξν 

είδνο πηνζεζίαο γλσζηφ σο «αδειθνπνίεζε». 

                                                
78 Απφ ηελ νκεξηθή ιέμε θεξλή πνπ ζεκαίλεη πξνίθα. Δπηβηψλεη κέρξη ζήκεξα ε έθθξαζε 

«πνιχθεξλε λχθε». 
79

 Πξφθεηηαη γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο γπλαίθαο θαηαβνιή ελφςεη ηνπ γάκνπ ρξεκαηηθήο 

δσξεάο εμ ηδίσλ πξνο ηνλ άλδξα, κε επηζηξεθφκελε, ελ αληηζέζεη κε ηε πξνίθα, ζε πεξίπησζε ιχζεο 

ηνπ γάκνπ, Βι. Νηθφιανπ Παληαδφπνπινπ, Δθθιεζία θαη Γίθαην εηο ηελ Υεξζόλεζνλ ηνπ Αίκνπ επί 

Σνπξθνθξαηίαο, Θεζζαινλίθε 1986, ζει.47. 
80Πξφθεηηαη γηα πξφζθαηξν γάκν ζπλνκνινγνχκελν δηα κίζζσζεο ,ή γακήιησλ δψξσλ πξνο 

ηελ γπλαίθα απφ ηνλ άλδξα, σο κηα κνξθή πξνίθαο θαη ζε πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο απφ ην ζχδπγν, 

απηά παξακέλνπλ απηνδηθαίσο ζηε ζχδπγν, βι.Ν.Παληδφπνπινπ, φ.π, ζει76. 
81 Ο Geib παξαηεξεί φηη νη δηαηάμεηο πεξί παηξηθήο εμνπζίαο είλαη ζπλαθείο κε ην παιαηφ 

γεξκαληθφ δίθαην παξά κε ην ξσκατθφ, βι. ηδίνπ, Η θαηάζηαζε ηνπ Γηθαίνπ ζηελ Διιάδα, ζει.76. 
82Μέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη νη ζηελφηεξνη ζπγγελείο ηνπ αλειίθνπ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ 

ίδηα πεξηνρή, Gustav Geib, φ.π, ζει.79. 
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ην εκπξάγκαην δίθαην θαη ζχκθσλα κε ην θνξάλη ε γε αλήθεη ζηνλ 

«θπξίαξρν ησλ πηζηψλ», ην ζνπιηάλν, ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαβηβάζεη νιφθιεξν ,ή 

κέξνο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ζε ηξίηνπο. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο νη ηδηνθηεζίεο πνπ 

κεηαβηβάδνληαη βαξχλνληαη κε θφξν ηελ δεθάηε θαη ηφηε ν θάηνρνο ηνπο έρεη πάλσ 

ηνπο πιήξε θπξηφηεηα θαη ειεπζεξία δηάζεζεο θαη θαινχληαη ηηκάξηα. ηε 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ζηα ηηκαξησηηθά θηήκαηα ε ηδηνθηεζία παξακέλεη ζην θξάηνο 

θαη νη εθάζηνηε θάηνρνη ζεσξνχληαη κηζζσηέο. Αληίζεηα αλ δελ παξακεινχληαλ ε 

θαιιηέξγεηα ησλ ηηκαξησηηθψλ θηεκάησλ ππήξρε δηθαίσκα λα απαηηνχλ ηελ 

αδηαηάξαθηε λνκή ηνπο θαη φηαλ ήηαλ ζπλεπείο ζηε θαηαβνιή ησλ θφξσλ, 

κπνξνχζαλ λα ηα κεηαβηβάδνπλ ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπο, θπξίσο ζηνλ πξσηφηνθν 

πηφ, απνθιεηφκελσλ ησλ γπλαηθψλ. ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο φκσο 

εκθαλίζηεθαλ κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα πξψηα ίρλε εζηκηθνχ δηθαίνπ γηα ηα 

πξάγκαηα. ην ζέκα ηεο θηήζεο ηεο θπξηφηεηαο γηα παξάδεηγκα, απαηηείηαη έγγξαθε 

ζχκβαζε, πνπ ζε νξηζκέλα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, φπσο Όδξα, Μχθνλνο ππφθεηηαη ζε 

κεηαγξαθή θάηη πνπ ζηε επεηξσηηθή ρψξα κφλν ζηε Πάηξα εθαξκνδφηαλ.
83

 Ζ 

έγγξαθε θαηάξηηζε ζχκβαζεο απαηηείηαη θαη γηα ηηο δνπιείεο. Οη ππνζήθεο θαηά ηελ 

ηνπξθνθξαηία δελ ήηαλ δηαδεδνκέλεο. Ζ ζρέζε πηζησηψλ-δαλεηζηψλ ήηαλ 

πεξηζζφηεξν πξαθηηθή. Κάζε δαλεηζηήο πνπ δελ κπνξνχζε λα ηθαλνπνηεζεί 

ελεξγνχζε εμ ηδίσλ θαη εθπνηνχζε εθείλα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε πνπ 

ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηε πιεξσκή ηνπ, ρσξίο νη ππφινηπνη δαλεηζηέο λα κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ απφ ην εθπιεηζηεξίαζκα. Γεληθά ε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ήηαλ πην 

δηαδεδνκέλε ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
84

 Δπηθξάηεζε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο (Δπίδαπξν, 

Μεζνιφγγη, Νάμν θ.ν.θ)  ν ζεζκφο ηεο αληίρξεζεο. χκθσλα κε απηή νη πηζησηέο 

επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ ηε θαηνρή νξηζκέλσλ αθηλήησλ ηνπ νθεηιέηε, αληί λα 

ηνπο θαηαβάιιεηαη ηφθνο. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηνπ νθεηιέηε ηα αθίλεηα 

απηά είηε εθπνηνχληαη, είηε ηα ηδηνπνηνχληαη νη πηζησηέο. 

ην θιεξνλνκηθφ δίθαην παξαηεξνχληαη νη πεξηζζφηεξεο απνθιίζεηο ηνπ 

εζηκηθνχ απφ ην γξαπηφ δίθαην θαη εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο ζπγθεληξσκέλεο 

πεξηνπζίαο ηνπ θχινπ ,ή ηεο νηθνγέλεηαο.  Χο αλψηαηε βαζηθή αξρή αλαγλσξίδεηαη ε 

ξίδα ησλ αξξέλσλ έλαληη ησλ ζήιεσλ. ε φιε ηε ρψξα είλαη γεληθφο θαλφλαο φηη νη 

                                                
83Gustav Geib, φ.,π ζει.86. 
84 Βι. πεξηζζφηεξα Παπαξξήγα-Αξηεκηάδε Λ., Η Αλαγθαζηηθή Δθηέιεζε  γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηδησηηθώλ ρξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ. Πεξηπηώζεηο από ηα κεηαβπδαληηλά έγγξαθα ηνπ 

λεζησηηθνύ ρώξνπ ηνπ Αηγαίνπ 1600-1821, Δπεηεξίο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Γηθαίνπ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ 

1998. 
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θφξεο, φηαλ ζπληξέρνπλ κε γηνπο θιεξνλνκνχκελνπ, έπνληαη, αθνχ νη γηνί 

θιεξνλνκνχλ εμ νινθιήξνπ θαη νη θφξεο πεξηνξίδνληαη λα απαηηήζνπλ αλάινγε 

πξνίθηζε. Οη αδειθνί επσκίδνληαη εηο βάξνο θαη ησλ θιεξνλνκηθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ ελίνηε, λα θξνληίζνπλ γηα ην γάκν ησλ αδειθψλ ηνπο, αιιά θαη λα 

δηαηξέθνπλ ηηο αλχπαληξεο αδειθέο. Ζ ζχδπγνο πνπ επηδεί δηαηεξεί ηελ ηζφβηα 

επηθαξπία ηεο πεξηνπζίαο ησλ απνζαλφληνο ζπδχγνπ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππάξρνπλ παηδηά. ηαλ ε ζχδπγνο θιεξνλνκεί καδί κε απψηεξνπο ζπγγελείο εθηφο 

απφ ηελ ηζφβηα επηθαξπία, ηζρχεη θαη ε ηξηκνηξία.
85

ην δίθαην ηεο εμ αδηαζέηνπ 

δηαδνρήο, νη γνλείο κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ θαηά ην δνθνχλ ηε πεξηνπζία ηνπο κεηά 

ζάλαην, ρσξίο δπλαηφηεηα απνθιήξσζεο. Οη δηαζήθεο απαηηνχλ ηε ζχκπξαμε 

πεξηζζφηεξσλ καξηχξσλ θαη εκθαλίδεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο (Καιάβξπηα) ε 

ηδηφγξαθε δηαζήθε. 

ην ελνρηθφ δίθαην ηεο επνρήο αθνινπζείηαη ν γεληθφο θαλφλαο φηη φιεο νη 

ζπκβάζεηο είλαη αγψγηκεο.  Ο δηθαηνχρνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβεη ζηελ αγνξά 

αζθψληαο ελνρηθή αγσγή θαηά ηνπ πσιεηή θαη δηθαηνχηαη λα αζθήζεη αγσγή 

αλαζηξνθήο, έζησ θαη αλ έρεη επέιζεη ε παξάδνζε ηνπ πξάγκαηνο ,αθφκε θαη 

ελαληίνλ θάζε ηξίηνπ θαηφρνπ. Ο δηθαηνχρνο επζχλεηαη απέλαληη ζηνλ αγνξαζηή γηα 

θάζε ελέξγεηα πνπ ππνρξεψζεθε λα θάλεη ν ηειεπηαίνο θαη γηα θάζε βειηίσζε πνπ 

επέθεξε απέλαληη ζην πξάγκα. Οη δηθαηνπξαμίεο ζηηο νπνίεο δχλαηαη αλαζηξνθή είλαη 

ε επαρζήο εθπνίεζε
86

 θπξίσο θαη φρη νη δσξεέο, ή αληαιιαγέο θαη ελερπξηάζεηο. ε 

πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο πεξηζζφηεξσλ δηθαησκάησλ αλαζηξνθήο πξνεγνχληαη νη 

ζπγγελείο ηνπ πσιεηή θαη ζε ζπλαγσληζκφ πεξηζζνηέξσλ αθνινπζεί πάληα δηαλνκή. 

Σν δηθαίσκα αλαζηξνθήο απνζβέλλπηαη κε ηελ παξαίηεζε απφ ηελ άζθεζε ηνπ θαη 

παξαγξάθεηαη 30 εκέξεο κεηά ηελ πψιεζε θαη ζε ηέζζεξηο κήλεο, αλ εκπνδίζηεθε 

λφκηκα ζηελ άζθεζε  ηνπ, ζε θάζε πεξίπησζε ζηε δεθαεηία ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ηνπ αλαγγέιζεθε πνηέ ε πψιεζε. 

 

 

 

                                                
85χκθσλα κε απηή, νιφθιεξε ε πεξηνπζία πνπ εγθαηαιείπεη ν θιεξνλνκνχκελνο ρσξίδεηαη 

ζε ηξία κέξε, απφ ηα νπνία ε ζχδπγνο απνθηά ην 1/3 απηήο, Βι.Νηθφιανπ Παληαδφπνπινπ,  Δθθιεζία 

θαη Γίθαηνλ εηο ηελ Υεξζόλεζνλ ηνπ Αίκνπ επί Σνπξθνθξαηία,  ζει.54. 
86 Πψιεζε έλαληη ηηκήκαηνο. 
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2.7 Σν Πνηληθό Γίθαην 

Κάζε θνξά πνπ Έιιελαο δηέπξαηηε αδίθεκα ζε βάξνο Σνχξθνπ θαη ν παζψλ, 

ή νη ζπγγελείο ηνπ, απεπζχλνληαλ ζηνπο ηνπξθηθέο αξρέο, απηέο επηιακβάλνληαλ 

ρσξίο εμαίξεζε. Μφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην αδίθεκα δηαπξάηηνληαλ κεηαμχ 

ειιήλσλ απνθηνχζαλ νη επίζθνπνη δηθαηνδνζία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηφζν ν 

κελπηήο, φζν θαη θαηεγνξνχκελνο ζα ππνβάιινληαλ εθνπζίσο ζηελ θξίζε ηνπ, φπσο 

επίζεο γηλφηαλ θαη ζε θνηλνηηθά δηθαζηήξηα ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ.  

Ζ αξκνδηφηεηα απηή αθνξνχζε κφλν κηθξήο ζεκαζίαο πιεκκειήκαηα,
87

 

δηφηη γηα ηα ζνβαξφηεξα εγθιήκαηα επηιακβάλνληαλ πάληα ζρεδφλ ηα ηνπξθηθά 

δηθαζηήξηα. Δμαίξεζε ζην θαλφλα απηφ εηζάγεηαη γηα ηελ εθηεηακέλε γεληθά θαη ζε 

πνηληθήο θχζεσο ζέκαηα δηθαηνδνζία ηνπ Παηξηάξρε θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ, 

απέλαληη ζηνπο έιιελεο θαη ζε ζνβαξφηεξα αδηθήκαηα, επηβάιινληαο πνιπεηείο 

πνηλέο θπιάθηζεο, ή θάηεξγνπ αθφκα θαη εμνξία κε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ νπιηάλνπ, 

φρη φκσο θαη ηε ζαλαηηθή πνηλή. 

Σν δίθαην πνπ εθαξκφδεηαη ελίνηε παξεθθιίλεη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

θαη  εμαξηάηαη απφ ηελ ειεχζεξε εθηίκεζε ηνπ παηξηάξρε θαη ην πεξί δηθαίνπ 

αίζζεκα ηνπ. Οη πνηλέο απηέο ήηαλ άκεζα εθηειεζηέο κε ηε ζπλδξνκή ηεο 

αζηπλνκηθήο δχλακεο πνπ ηεξνχζε ,ή ησλ γεληηζάξσλ.
88

Καη ζηε πνηληθή απνδεηθηηθή 

δηαδηθαζία φπσο αλαθέξακε ρξεζηκνπνηείηαη ν αθνξηζκφο. 

ρεηηθά κε ηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη ζηελ Διιάδα, ν θφλνο θαη νη 

ζσκαηηθέο βιάβεο γίλνληαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα απ΄ φηη ζε άιιεο ρψξεο θαη απηφ 

απνδίδεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ Διιήλσλ φπνπ δελ πξνζθέξεη αθνξκέο γηα 

νηθνγελεηαθνχο ηζαθσκνχο, δπζηπρία θαη εγθιήκαηα.
89

 Δλ αληηζέζεη ζπρλφηεξα 

εγθιήκαηα είλαη ε άκβισζε θαη ε παηδεξαζηία, αιιά θαη ν εκπξεζκφο θπξίσο ησλ 

δαζψλ.
90

  Δπίζεο ε ιεζηεία θαη ε πεηξαηεία ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα ζε βαζκφ πνπ 

ηδηαίηεξα ε πεηξαηεία απέθηεζε θπξίσο ζηα λεζηά νξγαλσκέλν ραξαθηήξα θαη καδί κε 

                                                
87Απηά αθνξνχζαλ εγθιήκαηα θαηά ησλ εζψλ, ειαθξέο ζσκαηηθέο βιάβεο, θινπέο, 

αγξνηηθέο θζνξέο θ.α, Βι.Μελέιανπ Σνχξηνγινπ, Η Πνηληθή Γηθαηνζύλε επί Σνπξθνθξαηίαο,, Αζήλα 

1968, ζει.11 θαη επνκ. 
88Gustav Geib ,φ.π, ζει.104. 
89 Gustav Geib, φ.π, ζει.109 
90 Gustav Geib, φ.π ζει.110 
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ηε λαπηηιία θαη ην εκπφξην απνηέιεζαλ βηνηηθνχο πφξνπο θαη νδήγεζαλ θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ λαπηηθνχ δηθαίνπ ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ.
91

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

                                                
91 Βι.Λεσλίδα Πιεηψλε, Σν λαπηηθό δίθαην ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο λαπηηιίαο ησλ Διιήλσλ, 

Αζήλα 2007. 
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Γ΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Η Γηθαηνζύλε ζηα  Δπαλαζηαηηθά Υξόληα 

3.1 Γηθατηθή πξόβιεςε ησλ Σνπηθώλ Πνιηηεπκάησλ 

Ζ νξγάλσζε ηεο δηθαηνζχλεο ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ζπγθξφηεζεο 

ελφο θξάηνπο, πνπ εληάζζνληαλ κεηαμχ ησλ πνιηηηζκέλσλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο 

απνηέιεζε πξσηαξρηθή κέξηκλα ησλ επαλαζηαηεκέλσλ Διιήλσλ. Ζ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ απηνχ πξνυπφζεηε ζπγθξφηεζε εληαίαο δηνίθεζεο απέλαληη ζε έλα 

πνιπθξαηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ίζρπε θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία θαη χπαξμε 

επηζηεκνληθήο θαιιηέξγεηαο δηθαίνπ γηα λα θαηεπζχλεη ζσζηά ηελ λνκνζεηηθή 

πνιηηηθή. 

Σα ηνπηθά πνιηηεχκαηα εθθξάδνπλ ην πνιπαξρηθφ πλεχκα θαη απνηεινχλ ην 

πξψην ζηάδην γηα ηελ ζπγθξφηεζε εληαίνπ θξάηνπο. ια πξνβιέπνπλ ηε ζχζηαζε 

ζπιινγηθψλ δηθαζηηθψλ νξγάλσλ (θξηηψλ, ζεσξεηψλ) θαηά πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ 

δηθαηνδνζίαο, πνπ ζα δηνξίδνληαλ απφ ηηο ηνπηθέο δηνηθήζεηο. Έηζη ζχκθσλα κε ηελ 

δηαθήξπμε ησλ Καιηεδψλ (26 Μαΐνπ 1821) επηακειέο δηθαζηήξην ππφ ηελ πξνεδξία 

ηνπ Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε ζα απνθάζηδε γηα φιεο ηηο ππνζέζεηο: «θαζ΄ όπνηνλ 

ηξόπνλ ε ζεία πξόλνηα ηνπο θσηίζεη θαη γλσξίζσζηλ σθέιηκσλ.
92

Ο Γεληθφο 

Οξγαληζκφο Πεινπνλλήζνπ (Ηνχιηνο 1821) ζεζπίδεη φηη : «Οη θξηηαί λα θξίλνπλ πεξί 

ησλ ακαξηεκάησλ θαηά ην θαζήθνλ ηεο αλζξσπόηεηαο, ηνπο λόκνπο θαη ηα έζηκα ηα 

ηνπηθά ,ζύκθσλα κε ην θαζήθνλ ηεο αλζξσπόηεηνο θαη κε ηνπο λόκνπο»,
93

αλαγλσξίδεη 

δειαδή ηελ αξρή ηεο ηζνηηκίαο εζίκνπ-λφκνπ απφ ηελ κηα πιεπξά θαη απφ ηελ άιιε 

ζεζπίδεη ζπκπιεξσκαηηθά ηελ πξνζθπγή ζηηο αξρέο ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο φηαλ 

αλαθέξεηαη ζην «θαζήθνλ ηεο αλζξσπφηεηαο». 

ηνλ νξγαληζκφ ηεο Γεξνπζίαο ηεο Γπηηθήο Διιάδνο (Μεζνιφγγη 9 

Ννεκβξίνπ 1821)  πξνβιέπεηαη φηη ε γεξνπζία «κέρξη ηνπ ηαθηηθνύ δηνξγαληζκνύ ησλ 

θξηηεξίσλ δηνξίδεη πξνζσξηλώο ηνπο ζεσξεηάο ησλ εγθιεκαηηθώλ θαη πνιηηηθώλ 

δηαθνξώλ».
94

Πξνβιέπεηαη θαη ε ζπγθξφηεζε πεληακεινχο δηθαζηεξίνπ γηα ηελ 

εθδίθαζε ησλ εγθιεκάησλ εζράηεο πξνδνζίαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

                                                
92 Νηθφιανπ Παληαδφπνπινπ, Η δηθαηνδνηηθή πνιηηηθή θαηά ηελ Δπαλάζηαζε θαη ηελ 

Καπνδηζηξηαθή Πεξίνδν, Αζήλα 1978, ζει.39. 
93 Νηθφιανπ Παληαδφπνπινπ, φ.π ζει.39. 
94 Κεθ.Α άξζξν 7. 
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γεξνπζηαζηέο θαη νλνκάδεηαη Μέγα Κξηηήξηνλ.
95

 Ο ζπκβηβαζκφο ησλ δηαθνξψλ ζε 

πξψην βαζκφ αλαηίζεηαη ζε αηξεηνχο πξνεζηνχο θαη πξνγξακκαηίδεηαη ε έθδνζε 

πξνζσξηλήο δηάηαμεο πνπ ζα δηέπεη ηελ δηαδηθαζία απηψλ ησλ δηθαζηεξίσλ. Γηα ην 

εθαξκνζηέν δίθαην δελ γίλεηαη ιφγνο, φκσο ε ρξεζηκνπνίεζε αηξεηψλ δηθαζηψλ, 

ππνθξχπηεη πξφζεζε αμηνπνίεζεο ηνπ ιατθνχ δηθαίνπ παξάιιεια κε ην επίζεκν. 

ηελ Ννκηθή Γηάηαμε ηεο Αλαηνιηθήο Υέξζνπ Διιάδνο (άισλα 15 

Ννεκβξίνπ 1821) εθδειψλεηαη κε ιφγην ηξφπν ε κίκεζε ζε παιηά Διιεληθά ,ή μέλα 

λνκνζεηηθά πξφηππα.
96

Σα δηθαζηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη λα ζπζηαζνχλ ζα 

απνθαζίδνπλ απνθιεηζηηθά κε βάζε ην επίζεκν βπδαληηλνξσκατθφ δίθαην, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ην εζηκηθφ δίθαην. Πξνγξακκαηίδνληαη πξσηνβάζκηα δηθαζηήξηα 

γηα θάζε ρσξηφ ζπγθξνηνχκελα απφ έλα ,ή δπν αηξεηνχο δηθαζηέο, δεπηεξνβάζκηα 

πεληακειή Γεληθά Κξηηήξηα ζηηο επαξρίεο θαη ην Αλέθθιεην Κξηηήξην ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, ζπληηζέκελν απφ έμη αξενπαγίηεο πνπ εθιέγνπλ ηνλ πξφεδξν. Πξνβιέπεηαη γηα 

ην κέιινλ ε εθ λένπ θσδηθνπνίεζε ηνπ βπδαληηλνξσκατθνχ δηθαίνπ κε βάζε ηα 

Βαζηιηθά ησλ απηνθξαηφξσλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε επηινγή  απφ 

ηνπο θνηλσληθνχο λφκνπο πνπ ζα αμηνινγνχζε επηηξνπή αξρηεξέσλ. 
97

 

Αμίδεη κλεία ζην Πνιηηηθνζηξαηησηηθφ ζχζηεκα άκνπ πνπ ζπζηήζεθε ην 

Μάτν ηνπ 1821 θαη πέηπρε ηνλ ελαξκνληζκφ επίζεκνπ θαη δεκψδνπο δηθαίνπ, 

εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ηεο Λατθήο θπξηαξρίαο κε πξφηππν ην «ζχληαγκα» ηνπ Ρήγα 

Βειεζηηλιή θαη επεξεαζκέλν απφ ηηο αξρέο ηηο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο.
98

 Γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πνιηηηθψλ δηαθνξψλ ηδξχνληαη δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα ζε θάζε ρσξηφ κε 

εηξελνπνηνύο θξηηάο ηνπο αηξεηνχο  δπν ,ή ηξεηο έθνξνπο θαη πξσηνβάζκην δηθαζηήξην 

απνηεινχκελν απφ ηξεηο πνιηηηθνύο θξηηάο, πνπ δηθάδνπλ θαη ζαλ δεπηεξνβάζκην 

δηθαζηήξην ηηο εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ εηξελνπνηώλ θξηηώλ θαη 

απνθαίλνληαη αλέθθιεηα γηα φιεο ηηο πνιηηηθέο ππνζέζεηο κε βάζε ηνλ Αξκελφπνπιν, 

ελψ νη πνηληθέο δηαθνξέο ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ηνπ Γεληθνύ 

Γηνηθεηνύ, ν νπνίνο δίθαδε επίζεο αλέθθιεηα κε βάζε ηε λνκνζεζία ηνπ 

Αξκελφπνπινπ θαη ηα ηνπηθά έζηκα. 

                                                
95Κεθ.Α άξζξν 16. 
96 «Οη θνηλσληθνί λόκνη ησλ αεηκλήζησλ ρξηζηηαλώλ απηνθξαηόξσλ ηεο Διιάδνο κόλνη 

ηζρύνπζη θαηά ην παξόλ εηο ηελ Αλαηνιηθήλ Υέξζνπ Διιάδα», Κεθ.Α παξ.Β. 
97 Κεθ Α παξ.Γ. 
98 Νηθφιανπ Παληαδφπνπινπ, φ.π, ζει.41. 
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ε ζρέζε κε ηε θεληξηθή δηνίθεζε, ηα ηνπηθά πνιηηεχκαηα ππήξμαλ 

δξαζηήξηα ζηελ ίδξπζε δηθαζηεξίσλ. πγθεθξηκέλα ηδξχνληαη απφ ηε 

Πεινπνλλεζηαθή Γεξνπζία ζηε Σξίπνιε, ηέινο ηνπ 1822, εθηφο απφ ηνλ Άξεην Πάγν 

ζηελ Αηηηθή, ηε Βνησηία θαη ηελ Δχβνηα (α΄ εμάκελν ηνπ 1822) θαη απφ ηε Γεξνπζία 

ηεο Γπηηθήο Υέξζνπ Διιάδνο ζην Μεζνιφγγη  (Φεβξνπάξηνο 1822). Δθέζεηο θαηά 

ησλ απνθάζεσλ απηψλ δηθάδνληαλ ζηελ Αλαηνιηθή Υέξζν Διιάδα απφ ην Άξεην 

Πάγν πνπ ιεηηνπξγνχζε θαη σο αλέθθιεην δηθαζηήξην
99

 θαη ζηε Γπηηθή απφ 

πεληακειείο επηηξνπέο πνπ δηνξίδνληαλ απφ ηνπο Γεληθνχο Αξκνζηέο. 

        Οη δηαηάμεηο απηέο ησλ ηνπηθψλ πνιηηεπκάησλ, ηδηαίηεξα ηεο Ννκηθήο 

Γηάηαμεο, πνπ πξνζπάζεζε λα επηβάιεη ην επίζεκν βπδαληηλφ δίθαην  δελ 

εθαξκφζηεθαλ ζηε πξάμε, δηφηη κε εμαίξεζε ηε άκν, ε δηθαηνζχλε απνλεκφηαλ 

φπσο θαη ζηε ηνπξθνθξαηία απφ ηνπο πξνθξίηνπο πνπ ζπγθέληξσλαλ φιεο ηηο 

εμνπζίεο ζηα ρέξηα ηνπο εθαξκφδνληαο θαηά θχξην ιφγν ην ιατθφ εζηκηθφ δίθαην.  

 

3.2 Οη ξπζκίζεηο πεξί δηθαηνζύλεο ηεο Α΄Δζληθήο πλέιεπζεο 

Σν πξνζσξηλφ πνιίηεπκα ηεο πξψηεο Δζληθήο πλέιεπζεο ζηελ Δπίδαπξν 

ζεζπίδνληαο ηελ αλεμαξηεζία ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο απφ ηελ εθηειεζηηθή θαη 

βνπιεπηηθή, πξνβιέπεη ην δηνξηζκφ ζε θάζε θνηλφηεηα Δηξελνπνηνύ θξηηνύ, ηελ 

ζχζηαζε θξηηεξίσλ ζε θάζε επαξρία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε αζηηθψλ 

δηαθνξψλ θαζψο θαη Αλσηάησλ Κξηηεξίσλ ζηηο έδξεο ησλ θεληξηθψλ δηνηθήζεσλ πνπ 

ζα αλαθέξνληαη ζην Αλώηαην Κξηηήξην ην νπνίν ζα εδξεχεη, φπνπ θαη ε γεληθή 

δηνίθεζε θαη ζα επηιακβάλεηαη ηηο πνιηηηθέο θαη πνηληθέο ππνζέζεηο. 

Με ην λφκν 12 ηεο 30
εο

 Απξηιίνπ 1822 πξνβιέθζεθε ε δηθαζηηθή απηνλνκία 

ηεο θάζε θνηλφηεηαο θαη ε ζχζηαζε ηξηκεινχο πξσηνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ ζε θάζε 

αληεπαξρία
100

 γηα ηελ εθδίθαζε εκπνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηαθνξψλ. ε θάζε επαξρία 

εθηφο ησλ Δηξελνπνηψλ θξηηψλ (Δηξελνδηθψλ) θαη ηνπ Πξσηφθιεηνπ Γηθαζηεξίνπ 

ζρεδηάδεηαη ε ζχζηαζε πεληακεινχο Γηθαζηεξίνπ ησλ Δθθιεηώλ θαζψο θαη ν 

δηνξηζκφο Ννηαξίσλ (ζπκβνιαηνγξάθσλ) ζηηο θνηλφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζην λνηάξην 

                                                
99

Βι. Βηζβίδε Η, Πνιηηηθή δηθαηνζύλε θαηά ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε  κέρξη ηνπ Καπνδίζηξηα 

κεη΄ αλέθδνησλ εγγξάθσλ, Αζήλα 1941, ζει.266-267.  
100 Με ηνλ ίδην λφκν πξνβιέθζεθε ε ζχζηαζε ηξηψλ βαζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

θνηλόηεηεο ,αληεπαξρίεο θαη επαξρίεο. 
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ηεο επαξρίαο. Ο λφκνο απηφο δελ νξίδεη αλψηαην δηθαζηήξην θαη εθηφο απφ ηνπο 

εηξελνδίθεο, φινη νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί δηνξίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε. 

Με ην λφκν 13 ηεο 2αο Μαΐνπ 1822 πεξί ζέζεσο ζε εθαξκνγή ηνπ νξγαληζκνύ 

ησλ Διιεληθώλ Γηθαζηεξίσλ πξνζδηνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ε δηαδηθαζία ησλ 

δηθαζηεξίσλ. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο ζεζπίδνληαη: ε αξρή ηεο έγγξαθεο πξνδηθαζίαο, 

ε αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο, νη ηξεηο βαζκνί δηθαηνδνζίαο θαη ην αμίσκα ηνπ άλεπ 

επηθνπξίαο δηθάδεζζαη (ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα).
101

Ο νξγαληζκφο δελ θαζφξηζε ηα 

απνδεηθηηθά κέζα θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ απνδείμεσλ, νχηε ζέζπηζε δηαηάμεηο 

πνπ λα ξπζκίδνπλ ζέκαηα εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, ζπκβηβαζκνχ, δηαηηεζίαο, 

θαηάξγεζεο ησλ δηθψλ θαη εθηέιεζεο. κσο παξά ηηο ειιείςεηο απηέο ππήξμαλ θαη 

πξννδεπηηθέο δηαηάμεηο, φπσο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δηξελνπνηνύ θξηηή πνπ δίθαδε 

αλέθθιεηα ζαλ επαλνξζσηηθφο δηθαζηήο θαη δελ κπνξνχζε λα επηβάιιεη πνηλή 

κεγαιχηεξε ησλ 3 κελψλ θαη είρε επρέξεηα λα κεηαηξέςεη ηελ ζσκαηηθή πνηλή ζε 

ρξεκαηηθή, ελψ ήδε κε ηελ ζπληαγκαηηθή δηάηαμε ηνπ πξνζσξηλνχ πνιηηεχκαηνο 

είραλ θαηαξγεζεί ηα βαζαληζηήξηα.
102

 

αλ εθαξκνζηέν δίθαην εηζάγνληαη απνθιεηζηηθά νη λόκνη ησλ Βπδαληηλώλ 

Απηνθξαηόξσλ, θαζψο θαη νη εθδηδφκελνη απφ ηε δηνίθεζε λφκνη. ηηο εκπνξηθέο 

ζρέζεηο εηζάγεηαη απνθιεηζηηθά ν Γαιιηθφο Δκπνξηθφο Κψδηθαο ηνπ 1807, θαζψο θαη 

ν Γαιιηθφο ζηξαηησηηθφο θψδηθαο γηα ηηο ζηξαηησηηθέο ππνζέζεηο. Πξνβιέθζεθε 

επίζεο ζπγθξφηεζε επηηξνπήο γηα ηε ζχληαμε αζηηθνχ, εκπνξηθνχ θαη πνηληθνχ 

θψδηθα. 

Ζ δηθαζηηθή εμνπζία πνπ επαγγέιζεθε ην πξνζσξηλφ πνιίηεπκα ηνπ 1822 

δελ ηεξήζεθε. ηε πξάμε ιφγσ έιιεηςεο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαζηεξίσλ, 

αλαγθάζηεθε λα απνζηέιιεη ηηο αγσγέο θαη αλαθνξέο ησλ πνιηηψλ ζηα Μηληζηέξηα 

(ππνπξγεία) ηνπ Γηθαίνπ, πνπ αλαιφγσο ηε πεξίπησζε, φηαλ δελ εθδίθαδαλ ηα ίδηα 

ηελ ππφζεζε, ηε παξέπεκπαλ ζε δηθαζηηθέο επηηξνπέο, ή ζηνπο θαηά ηφπνπο έθνξνπο 

θαη ην Δθηειεζηηθφ ιεηηνπξγνχζε δίθελ Αλσηάηνπ αθπξσηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Δπίζεο 

ζνβαξή αληίδξαζε ζπλάληεζε θαη ν δηνξηζκφο δηθαζηψλ πνπ πξνέβιεπε ν 

νξγαληζκφο, ελ αληηζέζεη κε ηα έσο ηφηε ηζρχνληα, φπνπ νη δηθαζηέο πξνέξρνληαλ απφ 

ηνπο ληφπηνπο, αθνχ πξηλ δηνξηζηνχλ εθιέγνληαλ απφ απηνχο, θπξίσο ζε πεξηνρέο ηεο 

                                                
101 Ζ γξήγνξε θαη ζπγθεληξσκέλε αλάπηπμε ησλ ηζρπξηζκψλ ησλ δηαδίθσλ. 
102

 Βι. Σνχξηνγινπ Μελέιανπ, Σν βπδαληηλό δίθαην θαη ε επίδξαζε ηνπ ζην πνηληθό δίθαην 

ησλ κεηεπαλαζηαηηθώλ ρξόλσλ. Δπεηεξίδα ηεο Ηζηνξίαο ηνπ δηθαίνπ, Αζήλα, 1998, ζει.11. 
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Γπηηθήο Υέξζνπ Διιάδαο θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, φπνπ ε αληίδξαζε έιαβε 

επαλαζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
103

 ηελ αξλεηηθή απηή ζηάζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ζπλέηεηλε ην γεγνλφο φηη ζηα ζπζηελφκελα δηθαζηήξηα πξνβιέπνληαλ ε εθαξκνγή 

ησλ λόκσλ ησλ αεηκλήζησλ ρξηζηηαλώλ απηνθξαηόξσλ
104

 ελ αληηζέζεη κε ην εζηκηθφ, 

ιατθφ δίθαην πνπ εθαξκφδνληαλ κέρξη ηφηε ζηηο πεξηνρέο απηέο. Έηζη θαηά ηελ 

πεξίνδν απηή αληί λα επηηεπρζεί νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο δηθαηνζχλεο, 

παξαηεξήζεθε φμπλζε ηεο αληίζεζεο επίζεκνπ θαη εζηκηθνχ δηθαίνπ.
105

 

      

3.3 Οη ξπζκίζεηο πεξί δηθαηνζύλεο ηεο Β΄ Δζληθήο πλέιεπζεο 

Ζ δεχηεξε Δζληθή πλέιεπζε πνπ ζπλήιζε ζην Άζηξνο ηεο Κπλνπξίαο 

δηέγλσζε, πσο κε ην πνιπαξρηθφ ζχζηεκα, πνπ δνκήζεθε κε ηηο απνθάζεηο ηεο 

πξψηεο πλέιεπζεο, ήηαλ αλεθάξκνζηνο ν εληαίνο νξγαληζκφο ησλ Γηθαζηεξίσλ. Γηα 

απηφ θαηαξγνχληαη νη ηνπηθέο δηνηθήζεηο  κε ην απφ 30 Μαξηίνπ 1823 Φήθηζκα
106

 θαη 

θαηαξηίδεηαη εληαία Γηνίθεζε κε δπν ζπιινγηθά φξγαλα: Σν Βνπιεπηηθφ θαη ηε 

Γεξνπζία. Με ηα ΜΒ΄ηεο 17
εο

 Απξηιίνπ θαη Ν΄ηεο 18
εο

 Απξηιίνπ 1823 ςεθίζκαηα, 

απνθαζίδεηαη λα αλαζεσξεζεί ν λφκνο 13 ηεο 2αο Μαΐνπ 1822 πεξί ηνπ Οξγαληζκνύ 

ησλ Γηθαζηεξίσλ. 

Ζ δπαξρηθή απηή δηνίθεζε πνπ ζρεκαηίζηεθε δελ θαηάθεξε λα ιχζεη ην 

πξφβιεκα ηεο νξγάλσζεο εληαίνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο πνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο απνλεκφηαλ αληηζπληαγκαηηθά. Οη αγσγέο ππνβάιινληαλ ζηα δηάθνξα 

ππνπξγεία πνπ ηηο παξέπεκπαλ ζηηο δηθαζηηθέο επηηξνπέο ,ή ηηο εθδίθαδαλ ηα ίδηα . 

Ο λφκνο ηεο Δπηδαχξνπ επαλέιαβε ηα νξηδφκελα απφ ην πξνζσξηλφ 

πνιίηεπκα ζρεηηθά κε ην εθαξκνζηέν δίθαην φπνπ: «θαηά κελ ηα εγθιεκαηηθά θαη 

Πνιηηηθά ηζρύνπζηλ νη λόκνη ησλ εκεηέξσλ αεηκλήζησλ ρξηζηηαλώλ απηνθξαηόξσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνππόιεσο, ην απάλζηζκα ησλ εγθιεκαηηθώλ ηεο Β΄ εζληθήο ζπλέιεπζεο ησλ 

                                                
103 ηε αληνξίλε φηαλ επηρεηξήζεθε ε εγθαηάζηαζε ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, νη θάηνηθνη 

απνκάθξπλαλ ηνλ Έπαξρν θαη ηνπο δηνξηζκέλνπο δηθαζηέο θαη εμέιεμαλ έμη ληφπηνπο γηα δηνηθεηέο θαη 

θξηηέο ηνπ λεζηνχ, Βι.Η.Βηζβίδε,, φ.π, ζει.57-60. 
104 H δηαηχπσζε απηή πξνθάιεζε ηελ αξλεηηθή αληίδξαζε ηνπ Αδακάληηνπ Κνξαή, 

Βι.Γεκαθνπνχινπ, φ.π ζει.39, φπσο θαη ε νλνκαζία δηαθφξσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ σο 

ζεζπίζκαηα, δηφηη ζεσξνχζε πσο παξέπεκπε ζην δεζπνηηζκφ ησλ «γξαηθνξξσκαίσλ απηνθξαηφξσλ», 
βι. Γ.Γεκαθφπνπινπ, Ο Κώδημ ησλ Θεζπηζκάησλ ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Αζήλα 1967,ζει.9. 

105 Ζ ειιεληθή δηνίθεζε απέβιεςε λα απνθχγεη ηε πνιπκνξθία πνπ ζπλεπαγφηαλ ην εζηκηθφ 

δίθαην θαη αληηζηξαηεχνληαλ ηελ πνιηηηθή ελφηεηα ηνπ έζλνπο, βι.Ν.Παπαλησλίνπ, Σν ηδησηηθό δίθαην 

ησλ Διιήλσλ θαηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, πεξηνδ.ΑΡΜΔΝΟΠΟΤΛΟ 1976, η.5. 
106 Οη απνθάζεηο ηεο εζλνζπλέιεπζεο θιήζεθαλ ςεθίζκαηα ζε αλάκλεζε ησλ απνθάζεσλ 

ηεο εθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ ηεο αξραίαο Αζήλαο . 



[54] 

Διιήλσλ θαη νη από ηελ Γηνίθεζηλ εθδηδόκελνη λόκνη ,θαηά δε ηα Δκπνξηθά ηζρύεη 

κόλνο ηεο Γαιιίαο ν Δκπνξηθόο Κώδεμ».
107

ην Νφκν ηεο Δπηδαχξνπ πξνβιέθζεθε ε 

ίδξπζε ελλεακεινχο Αλψηαηνπ Κξηηεξίνπ (Γηθαζηεξίνπ) γηα ηελ αλέθθιεηε ζε 

δεχηεξν βαζκφ εθδίθαζε πνιηηηθψλ θαη εγθιεκαηηθψλ ππνζέζεσλ, ε δηάηαμε φκσο 

δελ εθαξκφζηεθε θαη κνηξαία πεξηήιζε ζηε δηνίθεζε ε απνλνκή ηεο πνηληθήο 

δηθαηνζχλεο. 

Πέξα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε ε ζχγθξνπζε βνπιεπηηθνχ- 

εθηειεζηηθνχ, ε αλαζεψξεζε ηνπ λφκνπ 12 ηεο 30
εο

 Απξηιίνπ 1822 απφ ηελ Β΄ 

εζληθή ζπλέιεπζε ηελ 16
ε
 Απξηιίνπ 1823, κε ην νπνίνλ θαηαξγήζεθαλ νη αληεπαξρίεο 

θαη ππνδηαηξέζεθαλ νη επαξρίεο ζε δεκνγεξνληίεο, επέηεηλαλ ηελ θαθή θαηάζηαζε ηεο 

απνλνκήο δηθαηνζχλεο.  

Μεηά απφ ζχζηαζε επηηξνπήο, ε νπνία: «εκειέηεζε εζθεκκέλσο ηνπ Νόκνπο 

ησλ Αεηκλήζησλ Απηνθξαηόξσλ Υξηζηηαλώλ»
108

 θαη πνιιέο παιηλσδίεο, κε ην ιγ΄ 

ςήθηζκα (Νφκνο 34 ηεο 1
ε
ο Ηνπιίνπ 1824), ε Β΄ Δζληθή πλέιεπζε επηθπξψλεη ην 

Απάλζηζκα ησλ Δγθιεκαηηθώλ θαη ζεζπίδεηαη φηη «όζα ησλ εγθιεκάησλ δελ 

εκπεξηέρνληαη εηο ην παξόλ απάλζηζκα λα θξίλσληαη θαηά ηα Βαζηιηθά».
109

 Σν 

απάλζηζκα ήηαλ νπζηαζηηθά ν πξψηνο πνηληθφο λφκνο
110

 ηνπ ππφ ζχζηαζε ειιεληθνχ 

θξάηνπο. Πεξηείρε 89 άξζξα ρσξίο γεληθφ κέξνο θαη παξέιεηπε πνιιά εγθιήκαηα. 

Πάξα ηηο ειιείςεηο ηνπ ην Απάλζηζκα αληαπνθξίλεηαη ζηνηρεησδψο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο επνρήο ηνπ. Ζ αξρή ηεο επηείθεηαο πνπ πξνέβιεπε, ζα ζπληεινχζε 

ζηελ άκβιπλζε ησλ παζψλ ζε εθείλε ηελ ηαξαρψδε πεξίνδν. Οξηζκέλεο δηαηάμεηο 

ηνπ απνζθνπνχζαλ ζην λα ξπζκίζνπλ θαηαζηάζεηο πνπ είραλ δηακνξθσζεί ππφ ηελ 

επίδξαζε ηνπ ηνπξθηθνχ δηθαίνπ.
111

Σα πξψηα ηνπ άξζξα ξπζκίδνπλ ηα εγθιήκαηα 

εζράηεο πξνδνζίαο θαη ηα επφκελα, ηα αδηθήκαηα θαηά ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

πνιηηψλ. 

                                                
107 Παξάγξαθνο ε΄ Πξνζσξηλνχ Πνιηηεχκαηνο ηεο Δπηδαχξνπ θαη παξάγξαθνο π΄ ηνπ 

Νφκνπ ηεο Δπηδαχξνπ. 
108 Νηθφιανπ Παληαδφπνπινπ, Η δηθαηνδνηηθή πνιηηηθή θαηά ηελ Δπαλάζηαζε θαη ηε 

Καπνδηζηξηαθή Πεξίνδν, ζει.55. 
109 Βι.Γ.Γεκαθφπνπινπ, Κώδημ ησλ Νόκσλ ηνπ πξνζσξηλνύ πνιηηεύκαηνο, Αζήλα 1966, 

ζει.140. 
110 Οξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ Απαλζίζκαηνο ίζρπζαλ κέρξη ην 1834, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πνηληθνχ λφκνπ ηνπ Μάνπξεξ. Βάζεη ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην ν Θεφδσξνο 

Κνινθνηξψλεο θαη ν Γεκήηξηνο Πιαπνχηαο σο έλνρνη εζράηεο πξνδνζίαο ην 1834. 
111 Πξνέβιεπε π.ρ ήπηεο πνηλέο γηα ηηο ζρέζεηο εζσγακηθήο παιιαθείαο, ή ηε ζχλαςε 

δεχηεξνπ γάκνπ πνπ παιαηφηεξα δελ ηηκσξνχληαλ, Βι. Νηθ.Παληαδφπνπινπ, φ.π, ζει.57. 



[55] 

Σν Απάλζηζκα αγλνεί σο πνηλή ηε δηαπόκπεπζε πνπ ήηαλ επξέσο 

δηαδεδνκέλε θαηά ην Βπδάληην, δελ αλαγλσξίδεη πνηλή ηζνβίνπ θαζείξμεσο θαη 

αλέρεηαη κφλν ζε δπν πεξηπηψζεηο
112

 ηα δεζκά.
113

 Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ επηβάιιεηαη 

φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη ε θπιάθηζε θιηκαθψλεηαη απφ ηξεηο κέξεο έσο 19 

ρξφληα, αλάινγα κε ην αδίθεκα θαη ζεζπίδεηαη ε ρξεκαηηθή πνηλή. 

ε εθηέιεζε ηνπ Ν’ ςεθίζκαηνο ηεο 18
εο

 Απξηιίνπ 1823 ζπζηήζεθε 

επηηξνπή πνπ επεμεξγάζηεθε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ λφκνπ 13 γηα ηνλ «Οξγαληζκφ ησλ 

Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ», ν νπνίνο ςεθίζηεθε ζηηο 21 Οθησβξίνπ 1825.Με ην λέν 

λνκνζέηεκα νξίδνληαλ ε ζπγθξφηεζε ηεζζάξσλ εηδψλ δηθαζηεξίσλ: ησλ 

Δηξελνπνηώλ Κξηηώλ, ηα Δπαξρηθά Γηθαζηήξηα, ην ησλ Δθθιεηώλ θαη ην Αλώηαηνλ 

Γηθαζηήξηνλ. Σα ρξέε ησλ Δηξελνπνηψλ θξηηψλ αλαηέζεθαλ ζηνπ δεκνγέξνληεο πνπ 

εθιέγνληαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ θσκνπφιεσλ θαη ησλ ρσξηψλ. Σα Δπαξρηαθά 

Γηθαζηήξηα ηδξχνληαη ζε φιεο ηηο επαξρίεο θαη απνηεινχληαη απφ ηξεηο ιατθνχο θξηηέο 

πνπ δηνξίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε, απφ θαηάινγν ελλέα ππνςεθίσλ πνπ εθιέγνληαη ζε 

θάζε επαξρία. Σα Δθθιεηά ζπγθξνηνχληαη απφ πέληε ιατθά κέιε πνπ δηνξίδνληαη απφ 

ηε δηνίθεζε θαη πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία έμη ηέηνησλ δηθαζηεξίσλ.
114

Σν Αλώηαην 

Γηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη απφ ελλέα ιατθά κέιε πνπ δηνξίδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε θαη 

εδξεχεη ζηελ έδξα ηεο . 

ην λφκν πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ ηελ θαζ΄ χιε θαη θαηά 

ηφπν αξκνδηφηεηα ηνπο, ηελ ελψπηνλ ηνπο δηαδηθαζία, ηηο εμαηξέζεηο δηθαζηψλ, ηα 

θαζήθνληα ησλ γξακκαηέσλ θαη εθηφο απφ ηελ πξνζθπγή ζ΄ απηά, αλαγλσξίδεηαη σο 

ελαιιαθηηθφο ηξφπνο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο ε αηξεηνθξηζία (δηαηηεζία), νη 

απνθάζεηο ηεο νπνίαο γηα λα απνθηήζνπλ εθηειεζηφηεηα έπξεπε λα θαηαρσξνχληαη 

ζηα βηβιία ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

Σελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ην δηθαζηηθφ απηφ ζχζηεκα δελ κπφξεζε λα 

ιεηηνπξγήζεη γεληθά θαη νη δηαθνξέο εμεηάδνληαλ, είηε κε εηεξφλνκν ηξφπν, κε ηε 

ζχζηαζε δηθαζηηθψλ επηηξνπψλ πνπ δηνξίδνληαλ απφ Βνπιεπηηθφ θαη Δθηειεζηηθφ, 

είηε θαηά ηξφπν απηφλνκν απφ ηνπο αηξεηνθξίηεο. Οη δηθαζηηθέο επηηξνπέο 

                                                
112 Αληίζηαζε θαη Απείζεηα θαζψο θαη εκπξεζκφο. 
113 «Οη εηο Γεζκά θαηαδηθαζκέλνη δεζκεύνληαη ηνπο δπν πόδαο δηα καθξάο αιύζεσο, 

πξνζαξηεκέλεο έρνπζεο θαη ζηδεξάλ ζθαίξα θαη εξγάδνληαη έξγα βαξύηαηα εληόο ηνπ δεζκσηεξίνπ. Οη 

εηο δεζκά δηα βίνπ θαηαδηθαζκέλνη αζρνινύληαη θαη εηο ηα δεκόζηα έξγα» άξζξν 9 πνηληθνχ λφκνπ 

Maurer,  βι.Ν.Αλδξνπιάθε, Πνηληθόλ Γίθαηνλ Γεληθό Μέξνο Αζήλα 2006, η.Β΄,  ζει.105. 
114 Δθθιεηά Γηθαζηήξηα πξνβιέπνληαη ζε Σξίπνιε, Ναχπιην, Αζήλα, Μεζνιφγγη, Νάμν θαη 

Κξήηε. 



[56] 

απνηεινχληαλ απφ δπν, ή ηξία πξφζσπα θαη απνθάζηδαλ ζε πξψην βαζκφ ,ή θαη 

δεχηεξν, φηαλ ππνβάιινληαλ ζ΄ απηέο απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ απφ άιιε δηθαζηηθή 

επηηξνπή, ή ηα ππνπξγεία. Γηα ηηο απνθάζεηο ηνπο απνθάζηδε ηειεζίδηθα ε Γηνίθεζε. 

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν
115

 απηή γεληθεχηεθε ε εθαξκνγή ηεο 

Γηαηηεζίαο σο κέζν επηιχζεσο ησλ δηαθνξψλ, ηδηαίηεξα κε ην απφ 23 Μαΐνπ 1825 

ζέζπηζκα ηνπ Δθηειεζηηθνχ. Με απηφ απαγνξεχεηαη ε ππνβνιή αλαθνξψλ ζηα 

ππνπξγεία γηα ηελ επίιπζε ησλ πνιηηηθψλ δηαθνξψλ. Με ηελ παξαηεηλφκελε ινηπφλ 

αδπλακία ηεο δηνίθεζεο λα ζπζηήζεη δηθαζηήξηα ελ ηνηο πξάγκαζη θαη ηελ 

απαγφξεπζε ππνβνιήο αλαθνξψλ, ζηελ νπζία αξλείηαη ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο, 

αλαβάιινληαο ηελ εθδίθαζε ηνπο κέρξη ηελ ζχζηαζε ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ. 

 

3.4 Οη ξπζκίζεηο πεξί δηθαηνζύλεο ηεο Γ΄ Δζληθήο πλέιεπζεο 

ηε ζπγθιεζείζα ζηηο 6 Απξηιίνπ 1826 Σξίηε Δζληθή ζπλέιεπζε ζηελ 

Δπίδαπξν, ζπγθξνηήζεθε λέν δηνηθεηηθφ κφξθσκα, ε δηνηθεηηθή επηηξνπή πνπ 

πεξηβιήζεθε κε δηθηαηνξηθέο εμνπζίεο, ιφγσ ηεο δηακνξθσζείζαο θαηάζηαζεο ζην 

πεδίν ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ. ΄ απηέο πεξηιακβάλνληαλ θαη ε ηήξεζε ηεο 

δεκφζηαο ηάμεσο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ Γηνηθεηηθή 

επηηξνπή αληηθαηέζηεζε ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο ηηο πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο 

,δηαηήξεζε ην πξψην βαζκφ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη δηφξηζε ζ΄ εθάζηε επαξρία 

έθνξνπο, φπνπ ηνπο αλέζεζε καδί κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηηο δηθαζηηθέο 

δηθαηνδνζίεο. 

Ο δηθαζηηθφο νξγαληζκφο εμ αηηίαο ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

επέιαζεο ηνπ Ηκπξαήκ ήηαλ αλεθάξκνζηνο θαη ηα δηθαζηήξηα εηδηθά ζηελ ηεξεά 

Διιάδα είραλ δηαιπζεί. Ζ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ εμαθνινπζνχζε ζηηο  δηθαζηηθέο 

επηηξνπέο θαη κφλν ζηα λεζηά ζπλέρηδε λα εθαξκφδεηαη ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα, πνπ 

είρε εδξαησζεί απφ ηελ ηνπξθνθξαηία, απφ ηα φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ 

                                                
115 Σελ εμεηαδφκελε πεξίνδν κε δηάηαγκα ηεο 24 επηεκβξίνπ 1825 ζπζηήζεθε πεληακειήο 

επηηξνπή «ηόπνλ επέρνπζαλ Θαιαζζηλνύ Κξηηεξίνπ, δηα λα εμεηάδεη  επ΄ αθξηβείαο ηα εληαύζα, παξά ηνπ 

ηόινπ δηεπζπλόκελα εκπνξηθά πινία», βι.Γ.Θέκειε-Καηεθφξε, Σν Θαιάζζηνλ Γηθαζηήξην, Αζήλα 

1973. 



[57] 

εθήξκνδαλ θπξίσο ηα ηνπηθά έζηκα θαη νη απνθάζεηο ηνπο αλαγλσξίδνληαλ απφ ηε 

Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή, παξφιν πνπ δελ ζπζηήλνληαλ απφ απηή.
116

 

ηε χξν ηδηαίηεξα, ε νπνία εμειίρζεθε θαηά ηελ επαλάζηαζε ζε ζπνπδαίν 

εκπνξηθφ θέληξν, εθδειψλεηαη ε δηθαζηηθή απηνλνκία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπζζσκαηψζεσλ (ζπληερλίεο ,ή ζπληξνθηέο) πνπ είραλ δηακνξθσζεί απφ ηελ 

ηνπξθνθξαηία, φπνπ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο δηνίθεζεο, ηδξχεηαη απφ ηνπο εκπφξνπο 

πξνζσξηλό Δκπνξηθό Γηθαζηήξην πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί πξνηνχ εγθξηζεί ε 

ζχζηαζε ηνπ.
117

Σν Δκπνξνδηθείν πνπ ηδξχζεθε επηζήκσο ζηηο 18 Μαξηίνπ 1826, 

απνηειείην απφ 12 αξρηθά θαη κεηά 8 δηθαζηέο, εθιεγφκελνη αλά ηεηξάκελν απφ ηνπο 

εκπφξνπο. Σξεηο θάζε κήλα ζπγθξνηνχζαλ κε ζπκκεηνρή ηνπ Έπαξρνπ ην 

Δκπνξνδηθείν θαη ν πξφεδξνο ηνπ δηνξηδφηαλ απφ ηε δηνίθεζε. Σν εκπνξνδηθείν ηεο 

χξνπ ζηάζεθε ν πξφδξνκνο ηεο ηάζεο πνπ επηθξαηνχζε γηα νινθιεξσηηθή εηζαγσγή 

ηεο Γαιιηθήο λνκνζεζίαο πνπ ζα εθδεισζεί ιίγν θαηξφ αξγφηεξα ζην πνιηηηθφ 

ζχληαγκα ηεο Σξνηδήλαο (Μάηνο 1827).Γίθαδε, φρη κφλν κε βάζε ην Γαιιηθφ 

εκπνξηθφ θψδηθα, αιιά θαη ζχκθσλα κε ην Γαιιηθφ νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ 

αζηηθφ δίθαην. 

Ζ Σξίηε Δζλνζπλέιεπζε κεηά απφ παιηλσδίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (ππφ ην 

πξίζκα ηεο δηακάρεο Πεινπνλλεζίσλ θαη ηεξενειιαδηηψλ) ζπλήιζε απφ 11 

Φεβξνπαξίνπ κέρξη 5 Μαΐνπ 1827 θαη εμέδσζε 24 ςεθίζκαηα, κε ζπνπδαηφηεξν ην 

Σ΄ ςήθηζκα πεξί εθινγήο ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα σο θπβεξλήηε ηεο Διιάδνο θαη 

ζχζηαζε αληηθπβεξλεηηθήο επηηξνπήο θαη ην ΗΔ΄ γηα ηελ έθδνζε πνιηηηθνχ 

ζπληάγκαηνο. Με ην ςήθηζκα γηα ηελ εθινγή ηνπ θπβεξλήηε εγθαηαιείπνληαλ ην 

πνιπαξρηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο θαη επηιέγνληαλ ε άζθεζε ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο ζε κνλνκειέο φξγαλν . 

Ζ αληηθπβεξλεηηθή επηηξνπή
118

 πνπ νξίζηεθε κε ην ίδην ςήθηζκα 

πξνζπάζεζε λα αλαπιεξψζεη ην θελφ πνπ δεκηνχξγεζε ε ζπληαγκαηηθή απαγφξεπζε 

ησλ δηθαζηηθψλ επηηξνπψλ, δηα ηεο δηνηθεηηθήο νδνχ, εθδηθάδνληαο, είηε ε ίδηα, είηε 

                                                
116 ηα λεζηά πάλησο είρε ζπζηαζεί ε Γηεπζπληηθή Δπηηξνπή ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο πνπ ηηο 

ππνβιεζείζεο ζ΄ απηή δηαθνξέο πξνζπαζνχζε λα επηιχζεη, είηε ε ίδηα δηα ηεο δηνηθεηηθήο νδνχ, είηε 
παξαπέκπνληαο ηνπο δηαδίθνπο ζε δηθαζηηθέο επηηξνπέο, βι.Ν.Παληαδφπνπινπ, φ.π ζει.70. 

117 Αλάινγα δείγκαηα απηφλνκεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζζσκαηψζεσλ 

ήηαλ ε Δπηηξνπή ηνπ Κξηηεξίνπ ησλ Αζελώλ θαη ε επηηξνπή Φαξηαλώλ ζηελ Αίγηλα, 

Βι.Ν.Παληαδφπνπινπ, Διιήλσλ πζζσκαηώζεηο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, Αζήλα, 1958, ζει.18 επνκ. 

118Ζ επηηξνπή απνηειείην απφ ηνπο Γ.Μαπξνκηράιε, Η.Μαθξή-Μηιαίηε θαη Ησαλλνχιε 

Νάθν. 



[58] 

παξαπέκπνληαο ηηο ππνζέζεηο ζηνπο πξνζσξηλνύο Γηνηθεηέο πνπ δηφξηδε ε ίδηα ζηηο 

επαξρίεο, ή ηνπο Αζηπλόκνπο. 

Σν πνιηηηθφ ζχληαγκα πνπ ςεθίζηεθε κε ην ΗΔ΄ ςήθηζκα ηεο 1
εο

 Μαΐνπ 

1827 ζην θεθάιαην Γ΄ πεξί ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Διιήλσλ θαηνρπξψλεη ηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα ησλ Διιήλσλ, ηα νπνία είραλ αλαγλσξηζηεί θαη απφ ηα δπν 

πξνεγνχκελα ζπληάγκαηα ηνπ 1822 θαη 1823, θαζψο θαη απφ ηε Ννκηθή Γηάηαμε ηεο 

Αλαηνιηθήο Υέξζνπ Διιάδνο. Αλαγλσξίδεη ην απαξαβίαζην ηεο πξνζσπηθήο 

ειεπζεξίαο, θαηαξγεί ην ζεζκφ ηεο δνπιείαο, απαγνξεχεη ηα βαζαληζηήξηα, 

ζεζκνζεηεί ηελ ηζφηεηα απέλαληη ζηνπο λφκνπο, ηα δηθαηψκαηα ζηε δσή, ηελ ηηκή θαη 

ηελ ηδηνθηεζία, ην δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ε ειεπζεξία ζθέςεο, γλψκε θαη 

ηχπνπ.                     

 Αλαγλσξίδεηαη έηη πεξαηηέξσ ε αλεμηζξεζθεία, ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζην 

θπζηθφ δηθαζηή θαη ζεζπίδεηαη γηα πξψηε θνξά ν ζεζκφο ηεο απνλνκήο ράξηηνο πνπ 

γηα ιφγνπο θηιαλζξσπίαο έρεη πξνλφκην λα απνλέκεη ν Κπβεξλήηεο.
119

 

Σν άξζξν 24 νξίδεη φηη ν θιήξνο δελ εκπιέθεηαη πιένλ ζε θαλέλα δεκφζην 

ιεηηνχξγεκα θαη κε ην άξζξν 99 εγθαηαιείπεηαη ε εμ νινθιήξνπ εμάξηεζε ηεο 

λνκνζεηηθήο πνιηηηθήο  απφ ην επίζεκν βπδαληηλφ δίθαην θαη αλαηίζεηαη ζηε Βνπιή 

λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ζχληαμε Πνιηηηθνχ, Δγθιεκαηηθνχ θαη ηξαηησηηθνχ θψδηθα 

θαηά ηηο επηηαγέο ηεο Γαιιηθήο λνκνζεζίαο. Σέινο κε ην άξζξν 142 νξίδεηαη φηη κέρξη 

ηεο ζχληαμεο ησλ θσδίθσλ, ζα εθαξκνδφηαλ πξνζσξηλά ην δίθαην πνπ πξνέβιεπαλ ηα 

πξνεγνχκελα ζπληάγκαηα, ήηνη: «νη βπδαληηλνί λόκνη ,ην απάλζηζκα ησλ 

εγθιεκαηηθώλ ηεο Β΄ Δζληθήο πλέιεπζεο θαη νη παξά ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο 

δεκνζηεπκέλνη λόκνη». Παξάιιεια κε ην άξζξν 139 ζπγρσξείηαη ζπγθεθαιπκκέλα ε 

εθαξκνγή  ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ απφ ηηο αηξεηνθξηζίεο. 

Σν ζχληαγκα ηνπ 1827 πνπ απνηέιεζε ζεκάδη ηεο ζπλεηδεζηαθήο 

απηνγλσζίαο ησλ Διιήλσλ θαη δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ ηελ αληηδηθία ησλ 

αληηκαρφκελσλ ηάζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ Δζληθψλ ζπλειεχζεσλ, ήηαλ ζπγθξηηηθά 

πνιχ θαιχηεξν απ΄ φζα πξνεγνπκέλσο είραλ ςεθηζηεί, πιελ φκσο θαη ζην ηνκέα ηεο 

δηθαηνζχλεο πνπ εμεηάδνπκε δηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απνδείρζεθε εμ ίζνπ 

αλεθάξκνζην. Ζ αλεμαξηεζία ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο πνπ απνηειεί απαξαίηεηε 

                                                
119 Βι.Μελ.Σνχηξνγινπ, Η απνλνκή ράξηηνο θαηά ην Βπδάληην, ηελ Σνπξθνθξαηία θαη ηα 

Μεηεπαλαζηαηηθά ρξόληα, Αζήλα 1973-1974. 
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πξνυπφζεζε θαηνρχξσζεο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, πξνυπφζεηε ηελ 

χπαξμε δηθαζηεξίσλ, ηα νπνία φκσο δελ ζπζηάζεθαλ, ή φζα ζπζηάζεθαλ, δελ 

ιεηηνπξγνχζαλ θαλνληθά. 

Ζ Σξίηε Δζληθή πλέιεπζε δηαπηζηψλνληαο φηη ην Απάλζηζκα ησλ 

Δγθιεκαηηθώλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηζρχζεη, δηφηη δελ ήηαλ δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ 

Οξγαληζκνύ ησλ Γηθαζηεξίσλ, απνθάζηζε κε ην ΗΔ΄ ςήθηζκα ηεο 16
εο 

Απξηιίνπ 1826 

ηε ζχζηαζε ελφο Κεληξηθνύ Δγθιεκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ. Σν πνηληθφ απηφ δηθαζηήξην 

ζα απνηεινχληαλ απφ πέληε κέιε πνπ ζα εθιέγνληαλ απφ ην άιιν δηνηθεηηθφ φξγαλν 

πνπ πξνβιέθζεθε εθείλε ηε πεξίνδν, ηελ Δπηηξνπή ηεο πλειεύζεσο θαη ζα είρε έδξα, 

φπνπ θαη ε δηνηθεηηθή επηηξνπή. Θα δίθαδε αλέθθιεηα φια ηα εγθιήκαηα θαηά ην 

απάλζηζκα ησλ εγθιεκαηηθώλ θαη θαηά ηνπο βπδαληηλνύο λόκνπο. Σν Δγθιεκαηηθφ 

Γηθαζηήξην ιεηηνχξγεζε ζην Ναχπιην γηα ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα
120

 θαη 

αζρνιήζεθε επίζεο κε ηελ επίιπζε «ηδησηηθψλ δηαθνξψλ».  

ρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ δηθαζηεξίσλ ην πνιηηηθφ ζχληαγκα ηνπ 1827 

δελ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ γξακκή ησλ πξνεγνχκελσλ ζπλειεχζεσλ. Με ην άξζξν 

136 πξνγξακκαηίδεηαη ε ζχζηαζε ηξηψλ εηδψλ δηθαζηεξίσλ (Δηξελνδηθψλ, 

Δπαξρηαθψλ θαη ησλ Αλέθθιεησλ), θαζψο θαη ελφο Αλσηάηνπ ,ή Αθπξσηηθνύ 

Γηθαζηεξίνπ πνπ ζα ηδξπφηαλ ζηελ θαζέδξα ηεο θπβέξλεζεο. Με ην άξζξν 137 

πξνβιέπεηαη ε εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ησλ νξθσηώλ δηθαζηώλ. Σα παξαπάλσ 

δηθαζηήξηα νξίδεηαη κε ην άξζξν 136 φηη ζα ζπζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 13 πεξί 

νξγαληζκνύ ησλ Διιεληθώλ Γηθαζηεξίσλ ,ν νπνίνο ζα ηεζεί ππφ επεμεξγαζία απφ 

εηδηθή επηηξνπή θαη ζα εγθξηζεί απφ ηε βνπιή. Απαγνξεχνληαη φπσο πξνεξξήζε, κε 

ην άξζξν 138 νη δηθαζηηθέο επηηξνπέο θαη αλαγλσξίδεηαη κε ην άξζξν 139 ην 

δηθαίσκα ηεο δηαηηεζίαο, επηηξέπνληαο θαη ηελ άζθεζε εθέζεσλ ζηηο ζρεηηθέο 

δηαηηεηηθέο απνθάζεηο  θαη κε απηφκαηε επίιπζε ηεο δηαθνξάο απφ ηελ θπβέξλεζε, 

ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ελφο εθ ησλ δηαδίθσλ, ζηε ζχληαμε ηνπ ζπλππνζρεηηθνχ 

επίιπζεο ηεο δηαθνξάο.
121

Ζ κνξθή απηή ηεο δηαηηεζίαο απνηεινχζε πξαθηηθά κηα 

ζπγθεθαιπκκέλε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ησλ δηθαζηηθψλ επηηξνπψλ θαη κε ηελ 

παξέκβαζε ζην δηνξηζκφ ησλ αηξεηνθξηηψλ, ησλ ππνπξγείσλ δηθαίνπ θαη παηδείαο 

δηακνξθψζεθε ν ηδηφξξπζκνο ζεζκφο ηεο δεκφζηαο δηαηηεζίαο . 

                                                
120Καηαξγήζεθε κε ην ΗΕ΄ςήθηζκα ηεο 1εο Μαΐνπ 1827 ,δηφηη είρε πξνθαιέζεη ηηο 

δηακαξηπξίεο νξηζκέλσλ πνιηηψλ φηη αδηθνχληαλ.  
121 Ν.Παληαδφπνπινπ, φ.π, ζει.78 
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Γ΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Η Καπνδηζηξηαθή Πεξίνδνο 

4.1 Ννκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πξώηεο πεξηόδνπ 

Παξαδίδνληαο ζην Ησάλλε Καπνδίζηξηα ηελ εμνπζία κε ηελ αξηζ.966 ηεο 

12
ε
ο Ηαλνπαξίνπ Γηαθήξπμε, ε Αληηθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή, πεξάησζε ην έξγν ηεο. Ο 

Κπβεξλήηεο θξίλνληαο φηη ην πνιηηηθφ ζχληαγκα ηνπ 1827 δελ κπνξνχζε λα 

εθαξκνζηεί νινθιεξσηηθά, πξφηεηλε ζηε Βνπιή, ηελ ζχζηαζε πξνζσξηλήο 

θπβεξλήζεσο, κέρξη λα ζπγθξνηεζεί ε Γ΄ Δζληθή πλέιεπζε πνπ πξνβιέπεην γηα ηνλ 

Απξίιην 1828. Ζ Βνπιή ζπκθψλεζε θαη επηθαινχκελε ην δεκόζην ζπκθέξνλ, 

ζχζηεζε κε ην ΝΖ΄ ςήθηζκα ηεο 18
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1828 ην Παλειιήλην, έλα 

ζπιινγηθφ ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα. 

Ο Καπνδίζηξηαο ζηηο πξψηεο ηνπ ελέξγεηεο, δήηεζε απφ ηνπο Γξακκαηείο ηεο 

Δπηθξαηείαο πνπ είραλ δηνξηζηεί απφ ηελ Αληηθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή λα ηνπ 

ππνβάιινπλ ηηο αλαθνξέο ηνπο γηα ηνπο ηνκείο επζχλεο ηνπο. ηηο  14 Ηαλνπαξίνπ ν 

Γξακκαηέαο επί ηεο Γηθαηνζχλεο
122

 ππνβάιιεη ηε έθζεζε ηνπ. ΄ απηή αλαθέξεη πσο 

αλαγθαδφηαλ ζπρλά  λα ππεξβαίλεη ηα ζπληαγκαηηθά φξηα γηα λα ππεξαζπίδεη ην 

δίθαην. Γηαβιέπνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ πξνθχςεη ν θπβεξλήηεο, αλέιαβε 

ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο. 

Με ην ςήθηζκα ΛΘ΄ ηεο 29
εο

 Μαξηίνπ 1828 ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο 

λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή απφ ηνπο: Ησάλλε Γελλαηά, Υξηζηφδνπιν Κινλάξε 

θαη Γξεγφξην νχηζν .Ο Γελλαηάο ππνζηήξηδε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθαίνπ θαη 

ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κε ηηο λνκνζεζίεο ησλ πνιηηηζκέλσλ επξσπατθψλ θξαηψλ, ελψ ν 

Κινλάξεο πξέζβεπε, γλσξίδνληαο θαιχηεξα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ 

αλάγθε αλαγλψξηζεο ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηε πξάμε. Ο 

νχηζνο ζπληάρζεθε κε ηελ άπνςε ηνπ Κινλάξε θαη αξγφηεξα θαη ν Κπβεξλήηεο 

πνπ έβιεπε φηη ηα ζρέδηα πνπ πξφηεηλε ν λνκνκαζήο θαη Ηηαινηξαθήο Γελλαηάο, ελψ 

ήηαλ ζεσξεηηθψο άξηηα, ήηαλ αθαηάιιεια γηα ηε ρψξα. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε επηηξνπή αθνινπζψληαο ην ζρέδην Κινλάξε, 

απνθάζηζε λα ζπγθεξαζηνχλ νη δπν θχξηεο πεγέο εθαξκνγήο δηθαίνπ ζηελ Διιάδα, 

ήηνη ην επίζεκν Βπδαληηλνξσκατθφ δίθαην θαη ιατθφ εζηκηθφ θαη λα γίλεηαη πξνζθπγή 

                                                
122

Πξφθεηηαη γηα ηνλ γξακκαηέα παηδείαο θαη δηθαηνζχλεο Μηραήι νχηζν. 
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ζε άιιεο πεγέο, φπσο ν Γαιιηθφο εκπνξηθφο θψδηθαο γηα ην ηδησηηθφ θαη ε γεληθή 

ξήηξα ηεο επηείθεηαο γηα ην πνηληθφ δίθαην. 

Ζ λνκνζεηηθή απηή πνιηηηθή εθθξάζηεθε ζην ΗΘ΄ ςήθηζκα ηεο 15
εο

 

Γεθεκβξίνπ 1828 Πεξί Γηνξγαληζκνύ ησλ Γηθαζηεξίσλ. 
123

 Με ην άξζξν 38 ηνπ ΗΘ  ́

ςεθίζκαηνο ε ηζρχο ηνπ επίζεκνπ δηθαίνπ, νη λόκνη ησλ απηνθξαηόξσλ, πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζηνπο πνιηηηθνχο λφκνπο θαη νξίδεηαη ε Δμάβηβινο ηνπ Αξκελόπνπινπ σο πεγή 

εθαξκνγήο ηνπ. ην ίδην άξζξν ζεζπίδεηαη πσο ζηα εκπνξηθά ζα εθαξκφδεηαη ν 

Γαιιηθφο εκπνξηθφο θψδηθαο. Σν ιατθφ εζηκηθφ δίθαην αλαγλσξίδεηαη θαη απηφ κε ην 

άξζξν 3 ηνπ άλσ ςεθίζκαηνο πνπ επηηξέπεη ηελ εμψδηθε εθδίθαζε ησλ πνιηηηθψλ θαη 

εκπνξηθψλ δηαθνξψλ απφ αηξεηνχο θξηηέο, δειαδή απφ δηαηηεηέο πνπ δίθαδαλ θαηά ην 

εζηκηθφ δίθαην. 

Γηα πξψηε θνξά ινηπφλ ην λνκνζεηηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο αληηκεησπίδεηαη 

νξζά κε ηελ ζπγθεθαιπκκέλε, έζησ αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ εζίκνπ κε ην 

λφκν.
124

 Κχξηνο φκσο ζθνπφο ηνπ ΗΘ΄ ςεθίζκαηνο ζχκθσλα κε ην λφκν 13 ηνπ 1825, 

ήηαλ ε νξγάλσζε ησλ δηθαζηεξίσλ, πνπ κέρξη ηφηε δελ θαηνξζψζεθε. 

χκθσλα κε ην άξζξν 1, ε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηθήο ,εκπνξηθήο, δηνξζσηηθήο 

θαη εγθιεκαηηθήο δηθαηνζχλεο αλαηίζεηαη ζηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα. Πξνβιέπεηαη ε 

ζπγθξφηεζε εηξελνδηθείσλ θαηά ρσξηφ  (άξζξα 4-10),πξσηνθιήησλ δηθαζηεξίσλ 

θαηά «ηκήκαηα»
125

(άξζξα11-18), ελφο Δκπνξνδηθείνπ ζηε χξν πνπ απνηειείηαη απφ 

έλα πξφεδξν δηνξηδφκελν απφ ηελ Κπβέξλεζε, ηέζζεξηο ζπλδηθαζηέο εθιεγφκελνπο  

απφ ηνπο θαηά ηφπν  εκπφξνπο θαη έλα γξακκαηέα, δηνξηδφκελν απφ ην δηθαζηήξην 

(άξζξα 19-26).Πξνβιέπεηαη επίζεο ε ζπγθξφηεζε ελφο ,ή πεξηζζνηέξσλ 

«Αλεθθιήησλ Κξηηεξίσλ» (Δθεηείσλ) πνπ ζα απνηεινχληαλ απφ ελλέα δηθαζηέο, έλα 

δεκφζην θαηήγνξν (Δηζαγγειέα) θαη έλα Γξακκαηέα, δηνξηδφκελνπο φινπο απφ ηελ 

θπβέξλεζε θαη απφ ηξεηο δεκνγέξνληεο σο πάξεδξνπο (άξζξ 27-32). 

Με ην ςήθηζκα ΗΘ΄ εηζάγεηαη ε δηάθξηζε ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο ζε 

δηνξζσηηθή θαη εγθιεκαηηθή (άξζξα 32-37).
126

Ζ πνηληθή δηθαηνζχλε αζθείηαη ζε δπν 

                                                
123 Γ.Γεκφπνπινπ, Ο Κώδημ ησλ Φεθηζκάησλ ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο Αζήλα 1972 ζει.133-

137. 
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 Σελ ζεκαληηθή απηή πξαγκαηηζηηθή ζηξνθή ζα αθνινπζήζεη κεηά ,ην δηάηαγκα Πεξί 

Πνιηηηθνύ Νόκνπ ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 1835 πνπ ίζρπζε ζηε ρψξα κέρξη ηελ εηζαγσγή ηνπ αζηηθνχ 

θψδηθα ην 1946.  
125 Γηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο απνηεινχκελεο απφ επαξρίεο.  

126Αληίζεηα  απφ ην Γαιιηθφ πνηληθφ θψδηθα ηνπ 1810 πνπ δέρεηαη ηξηκεξή δηάθξηζε ησλ 

εγθιεκάησλ ζε πηαίζκαηα, πιεκκειήκαηα θαη θαθνπξγήκαηα, βι. Ν.Παληαδφπνπινπ, φ.π, ζει.82. 



[62] 

βαζκνχο απφ ηνλ Δηξελνδίθε θαη ην πξσηφθιεην δηθαζηήξην ,αλάινγα κε ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα. ην άξζξν 38 ηνπ ςεθίζκαηνο 

ζεζπίδεηαη φηη κέρξη ηεο ζπληάμεσο ηνπ πνηληθνχ θψδηθα, ηα δηθαζηήξηα ζα δηθάδνπλ 

ζχκθσλα κε ην Απάλζηζκα ησλ Δγθιεκαηηθώλ θαη κε ηελ αξρή ηεο επηείθεηαο. Καη 

ζηε πεξίπησζε απηή παξαηεξνχκε φηη πεξηνξίδεηαη πξνο φθεινο ηνπ εζηκηθνχ 

δηθαίνπ, ε έθηαζε εθαξκνγήο ηνπ βπδαληηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ.                

χκθσλα κε ην ΗΔ΄ ςήθηζκα ηεο 16
εο

 Απξηιίνπ 1826,ηα θελά ηνπ 

Απαλζίζκαηνο ζα ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηνπο βπδαληηλνχο λφκνπο πνπ πεξηέρνληαη 

ζην έθην βηβιίν ηεο Δμάβηβινπ. Σα θελά απηά ζα θαιχπηνληαλ απφ ηελ επηείθεηα, 

δειαδή απφ ηελ γεληθή ξήηξα πνπ δηάλζηδε ην Απάλζηζκα ησλ Δγθιεκαηηθώλ. 

Με ην Λ΄ ςήθηζκα ηεο 6
εο

 Μαίνπ 1829 εθδίδεηαη ε Δγθιεκαηηθή Γηαδηθαζία 

(πνηληθή δηθνλνκία)πνπ απνηειείηαη απφ 160 άξζξα. Με ην λνκνζέηεκα απηφ 

επηρεηξείηαη βαζηά ηνκή ζην θιάδν ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, δηφηη γηα πξψηε θνξά ην λέν 

Διιεληθφ Κξάηνο εθδειψλεη ζαθψο ηελ πξφζεζε ηνπ λα αλαιάβεη ηελ άζθεζε ηεο 

πνηληθήο δηθαηνζχλεο, αθαηξψληαο απφ κεκνλσκέλα πξφζσπα ,ή νκάδεο ην δηθαίσκα 

λα απνθαζίδνπλ πάλσ ζηα ζρεηηθά ζέκαηα. Ζ λνκνζεηηθή πνιηηηθή θαηά ηελ 

Καπνδηζηξηαθή πεξίνδν απνζθνπνχζε ζηελ ππαγσγή ησλ πνηληθψλ δηαθνξψλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ αλζξσπνθηνληψλ,
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 ζηελ δηθαηνδνζία ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ. Ζ 

πξφζεζε απηή εθδειψλεηαη αξρηθά ζην ΗΘ΄ ςήθηζκα. Αληίζεηα ε Δγθιεκαηηθή 

Γηαδηθαζία ρηππά ην θαθφ ζηε ξίδα ηνπ. Θεζπίδεη δειαδή (άξζξα 1-4), φηη ζηα 

εγθιήκαηα είλαη δηπιή ε αγσγή, δεκφζηα θαη ηδησηηθή. Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα άηνκα 

δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην θξάηνο ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ εγθιεκάησλ θαη 

ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, αιιά ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ κφλν ζηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο δεκηάο θαη λα ππνηαρζνχλ ζηνπο εηεξφλνκνπο θαλφλεο πνπ ην θξάηνο επηβάιιεη, 

αθνχ ε αίηεζε ηεο πνιηηηθήο αγσγήο δελ παχεη, νχηε παξαγξάθεη ηε δεκφζηα αγσγή. 

Καη νη δπν αγσγέο δεκφζηα θαη ηδησηηθή παξαγξάθνληαη κεηά απφ πέληε ρξφληα. Σα 

πηαίζκαηα παξαγξάθνληαη κεηά απφ δπν ρξφληα. Αλ ν δξάζηεο θαηαδηθαζηεί εξήκελ, 

νη εγθιεκαηηθέο πνηλέο παξαγξάθνληαη κεηά 15 έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο. 

Με ηα άξζξα 5-7 ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη θάζε 

απηφπηε κάξηπξα θάζε εγθιήκαηνο πνπ δηαπξάηηεηαη, λα ελεκεξψζεη ηνλ θαηά ηφπν 

                                                
127 Οη αλζξσπνθηνλίεο θαη νη αλαθχπηνπζεο απφ απηέο δηαθνξέο θαηά ην βπδαληηλφ πνηληθφ 

δίθαην  ήηαλ ππφζεζε ησλ ζπγγελψλ ηνπ ζχκαηνο, νη νπνίνη είραλ δηθαίσκα λα αζθήζνπλ ηελ πνηληθή 

αγσγή ,ή λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηνλ θνλέα χζηεξα απφ θαηαβνιή απνδεκίσζεο. 



[63] 

αξκφδην Αζηπλόκν, ν νπνίνο αθνχ εμαθξηβψζεη ην βάζηκν ηεο θαηαγγειίαο, αζθεί ηε 

δεκφζηα αγσγή.
128

Σα άξζξα 8-30 ξπζκίδνπλ ηελ δηαδηθαζία ησλ πηαηζκάησλ απφ ηνλ 

Δηξελνδίθε θαη ησλ εθέζεσλ θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ. Με ηα άξζξα 31-49 

ζεζπίδεηαη πσο ηα πξσηφθιεηα δηθαζηήξηα έρνπλ γεληθή δηθαηνδνζία θαη δηθάδνπλ 

εθθιεηώο φια ηα εγθιήκαηα, θαζνξίδεηαη ν ηξφπν ηεο έγγξαθεο κήλπζεο (32-

33),πξνβιέπεηαη ν δηνξηζκφο ελφο ζπλδηθαζηή σο αλαθξηηή θαη ηα θαζήθνληα ηνπ, 

πξνζδηνξίδεηαη ν έγγξαθνο ηχπνο ηνπ εληάικαηνο θαη εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηνπ 

πξαγκαηνγλψκνλα (άξζξα 35-49).Ζ άζθεζε βίαο ζσκαηηθήο, ή ςπρνινγηθήο, ηα 

απαηειά θαη παξαπεηζηηθά εξσηήκαηα απαγνξεχνληαη, ηφζν θαηά ηελ αλάθξηζε ηνπ 

εγθαινπκέλνπ, φζν θαη θαηά ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ. Ο αλαθξηηήο αζθψληαο 

ρξέε εηζαγγειέα εηζεγείηαη ζην δηθαζηήξην ηε παξαπνκπή, ή ηελ απαιιαγή ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ. 

Σα επφκελα άξζξα πξνλννχλ γηα ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο 

απφθαζεο θαη πξνβιέπεηαη ε επηβνιή θπξψζεσλ ζηα φξγαλα ηνπ δηθαζηεξίνπ ζε 

πεξίπησζε θσιπζηεξγίαο ζηελ έθδνζε ηεο. Οη απνθάζεηο ησλ πξσηφθιεησλ 

δηθαζηεξίσλ ππνβάιινληαη ζην Αλέθθιεην Κξηηήξην (άξζξα 108-116).Ζ πξνζεζκία 

είλαη πέληε εκέξεο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα ηνλ θαηαδηθαζζέληα θαη γηα 

ηνλ ελάγνληα, αιιά κφλν γηα ην ζέκα ηεο απνδεκηψζεσο, ηξεηο κέξεο γηα ηνλ 

αλαθξηηή ηνπ Πξσηνθιήηνπ θαη 20 κέξεο γηα ηνλ Γεκφζην Καηήγνξν ηνπ 

Αλέθθιεηνπ Κξηηεξίνπ. Έλα κεγάιν ηκήκα ηεο εγθιεκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαζνξίδεη 

ηηο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε θπγνδηθίαο. 

Ζ Δγθιεκαηηθή Γηαδηθαζία ήηαλ έλα λνκνζέηεκα πξννδεπηηθφ πνπ ζθφπεπε 

ζηελ εληαία αληηκεηψπηζε ησλ πηαηζκάησλ θαη ησλ αδηθεκάησλ ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζνχζαλ ηα δηθαζηήξηα 

θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απζαηξεζίαο ζην ηνκέα ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ.
129

 

ε εθηέιεζε ησλ άξζξσλ 11 θαη 27 ηνπ ΗΘ΄ ςεθίζκαηνο εθδίδνληαη θαη ηα 

αξηζ.9469/18-2-1829 θαη 10152/16-3-1829 Γηαηάγκαηα. Με ην πξψην ηδξχνληαη 13 

πξσηφθιεηα δηθαζηήξηα ζηα παξαθάησ ηκήκαηα (πεξηθέξεηεο):Αξγνιίδα, Αραΐα, 

Ήιηδα, Μεζζελία, Κάησ Μεζζελία, Λαθσλία, Αξθαδία, Βνξείσλ πνξάδσλ, 

Αλαηνιηθψλ πνξάδσλ, Γπηηθψλ πνξάδσλ, Βνξείσλ Κπθιάδσλ, Κεληξηθψλ 

                                                
128 Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα απηεπάγγειηε δίσμε. 
129 Καηά ηνλ Maurer ε εγθιεκαηηθή δηαδηθαζία, έξγν ηνπ Υξηζηφδνπινπ Κινλάξε 

ζπληάρζεθε ζην πλεχκα ηεο Γαιιηθήο λνκνζεζίαο, Βι.G.L.Maurer, Ο Διιεληθόο Λαόο, Αζήλα 

1976,ζει.448. 



[64] 

Κπθιάδσλ θαη Ννηίσλ Κπθιάδσλ (άξζξα 1-3).Με ην άξζξν 2 ηδξχεηαη θαη ην πξψην 

Αλέθθιεην Γηθαζηήξην (Δθεηείν).Με ην αξηζ.10151 δηάηαγκα δηνξίδνληαη δηθαζηέο 

θαη γξακκαηείο ζηα πξσηφθιεηα δηθαζηήξηα ησλ ηκεκάησλ Βνξείσλ, Κεληξηθψλ θαη 

Ννηίσλ πνξάδσλ, Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο θαη Άλσ Μεζζελίαο. ηελ ζπλέρεηα κε ην 

δηάηαγκα 10152  δηνξίδνληαη ζην  Αλέθθιεην Γηθαζηήξην ,σο πξφεδξνο ν Παλνχηζνο 

Ννηαξάο, αληηπξφεδξνο ν Ηάθσβνο Ρίδνο, Γεκφζηνο θαηήγνξνο ν Υξηζηφδνπινο 

Κινλάξεο θαη γξακκαηέαο ν Γεψξγηνο Ράιιεο. Σν Αλέθθιεην Γηθαζηήξην 

ιεηηνχξγεζε ζηηο 27 Ννεκβξίνπ 1829  κε έδξα ην Άξγνο.
130

 

Με ην ςήθηζκα 54 ηεο 20
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1830 αλαδηνξγαλψλεηαη ν 

νξγαληζκφο ηνπ Δκπνξνδηθείνπ ηεο χξνπ θαη πξνβιέπεηαη ε κεηαηξνπή ησλ 

πξσηνδηθείσλ ζε εκπνξνδηθεία, φπνπ ππνβάιινληαη εκπνξηθέο δηαθνξέο πξνο 

επίιπζε. 

ην ηέινο ηνπ 1830 είρε νινθιεξσζεί ε πξψηε πξνζπάζεηα, κεηά ηελ 

επαλάζηαζε, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζχζηαζε πξσηνθιήησλ δηθαζηεξίσλ ζε φιε ηε 

ρψξα. Σν θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα ηνπ ςεθίζκαηνο πεξί Γηνξγαληζκνύ ησλ 

Γηθαζηεξίσλ, ήηαλ ε έιιεηςε δηθνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ, 

ζρεηηθά κε ηελ θαηά ηφπν θαη θαζ΄ χιε αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ.
131

 Σν θελφ 

απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην ςήθηζκα 9470 ηεο 18
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1829, κε ην νπνίν 

εηζάγνληαλ ζαλ ζπκπιήξσκα ηνπ ΗΘ΄ ςεθίζκαηνο, ν λφκνο 13 ηεο 21
εο

 Οθησβξίνπ 

1825.Δθδφζεθαλ επίζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη άιια ςεθίζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ 

φξθν ησλ δηθαζηψλ θαη ηνπο κηζζνχο ηνπο. 

Δλψ νη αγσγέο γηα πεηξαηείεο θαη άιιεο ζαιάζζηεο θαηαρξήζεηο ππάγνληαλ 

ζηελ δηθαηνδνζία ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ, νη ππνζέζεηο πνπ αλάγνληαλ ζηηο ιείεο, 

ππάγνληαλ ζηελ εηδηθή δσζηδηθία (αξκνδηφηεηα) ηνπ Θαιαζζίνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ 

ζπζηήλεηαη κε ην Κ’ ςήθηζκα ηεο 10
εο

 Απξηιίνπ 1829 ,ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

νθηψ άξζξα. Σν Γηθαζηήξην απηφ ζρεκαηίδεηαη απφ ηξία κέιε ηνπ Παλειιελίνπ 

εθιεγφκελα απφ ηε θπβέξλεζε. Οη απνθάζεηο εθηεινχληαη ακέζσο ρσξίο λα 

                                                
130 Γ.εξεκέηε, Η Γηθαηνζύλε επί Καπνδίζηξηα Α΄ πεξίνδνο 1828-1829, Θεζζαινλίθε 1959 

ζει.168. 
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 Γελ θαζνξίζηεθε ι.ρ  ε αξκνδηφηεηα εθδίθαζεο δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ, αθνχ ην άξζξν 

25 ηνπ νξγαληζκνχ εμαίξεζε ηελ εθδίθαζε απφ ηα πξσηφθιεηα δηθαζηήξηα ησλ «αγσγψλ ηνπ 

ακθηζβεηνχκελνπ δηνηθεηηθνχ», παξφιν πνπ ν Ησάλλεο Γελλαηάο είρε εηζεγεζεί ζπγθξφηεζε 

δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο, βιΥ.Κσλζηαληηλφπνπινπ, Οη Γηνηθεηηθέο δηαθνξέο θαηά ηελ πεξίνδν 1821-

1832 θαη ηα πξώηα βήκαηα ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζύλεο ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1988, ζει.96. 
 



[65] 

ρξεηάδεηαη επηθχξσζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ππνβάιινληαη ζε Αλψηαην πκβνχιην 

απνηεινχκελν απφ ηέζζεξα κέιε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

4.2 Η Γ΄ Δζληθή πλέιεπζε 

Ζ ηέηαξηε Δζληθή ζπλέιεπζε ζπλήιζε ζην Άξγνο ζηηο 11 Ηνπλίνπ 1829 θαη 

κε ην Β΄ Φήθηζκα ηεο 22αο Ηνπιίνπ 1829 αληηθαηέζηεζε ην Παλειιήλην κε ηε 

Γεξνπζία. Με ην ςήθηζκα απηφ ζεζπίζηεθε φηη: «ε Γηθαζηηθή ηάμηο ζέιεη δηαηεξείζζαη 

πξνζσξηλώο θαηά ην ελεζηώο ζύζηεκα πξνζηηζεκέλσλ ησλ ηξνπνινγηώλ ηαο νπνίαο ε 

πείξα ήζειελ ππαγνξεύζεη. Θέιεη δε θξνληίζεη ε θπβέξλεζηο ελ δένληη, ώζηε νη δηθαζηαί 

λα κέλσζηλ ακεηαθίλεηνη εθ΄όξνπ δσήο θαη λα νξγαλσζεί ε Γηθαζηηθή δεκόζηνο 

Τπεξεζία».
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Θεζπίζηεθε επίζεο φηη ε αλαζεψξεζε ησλ ζπληαγκάησλ θαη ε ζχληαμε 

ζρεδίνπ ζεκειηψδνπο λφκνπ θαη θσδίθσλ ζα γηλφηαλ κε ζπλελλφεζε θπβέξλεζεο–

γεξνπζίαο θαη ζα ζπκκνξθσλφηαλ κε ηηο παξαδεδεγκέλεο αξρέο ησλ Δζληθψλ 

πλειεχζεσλ Δπηδαχξνπ, Άζηξνπο  θαη Σξνηδήλαο. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο αξρίδεη ε δεχηεξε Καπνδηζηξηαθή πεξίνδνο 

πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηελ πξψηε γηα ηνλ θηιειεχζεξν ηξφπν άζθεζεο ηεο λνκνζεηηθήο 

εμνπζίαο. 

Με ην Γηάηαγκα 64 ηεο 4
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1830 πνπ ππνγξάθεη σο Τπνπξγφο  

Γηθαηνζχλεο ν Ησάλλεο Γελλαηάο, γίλεηαη κεηά ην ΗΘ΄ ςήθηζκα ηνπ 1828, ην επφκελν 

βήκα γηα ηελ πξνζπάζεηα ζχληαμεο ηνπ πνιηηηθνχ θψδηθα. Γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ 

ηεο Δμαβίβινπ, ε νπνία ζηελ πξνθαπνδηζηξηαθή πεξίνδν ηαπηηδφηαλ ζειεκαηηθά κε 

ην επίζεκν βπδαληηλφ δίθαην θαη ησλ πεγψλ ηνπ. Καζνξίδεηαη γηα απηφ πσο πξέπεη λα 

γίλεη εθινγή ησλ πνιηηηθψλ λφκσλ, δειαδή ηνπ Λατθνχ δηθαίνπ θαηά ηξφπν ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε ζπκπαξαβνιή, δειαδή ζπζρέηηζε θαη ελαξκνληζκφο ησλ δπν ηζφηηκσλ 

πεγψλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο. Σν ςήθηζκα 152 ηεο 

15
εο

 Απγνχζηνπ 1830 Πεξί Γηνξγαληζκνύ ησλ Γηθαζηεξίσλ, νξίδεη πσο ζην ηδησηηθφ 

δίθαην εμαθνινπζεί λα ηζρχεη  ε πξόρεηξνο εμάβηβινο ηνπ Αξκελφπνπινπ, 

πξνζζέηνληαο σο πεγή ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, εθηφο ηνπ Απαλζίζκαηνο θαη ηεο 

επηείθεηαο, ηνλ νξζφ ιφγν θαη ηνπο ινηπνχο πνηληθνχο λφκνπο ηνπ θξάηνπο. 

                                                
132Ν.Παληαδφπνπινπ, φ.π, ζει 88. 
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Αθνξκή ζπρλψλ δηελέμεσλ ήηαλ ε αδπλακία θαηαβνιήο δαλείσλ πνπ είραλ 

ζπλνκνινγεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο. Γηα λα ξπζκηζηεί ε απφδνζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ ρξεψλ, εθδίδεηαη ην ΛΓ’ ςήθηζκα ηεο 18
εο

 Μαΐνπ 1829 πνπ απνηειείηαη 

απφ έμη άξζξα. Με ην άξζξν 1 ζεζπίδεηαη φηη νη αγσγέο γηα ηελ πιεξσκή θνηλνηηθψλ 

,ή αηνκηθψλ ρξεψλ θξίλνληαη απφ ηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα, ν ηξφπνο φκσο ηεο 

εθηέιεζεο ησλ δηθαζηηθψλ απηψλ απνθάζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, ζα 

θαζνξίδεηαη απφ δηθαζηήξηα επηείθεηαο.
133

 Καηά ην άξζξν 6 ηα δηθαζηήξηα επηείθεηαο 

θαλνλίδνπλ νξηζηηθά θαη αλέθθιεηα ηνλ ηξφπν εθηειέζεσο ησλ απνθάζεσλ,  

ζχκθσλα κε γεληθνχο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζε ηδηαίηεξε γηα ην ζέκα απηφ 

δηάηαμε. Ζ  Γηάηαμε απηή είλαη ην 12575/18-5-1829 ςήθηζκα. ην άξζξν 1 ηνλίδεηαη 

πσο ηα δηθαζηήξηα επηείθεηαο είλαη αηξεηά θαη ζθνπφο ηνπο είλαη λα θαλνλίδνπλ 

νξηζηηθά ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ 

αηνκηθά δάλεηα. ηα επφκελα 2-7 άξζξα θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο ζα θαηαβιεζνχλ ηα εμαθξηβσκέλα, κε δηθαζηηθή απφθαζε, ρξέε πνπ 

πξνέξρνληαη απφ  δάλεηα ζπλνκνινγεκέλα κέρξη ην ηέινο ηνπ 1827. Πξνβιέπεηαη 

δειαδή ε παξαρψξεζε πξνζεζκηψλ πνπ θπκαίλεηαη απφ 3 κήλεο έσο 10 ρξφληα. 

Ρπζκίδεηαη αθφκε ε ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηνπ ρξένπο. Παξά ηελ έθδνζε ησλ 

ςεθηζκάησλ απηψλ ε έθξπζκε θαηάζηαζε εμαθνινπζνχζε. 

Με ην ΗΒ΄ ςήθηζκα ηεο Γ΄ Δζληθήο πλέιεπζεο ηεο 2αο Απγνχζηνπ 1829 

εγθαηληάδεηαη ε επέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο ζηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

δηαηηεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ε αξρή ηεο επηείθεηαο επεθηείλεηαη ζε δηαθνξέο πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ πξάμεηο πηαίζκαηνο, ή εγθιήκαηνο
134

 θαη ζπλέβεζαλ απφ ηηο 23 

Φεβξνπαξίνπ 1821 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1828, ήηνη θαη ζην πνηληθφ ηνκέα. Σν 

ςήθηζκα απηφ πνπ ζθνπφο ηνπ είλαη νπζηαζηηθά ν πεξηνξηζκφο ηεο απηνδηθίαο ζηε 

Μάλε
135

 είλαη έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ηεο Δζληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ Άξγνπο. Σν 

ςήθηζκα πεξηέρεη 7 άξζξα. Με απηά ζεζπίδεηαη πσο φιεο νη δηαθνξέο κεηαμχ 

Διιήλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πξάμεηο, πνπ έρνπλ ραξαθηήξα πηαίζκαηνο ,ή 

εγθιήκαηνο θαη ζπλέβεζαλ απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1821 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην 1827, 

ζα δηθάδνληαη αλέθθιεηα απφ ηξηκειή θξηηήξηα. Καζέλαο απφ ηνπο αληηδίθνπο ζα 

                                                
133 Σα δηθαζηήξηα επηείθεηαο έρνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαηηεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, 

βι.Νηθ.Παληαδφπνπινπ, φ.π, ζει.91. 
134 Νννχληαη ηα ζεκεξηλά πιεκκειήκαηα. 
135 Ζ απηνδηθία ζηε Μάλε επλνείην θαη απφ ην ηδηαίηεξν λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ππήξρε θαηά 

ηε ηνπξθνθξαηία θαη ην επηθξαηνχλ εθεί έζνο θαη εθηφο απφ ηηο αλζξσπνθηνλίεο απνηεινχζε θαη κέζν 

επίιπζεο πνιηηηθψλ δηαθνξψλ. 
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δηνξίδεη έλα αηξεηφ θξηηή πνπ ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ, ζα δηνξίδεηαη απεπζείαο 

απφ ηε θπβέξλεζε, ε νπνία επίζεο ζα νξίδεη επηδηαηηεηή. 

   Δπεηδή ηα λνκνζεηηθά κέηξα δελ θέξλνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ε 

θπβέξλεζε εθδίδεη πέληε εγθπθιίνπο γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθαξκνγή ησλ άλσ 

ςεθηζκάησλ. 

Αμηνινγψληαο ηα λνκνζεηήκαηα απηά παξαηεξνχκε πσο ελψ αξρηθά ε 

θπβέξλεζε πηνζέηεζε ηνλ απηφλνκν ηξφπν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ βαζηδφηαλ 

ζηε δηαηηεζία θαη ηελ επηείθεηα, ζηε ζπλέρεηα φηαλ δηαπίζησζε πσο ε ξχζκηζε πνπ 

εθάξκνδε ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθή, άιιαμε πνιηηηθή. Αληηθαηέζηεζε ηα δηκειή ιατθά 

πξναηξεηηθά δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα επηείθεηαο κε ηξηκειή, απνηεινχκελα απφ 

δηθαζηέο πνπ ππνρξεσηηθά ζπγθξνηνχλ ην δηθαζηήξην. Απηνί ινηπφλ θαη φηαλ αθφκα 

δίθαδαλ, ήηαλ πηζαλφ λα δηαθσλήζνπλ. ΄ απηή ηε πεξίπησζε ηνπο αληηθαζηζηνχζε ν 

επηδηαηηεηήο. Πξφθεηηαη κε άιια ιφγηα γηα εθαξκνγή ηεο αηξεηνθξηζίαο κε 

αλαγθαζηηθή κνξθή: δηαηηεηηθή επηηξνπή, ή έθηαθην δηθαζηήξην πνπ επηβαιιφηαλ 

απφ ην θξάηνο. Ζ θπβέξλεζε απνβιέπνληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ νκνηφκνξθε 

ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηεξίσλ εθδίδεη ηελ 240 πξάμε ηεο 12
εο

 Ννεκβξίνπ 1830 πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ θαλνληζκφ ησλ δηθαζηεξίσλ.
136

 

Απφ φζα εθηέζεθαλ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε επηείθεηα πξνβιέθζεθε 

λα ηζρχζεη ζαλ απηνδχλακε πεγή ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ θαη ξχζκηζεο ηνπ ηξφπνπ 

εμφθιεζεο ρξεψλ πξνεξρφκελα απφ ηελ επαλαζηαηηθή πεξίνδν. Με ην ΗΒ΄ ςήθηζκα 

ηεο 2αο Απγνχζηνπ 1829 ε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ επηείθεηαο επεθηάζεθε θαη 

ζηελ επίιπζε ησλ ηδησηηθψλ δηαθνξψλ πνηληθήο θχζεσο πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

πηαηζκαηηθέο ,ή εγθιεκαηηθέο πξάμεηο. Απηέο κε ηνπο θαλφλεο ηεο απζηεξήο 

δηθαηνζχλεο θαη ην ςήθηζκα ΗΘ΄/1828 (άξζξα 32-38) έπξεπε λα δηθαζηνχλ απφ ηα 

ηαθηηθά δηθαζηήξηα. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο ινηπφλ δηαπηζηψλνπκε φηη κε ην Απάλζηζκα ησλ 

εγθιεκαηηθώλ αλαγλσξίζηεθε σο πεγή ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ε επηείθεηα, ε νπνία καδί  

κε άιιεο ξήηξεο εθαξκφδνληαλ ζηε ηνπξθνθξαηία γηα επίιπζε θάζε είδνπο ηδησηηθψλ 

δηελέμεσλ. ην θείκελν ηνπ φκσο, δελ αλαθέξεηαη ε επηείθεηα, νχηε άιινη φξνη πνπ λα 

απέδηδαλ ην πεξηερφκελν ηεο. Σν Απάλζηζκα απέβιεςε λα θαιχςεη ηα θελά πνπ 

                                                
136Γεληθή Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο (πξφδξνκνο ηεο εθεκεξίδαο ηεο θπβεξλήζεσο), ζει.435-

439.Πξηλ ηελ Γεληθή Δθεκεξίδα ππήξρε ε Δθεκεξίδα ηεο Γηνηθήζεσο κε ηελ επσλπκία «Ο Φίινο ηνπ 

Νόκνπ», βι.Γ.Γεκαθφπνπινπ, Ο Κώδημ ησλ λόκσλ ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Αζήλα 1966, ζει.42. 
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πξνέθππηαλ ζην πνηληθφ δίθαην απφ ηελ έιιεηςε εηδηθψλ δηαηάμεσλ. Ζ ξεηή ινηπφλ 

αλαθνξά ηνπ ΗΘ΄ ςεθίζκαηνο (άξζξν 38)
 
ζηελ επηείθεηα,

137
 ζαλ παξάιιειε κε ην 

απάλζηζκα, πεγήο δηθαίνπ είλαη εχζηνρε, γηαηί επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο πέξα απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ απαλζίζκαηνο θαη θαηνξζψζεθε ε εθαξκνγή ηεο ζηε δηθαζηεξηαθή 

πξάμε. 

 

4.3 Σα λνκνζεηήκαηα ηεο Γεύηεξεο Πεξηόδνπ 

Οη ηξνπνινγίεο πνπ εμνπζηνδνηήζεθε λα θάλεη απφ ηε Γ΄ Δζληθή πλέιεπζε 

ν Καπνδίζηξηαο, εηζάγνληαη κε ην 152 ςήθηζκα ηεο 15
εο

 Απγνχζηνπ 1830. ε απηφ 

επηζπλάπηνληαη δπν αθφκα λνκνζεηήκαηα: ε πνιηηηθή θαη ε πνηληθή δηαδηθαζία 

(δηθνλνκία).Σα λνκνζεηήκαηα απηά πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ Γελλαηά ηίζεληαη ζε 

εθαξκνγή κε ην 153 ςήθηζκα ηεο 15
εο

 Απγνχζηνπ 1830, γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ δηθαζηεξίσλ. Σν πξψην απφ ηα ηξία απηά λνκνζεηήκαηα είλαη ν 

Γηνξγαληζκφο ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη απνηειείηαη απφ 155 άξζξα. ηηο γεληθέο ηνπ 

δηαηάμεηο νξίδεηαη φηη: «αη  πνιηηηθαί, εκπνξηθαί, επαλνξζσηηθαί θαη εγθιεκαηηθαί 

δηαθνξαί ππάγνληαη εηο ηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα».
138

  Απηά είλαη ησλ Δηξελνδηθώλ, ην 

Πξσηόθιεηνλ, ην Δθθιεηόλ θαη ην Αλώηαηνλ Αθπξσηηθόλ. ηηο εκπνξηθέο πφιεηο 

ζπζηήλεηαη θαη εκπνξηθφ δηθαζηήξην, πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε Δμαηξεηηθψλ 

Γηθαζηεξίσλ θαη ηδξχεηαη κε ηα άξζξα 111-129 ην πξψην απφ απηά. ε φια ηα 

δηθαζηήξηα δηνξίδνληαη γξακκαηείο. Δπαλαιακβάλεηαη επίζεο ε δηάηαμε ηνπ ΗΘ΄/1828 

ςεθίζκαηνο πνπ επηηξέπεη ηελ εμψδηθε επίιπζε ησλ πνιηηηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

δηαθνξψλ απφ αηξεηνχο θξηηέο (δηαηηεηέο). 

Δηξελνδηθεία ηδξχνληαη ζηηο θσκνπφιεηο θαη ηα ρσξηά, νπφηε ηα θαζήθνληα 

ηνπ Δηξελνδίθε αλαηίζεληαη ζην πξεζβχηεξν απφ ηνπο δεκνγέξνληεο. ε θάζε 

επαξρία ηδξχεηαη έλα θαη ζηηο κεγαιχηεξεο δπν εηξελνδηθεία θαη είλαη αξκφδηα γηα 

ηελ εθδίθαζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πνηληθψλ δηαθνξψλ θαη δηθάδνπλ αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο  εθθιεηά ,ή αλέθθιεηα.
139

Οη επαξρηαθνί Δηξελνδίθεο φηαλ 

εθδηθάδνπλ πνηληθέο ππνζέζεηο επηβάιινπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Απάλζηζκα ησλ 

Δγθεκαηηθώλ πνηλέο θαη εθηφο απφ απηέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ επηπιένλ πνηλέο, 

                                                
137ηελ πεξίνδν ηεο αληηβαζηιείαο δηαηππψζεθαλ επηθξίζεηο γηα ηελ παξαδνρή ηεο 

επηείθεηαο σο πεγήο δηθαίνπ. 
138 Ν.Παληαδφπνπινπ, Η δηθαηνδνηηθή πνιηηηθή θαηά ηελ Δπαλάζηαζε θαη ηελ Καπνδηζηξηαθή 

Πεξίνδν, ζει.110. 
139Με άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ, ή ρσξίο. 
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φπσο πξφζηηκν, απνδεκίσζε, θαη΄ νίθνλ θξάηεζε, ηξίκελε θπιάθηζε, ρσξίο δεζκά  

θαη εθηφπηζε κέρξη έλα έηνο. Οη πνηλέο απηέο είλαη εθθιεηέο. ε εθηέιεζε ηνπ 

ςεθίζκαηνο 152 ηνπ 1830 πεξί Γηνξγαληζκνχ ησλ Γηθαζηεξίσλ ηδξχζεθαλ ζηαδηαθά 

62 ζπλνιηθά Δηξελνδηθεία. Πξσηφθιεηα Γηθαζηήξηα (Πξσηνδηθεία) ηδξχνληαη ζηηο 

κεγάιεο επαξρίεο, ελψ ζε δπν ,ή ηξεηο κηθξέο γεηηνληθέο επαξρίεο, έλα θνηλφ γη απηέο 

πξσηνδηθείν .Σα πξσηνδηθεία απνηεινχληαη απφ ην πξφεδξν πνπ δηνξίδεηαη απφ ηε 

θπβέξλεζε θαη απφ δπν ζπκβνχινπο πνπ εθιέγνληαη απφ ηελ επαξρηαθή πλέιεπζε. 

Ο πξφεδξνο δηθάδεη κφλνο ηνπ φια ηα πξνδηθαζηηθά θαη παξεκπίπηνληα δεηήκαηα. Οη 

ζχκβνπινη δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ φηαλ ε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ππφθεηηαη ζε 

έθεζε (άξζξν 22).Σν πξσηνδηθείν είλαη αξκφδην εθηφο ησλ πνιηηηθψλ θαη γηα ηελ 

εθδίθαζε πνηληθψλ ππνζέζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν γξακκαηέαο αζθεί ρξέε 

αλαθξηηή θαη ν πξφεδξνο εθδηθάδεη κφλνο ηνπ ηελ ππφζεζε . 

Ο Γηνξγαληζκφο δηαηήξεζε ην Δκπνξνδηθείν χξνπ, αιιά άιιαμε ηε 

ζχλζεζε ηνπ. Απηφ απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν, δπν ζπλδηθαζηέο θαη δπν 

παξέδξνπο. Ο πξφεδξνο θαη νη ηέζζεξηο ζπλδηθαζηέο
140

 δηνξίδνληαη απφ ηε 

θπβέξλεζε . 

Σα εθεηεία είλαη ηξία (Πεινπνλλήζνπ, ηεξεάο Διιάδνο θαη ησλ 

Νήζσλ).πγθξνηνχληαη απφ ηξία κέιε δηνξηδφκελα απφ ηελ θπβέξλεζε (άξζξν 

90).Με ην άξζξν 91 εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηνπ Γεκφζηνπ Καηεγφξνπ (Δηζαγγειέα), πνπ 

δηνξίδεηαη επίζεο απφ ηε θπβέξλεζε. ηα εθεηεία εθεζηβάιινληαη νη απνθάζεηο ησλ 

πξσηνδηθείσλ. ηαλ νη απνθάζεηο ηνπ εθεηείνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξσηφδηθεο 

ηφηε δελ ρσξεί νπζηαζηηθά άιιν έλδηθν κέζν, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα παξάβαζε 

λφκνπ ,ή ηχπνπ, νπφηε παξαπέκπνληαη ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην,
141

 ζην νπνίν 

εθθαινχληαη επίζεο θαη νη απνθάζεηο ησλ εθεηείσλ πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

πξσηφδηθεο.
142

 ηελ πεξίπησζε απηή θαζηεξψλνληαη ηξεηο βαζκνί δηθαηνδνζίαο 

(άξζξα 84-99). 
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141 Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα πξφδξνκε κνξθή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ ηεο αλαίξεζεο. 
142 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε πνπ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην δίθαζε ππφζεζε νπζίαο ,ιφγσ 

αζπκθσλίαο ησλ απνθάζεσλ πξσηνδίθνπ δηθαζηεξίνπ θαη εθεηείνπ ήηαλ  θαη ε ππφζεζε θιεξνλνκηάο 

Μπάνπ απφ ηε ίθλν, βι.Η.Βηζβίδε, Παξαηεξήζεηο επί ηεο απνλνκήο ηεο Γηθαηνζύλεο, Δπεηεξίο 

ηζηνξίαο ηνπ δηθαίνπ Αθαδεκίαο Αζελψλ 1995, ζει.80.  
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ηα άξζξα 101-110 πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε ελφο Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ 

απνηειείηαη απφ πέληε κέιε δηνξηδφκελα απφ ηε Κπβέξλεζε. Σν δηθαζηήξην απηφ έρεη 

αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ εθθιεηψλ απνθάζεσλ ησλ εθεηείσλ θαη θξίλεη σο 

αθπξσηηθφ, φπσο πξνεηπψζεθε ζηε πεξίπησζε παξάβαζεο λφκσλ, ή ηχπνπ. 

Σα άξζξα 111-129 νξίδνπλ ηε ζχζηαζε ελφο Δμαηξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ζην 

νπνίν ελάγνληαη απφ ηε Κπβέξλεζε, γηα ηα εγθιήκαηα «θαζνζηψζεσο»
143

 θαη γηα 

παξαβάζεηο απξνζδηφξηζηεο, νη δεκφζηνη ππάιιεινη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δηθαζηηθψλ. Απνηειείηαη απφ δπν πεληακειείο επηηξνπέο πνπ δηνξίδνληαη, θαζψο θαη 

ν Δηζαγγειέαο ηνπ, απφ ηε θπβέξλεζε. Ζ πξψηε επηηξνπή εμεηάδεη αλ ε 

παξαπεκπφκελε ππφζεζε, πνπ εηζάγεηαη χζηεξα απφ απφθαζε εηδηθήο επηηξνπήο ππφ 

ηελ πξνεδξία ηνπ ππνπξγνχ δηθαηνζχλεο, ζηνηρεηνζεηεί πνηληθφ αδίθεκα. Ζ θξίζε ηεο 

επηηξνπήο απηήο είλαη πξναηξεηηθή, γηαηί ε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζηε δεχηεξε 

επηηξνπή ε νπνία θαη απνθαζίδεη. Ζ απφθαζε ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία θαη 

ζηέιλεηαη ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην πνπ θαζνξίδεη ηε πνηλή. 

ηα άξζξα 130-142 θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εηζαγγειέσλ, νη 

νπνίνη φκσο δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ νδεγίεο, αιιά κφλν λα δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο. 

Άιισζηε ηα εληάικαηα ζπιιήςεσο εθδίδνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ πξσηνδηθείνπ, 

φηαλ εθηειεί θαζήθνληα εγθιεκαηηθνχ δηθαζηή. Ο Δηζαγγειέαο επνπηεχεη ηε 

δηαδηθαζία θαη δίδεη εγγξάθσο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ, αλαθέξεηαη γηα θάζε αδηθία θαη 

παξάβαζε λφκνπ ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην. Δθθαιεί ζηα εθεηεία ηηο απνθάζεηο ησλ 

πξσηνδηθείσλ. Ο Δηζαγγειέαο ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ αζθεί ηηο ίδηεο κε ηνπο 

εηζαγγειείο ησλ εθεηείσλ δηθαηνδνζίεο, αιιά απφ ηεξαξρηθή άπνςε είλαη αλψηεξνο. 

Αλαθξηηηθά θαζήθνληα είραλ θαη νη αζηπλφκνη.
144

 

ηηο γεληθέο ηνπ γξακκέο ην ςήθηζκα 152/1830 αθνινπζεί ηε πνιηηηθή πνπ 

ραξάρζεθε απφ ηα δπν πξνεγνχκελα βαζηθά λνκνζεηήκαηα (ΗΘ΄/1828 θαη 

64/1830).Γηα ηε ξχζκηζε ησλ πνιηηηθψλ θαη εκπνξηθψλ δηαθνξψλ ην ςήθηζκα 152 

εμαθνινπζεί, επαλαιακβάλνληαο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΗΘ΄ ςεθίζκαηνο ηεο 

15
εο

 Γεθεκβξίνπ 1828 λα βαζίδεηαη ζηε δηαηηεζία. 

Απαξαίηεηε θξίζεθε θαη κηα δεχηεξε δηφξζσζε ηνπ ςεθίζκαηνο ΗΘ΄/1828. 

Με ην άξζξν 38 ηνπ ςεθίζκαηνο ζεζπίδνληαλ φηη «ηα δηθαζηήξηα..αθνινπζνύλ εηο ηα 
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144 Πεξηνξίδνληαλ ζηα κηθξήο έθηαζεο αδηθήκαηα βι.G.Geib, φ.π, ζει.158. 
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εκπνξηθά ηνλ ηεο Γαιιίαο Δκπνξηθόλ θώδηθα», φκσο ην άξζξν 148 ηνπ 152/1830 

ςεθίζκαηνο πεξηνξίδεη ηελ ηζρχ ηνπ Γαιιηθνχ ζηα ηξία πξψηα βηβιία ηνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην άξζξν 38 ηνπ ΗΘ΄/1828 ςεθίζκαηνο σο πεγέο ηνπ 

πνηληθνχ δηθαίνπ κέρξη ηελ  έθδνζε ηνπ πνηληθνχ θψδηθα φξηδε ην Απάλζηζκα ησλ 

Δγθιεκαηηθώλ θαη ηελ επηείθεηα. ηηο πεγέο απηέο πξνζηίζεληαη ηψξα, κε ην άξζξν 

148 ηνπ 152/1830 ςεθίζκαηνο  δπν αθφκα: νη άιινη εγθιεκαηηθνί λόκνη ηνπ Κξάηνπο 

θαη ν νξζόο ιόγνο. Σν ίδην άξζξν επαλαιακβάλεη φηη ε ηζρχο ηεο Δμαβίβινπ είλαη 

πξνζσξηλή, θαζνξίδνληαο πσο απηή δελ έρεη πιένλ ηζρχ λφκνπ, αιιά ζπκβνπιεπηηθή 

κφλν ηδηφηεηα. Οη απηνθξαηνξηθνί πνιηηηθνί λφκνη ινηπφλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ πεξηιακβάλνληαη ,ή φρη ζηελ εμάβηβιν. Παξφιεο ηηο 

δηεπθξηλήζεηο είλαη θαλεξφ πσο ε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο εμαθνινπζεί λα 

βαζίδεηαη πάλσ ζηε δηαηηεζία γηα ηε ξχζκηζε φρη κφλν ησλ πνιηηηθψλ, αιιά θαη ησλ 

πνηληθψλ δηαθνξψλ. 

Σν άιιν λνκνζέηεκα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή κε ην ςήθηζκα 153 ηεο 15
εο

 

Απγνχζηνπ 1830, είλαη ε Πνιηηηθή Γηαδηθαζία ηνπ 1830, ν πξψηνο θψδηθαο πνιηηηθήο  

δηθνλνκίαο  ηεο λεψηεξεο Διιάδνο .Ζ ζχληαμε ηνπ αλαηέζεθε αξρηθά ζηνλ 

Υξηζηφδνπιν Κινλάξε, αιιά ηειηθά δηαηππψζεθε απφ ηνλ Ησάλλε Γελαηά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο Γαιιηθήο λνκνζεζίαο. Απνηειείηαη απφ 502 άξζξα πνπ ξπζκίδνπλ ηηο 

δηθαηνδνζίεο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ηελ ελψπηνλ ηνπο δηαδηθαζία. Με ηηο  δηαηάμεηο 

απηέο θαηαξγήζεθε νπζηαζηηθά ε δεκφζηα πξνθνξηθή δίθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κε 

κηα γλήζηα γξαπηή δηαδηθαζία. Μφλν ε δηαδηθαζία ηνπ Δηξελνδηθείνπ παξέκεηλε 

πεξίπνπ ίδηα. Οη ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη εδψ εθδηθάδνληαη ρσξίο πξνεγνχκελε 

αληαιιαγή εγγξάθσλ, θηάλνπλ ζηελ έδξα κεηά απφ απιή πξφζθιεζε θαη ηα κέξε 

κπνξνχλ λα ηηο ρεηξηζηνχλ πξνζσπηθά (άξζξα 24-54).Αληίζεηα ε δηαδηθαζία ζηα 

πξσηνδηθεία είλαη νπζηαζηηθά εληειψο γξαπηή θαη βξίζθεηαη απφ ηελ αξρή κέρξη ην 

ηέινο θάησ απφ ηελ απνθιεηζηηθή δηεχζπλζε ηνπ δηθαζηεξίνπ.
145

Ζ ίδηα γξαπηή 

δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη θαη ζην Δθεηείν (άξζξα 346-358).ηελ δηαδηθαζία ζην 

Αλψηαην Γηθαζηήξην πνπ ήηαλ θαη δηθαζηήξην νπζίαο θαη αθπξσηηθφ, ν ελάγσλ 

εγρεηξίδεη ηελ αλαίξεζε ηνπ ζην Ννκάξρε πνπ ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ αληίδηθν θαη ζην 

πξσηφδηθν δηθαζηήξην γηα λα ππνβάινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Απνζηέιιεη θαηφπηλ 

φια ηα έγγξαθα ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην πνπ απνθαζίδεη ρσξίο άιιε ηππηθή 
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 Βι.Gustav Geib, H θαηάζηαζε ηνπ Γηθαίνπ ζηελ Διιάδα, ζει.161. 



[72] 

δηαδηθαζία, εξήκελ ησλ δηαδίθσλ θαη ησλ ζπλεγφξσλ ηνπο. Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη 

ζηα δηάδηθα κέξε κέζσ ηνπ Ννκάξρε (άξζξα 362-383). 

Απφ ην λνκνζέηεκα απηφ αμίδεη λα δνζεί έκθαζε ζε νξηζκέλεο δηαηάμεηο πνπ 

απνηππψλνπλ ην κέηξν ηεο πξνζπάζεηαο ηεο θπβέξλεζεο λα πξνζαξκφζεη ηε 

λνκνζεζία ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο επνρήο.
146

 Σα εηδηθά απηά ζέκαηα είλαη ν 

όξθνο, ε δη΄ αθνξηζκνύ απόδεημε θαη ε επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε εθνχζηα, ή 

αλαγθαζηηθή δηαηηεζία. 

Σν θεθάιαην ΚΑ΄ πεξί ηνπ όξθνπ ηνπ δηαιύνληνο ηελ δίθελ απνηειείηαη απφ 

12 άξζξα (286-297). Ζ Γίθε δηαιχεηαη κε φξθν ζε δπν πεξηπηψζεηο: ,ή φηαλ ν φξθνο 

επάγεηαη απφ ηνλ έλα αληίδηθν θαη γίλεηαη παξαδεθηφο απφ ηνλ άιιν, νπφηε 

εθηειείηαη, ή φηαλ επάγεηαη απφ ην δηθαζηή κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. Ο φξθνο 

δίδεηαη ελψπηνλ ηνπ δηθαζηή θαη δεκφζηα, είηε ζην δηθαζηήξην, είηε ζηελ εθθιεζία. 

Έηζη ν φξθνο παίξλεη παλεγπξηθφ ραξαθηήξα πνπ είλαη ζχκθσλνο κε ηηο 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ Διιεληθνχ ιανχ. χκθσλα κε ην άξζξν 124 φηαλ ν 

κάξηπξαο είλαη γλσζηφο δελ κπνξεί λα απνπνηεζεί ηε καξηπξία. ε πεξίπησζε 

αξλήζεσο ηνπ θαηαδηθάδεηαη ζε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 50 εκεξψλ. 

Ζ δη΄αθνξηζκνύ απόδεημη είλαη ην κέζν κε ην νπνίν ζηηο πνηληθέο, πνιηηηθέο 

θαη εκπνξηθέο δηαθνξέο, φηαλ δελ ππάξρνπλ απνδείμεηο θαη είλαη άγλσζην ην φλνκα 

φζσλ κπνξνχλ λα καξηπξήζνπλ, ν ελάγσλ, ή ν ελαγφκελνο, πεηζαλαγθάδνληαη θάησ 

απφ ηελ ςπρνινγηθή πίεζε ηνπ αθνξηζκνχ λα θαηαζέζνπλ σο κάξηπξεο. Ζ δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα (146-150) είλαη ε αθφινπζε: ν δηάδηθνο κε 

έγγξαθε αίηεζε ζην δηθαζηήξην φπνπ εθδηθάδεηαη ε αγσγή, δεηά ηε δεκνζίεπζε 

αθνξηζκνχ γηα λα μεθαζαξίζεη ε ππφζεζε. Δληφο ηξηψλ εκεξψλ ην έγγξαθν απηφ 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ αληίδηθν. Σν δηθαζηήξην θαηφπηλ απνθαζίδεη κε παξνπζία ηνπ 

αληηδίθνπ, αλ ζα πξέπεη λα απνδερζεί ηελ πεξί αθνξηζκνχ αίηεζε θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη πξνο ηνχην απνηείλεηαη πξνο ηελ αξκφδηα 

εθθιεζηαζηηθή αξρή γηα λα ρνξεγεζεί ζηνλ αηηνχληα ν αθνξηζκφο. 

ην έγγξαθν ηνπ αθνξηζκνχ πνπ εθδίδεη ν ηεξέαο, εθηίζεληαη κε αθξίβεηα ηα 

αηηήκαηα, ηνπ δεηνχληνο ηνλ αθνξηζκφ θαη πξνζθαινχληαη λα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε 

ηνπ δηθαζηεξίνπ νη δπλάκελνη λα νκνινγήζνπλ. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ αθνξηζκνχ, 
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ν ηεξέαο θνηλνπνηεί ζηνλ ηεξαηηθψο πξντζηάκελν ηνπ, ηα νλφκαηα θαη ηελ θαηνηθία 

εθείλσλ πνπ δήισζαλ πσο κπνξνχλ λα καξηπξήζνπλ θαη απηφο θνηλνπνηεί ην ζρεηηθφ 

έγγξαθν ζην δηθαζηήξην γηα λα πξνζθιεζνχλ θαη εκθαληζηνχλ ελψπηνλ ηνπ νη 

δειψζαληεο σο κάξηπξεο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 97-124.ηελ πεξίπησζε 

θαθνπξγεκάησλ πνπ είλαη δπζαπφδεηθηα, δχλαληαη λα δηαηάμνπλ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 

αθνξηζκνχ, ν Αλαθξηηήο, ή ην Δγθιεκαηηθφ Γηθαζηήξην, χζηεξα απφ αίηεζε ελφο ησλ 

δηαδίθσλ ,ή ηνπ Δηζαγγειέα, ή θαη απηεπαγγέιησο, πσο δελ ζα παξαηαζεί ε 

πξνζσπνθξάηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ (άξζξν 151).  Ο Αθνξηζκφο πνπ ήηαλ κέρξη 

πξφηηλνο ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ηεο Δθθιεζίαο, 
147

εληάζζεηαη πιένλ ζηα 

πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο ,ζηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο . 

Παξά ηε ζπλερή έθδνζε λνκνζεηεκάησλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηθαηνζχλεο, 

ε απνλνκή ηεο ρψιαηλε. Σν δίθαην, είηε απνλέκνληαλ θαηά ηξφπν αληηζπληαγκαηηθφ, 

κε ηηο θξαηηθέο παξεκβάζεηο πνπ εθθξάδνληαλ απφ ηηο δηθαζηηθέο επηηξνπέο, είηε 

θαηά δπλακηθφ ηξφπν πνπ πήγαδε απφ ηε ζπιινγηθή ιατθή ζπλείδεζε θαη 

εθθξάδνληαλ απφ ηελ αηξεηνθξηζία . 

Με ην θεθάιαην ΛΒ΄ Πεξί Γηαηηεηώλ ηεο Πνιηηηθήο Γηαδηθαζίαο ηνπ 1830, ν 

Γξακκαηέαο επί ηεο Γηθαηνζχλεο Ησάλλεο Γελαηάο επηδηψθεη ηε πεξαηηέξσ ππαγσγή 

ηεο δηθαηνζχλεο ζην θξαηηθφ έιεγρν. Σν θεθάιαην απηφ (άξζξα 424-472) δηαηξείηαη 

ζε δπν κέξε: Σελ θαη΄ αλάγθελ αηξεηνθξηζία θαη ηελ εθνύζηαλ αηξεηνθξηζίαλ. ηελ 

θαη΄ αλάγθελ αηξεηνθξηζία ππάγνληαη φιεο νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπγγελψλ επζείαο 

γξακκήο θαη εθ πιαγίνπ, θαζψο θαη εθείλεο αλάκεζα ζηνπο ζπδχγνπο. Δμαηξνχληαη ηα 

ζέκαηα γηα ηε γλεζηφηεηα ηεο γέλλεζεο,
148

νη εμ αδηαζέηνπ θιεξνλνκηέο, νη δηαζήθεο, 

νη επηηξνπείεο, νη ζπκβηβαζκνί θαη ην δεδηθαζκέλν. Σν δηθαζηήξην ησλ δηαηηεηψλ 

δηνξίδεηαη απφ δηθαζηή ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη επ΄ αθξηβψο ε αξκνδηφηεηα γη΄ απηφ. 

Ο ελάγσλ ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζην δηθαζηήξην δεηψληαο επίιπζε ηεο δηαθνξάο 

κε αλαγθαζηηθή αηξεηνθξηζία. Ο ελαγφκελνο ππνρξεψλεηαη λα ζπλαηλέζεη. ε 

αξλεηηθή πεξίπησζε ηα άξζξα 430-446 νξίδνπλ ηε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ δηαηηεηή, 

χζηεξα απφ απφθαζε ζπκβνπιίνπ απαξηηδφκελνπ απφ ηνπο ζηελφηεξνπο ζπγγελείο 

ηνπ. Αλ ην ζπκβνχιην αξλεζεί ην δηαηηεηή ηνπ ελαγφκελνπ ,ηνλ εθιέγεη ν ελάγσλ απφ 

θαηάινγν ηξηψλ πξνζψπσλ πνπ ηνπ πξνηείλεη ν δηθαζηήο. ε αζπκθσλία ησλ 

αληηδίθσλ λα νξίζνπλ επηδηαηηεηή, απνθαζίδεη κηθηφ νηθνγελεηαθφ ζπκβνχιην πνπ ην 

                                                
147 Βι. ππνθεθάιαην 2.4 ηεο παξνχζαο. 
148 Πξφθεηηαη πεξί ηεο παηξφηεηαο. 
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ζπγθξνηνχλ νη ζπγγελείο ησλ αληηδίθσλ. Αλ αξλεζεί ην ζπκβνχιην, ν επηδηαηηεηήο 

νξίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην θαη ηνπο δπν δηαηηεηέο (άξζξν 446).Ζ δηαδηθαζία 

δηνξηζκνχ ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ γίλεηαη εγγξάθσο. Ο δηθαζηήο πξνζθαιεί 

ηνπο δηαηηεηέο ελψπηνλ ηνπ θαη ηνπο νξθίδεη φηη ζα δηθάζνπλ ακεξφιεπηα θαη ελ 

ζπλερεία πξνζδηνξίδεη ηελ πξνζεζκία ζπγθξφηεζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ εθδίθαζε 

γίλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πξσηνδηθείνπ. Γηνξίδεηαη γξακκαηέαο θαη  ηεξνχληαη 

πξαθηηθά.
149

 Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα θξίλνπλ πεξί ηνπ αθξηβνχο δηθαίνπ θαη φρη σο 

ζπκβηβαζηέο. Οη δηάδηθνη κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ, δηαθνξεηηθά πξέπεη λα 

ζπληάμνπλ πξάμε ππνγξαθφκελε απφ ηέζζεξηο κάξηπξεο .ηελ πεξίπησζε απηή ε 

απφθαζε ηνπο είλαη νξηζηηθή θαη δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα έλδηθν κέζν. Ζ απφθαζε 

ησλ δηαηηεηψλ ζηέιλεηαη ζην δηθαζηή πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ εκέξα δεκνζηεχζεσο ηεο 

ζην αθξναηήξην θαη πξνζθαιεί ηνπ δηάδηθνπο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία 

ηνπο. Αλ ε απφθαζε ησλ δηαηηεηψλ βαζίδεηαη ζην αθξηβέο δίθαην ηφηε είλαη νξηζηηθή 

θαη ακεηάθιεηε. Έλδηθν κέζν επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ξεηνχ 

λφκνπ, νπφηε απνθαζίδεη ην Αλψηαην Γηθαζηήξην νξηζηηθά, ή πξαγκαηηθνχ ιάζνπο, 

νπφηε γίλεηαη αλαςειάθεζε απφ ηνπο ίδηνπο δηαηηεηέο (άξζξν 457).Αλ απηνί 

επηκείλνπλ ζηελ απφθαζε ηνπο, ηφηε θξίλεη ην Δθεηείν σο Αλψηαην Γηθαζηήξην 

(άξζξα 461-464).Απηφ πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί ζηελ αλαγθαζηηθή δηαηηεζία είλαη 

φηη ε απφθαζε θαηά θαλφλα πξέπεη λα εθδνζεί απφ ην γξαπηφ δίθαην, ρσξίο λα ιεθζεί 

ππφςε ε επηείθεηα πνπ θπξηαξρεί ζηηο δηαηηεηηθέο απνθάζεηο θαη πσο ελ αληηζέζεη κε 

ηε γλήζηα κνξθή ηεο δηαηηεζίαο, επηηξέπνληαη ηα έλδηθα κέζα. Οη δηάδηθνη φκσο 

κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ψζηε νη δηαηηεηέο λα απνθαζίζνπλ σο ζπκβηβαζηέο ,λα 

επηιπζεί δειαδή ε δηαθνξά ηνπο κε βάζε ην ιατθφ δίθαην θαη ηελ επηείθεηα.
150

 

Αλ ε αλαγθαζηηθή αηξεηνθξηζία ξπζκίδεηαη ζε 40 άξζξα, δελ ζπκβαίλεη ην 

ίδην κε ηελ εθνχζηα ε νπνία ξπζκίδεηαη ζε επηά άξζξα. Σα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο 

εθνχζηαο αηξεηνθξηζίαο είλαη πιαηχηεξα. Ο λφκνο εμαηξεί απφ απηή ηηο πνιηηηθέο 

ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ αλαγθαζηηθή αηξεηνθξηζία θαη πξνζδηνξίδεη ηηο 

εκπνξηθέο ππνζέζεηο πνπ απνθιείνληαη εθεί. Πξφθεηηαη γηα ηηο αβαξίεο, ρξεσθνπίεο 

θιπ (άξζξν 466). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππαγσγή ηεο δηαθνξάο ζηελ 

εθνχζηα αηξεηνθξηζία είλαη ζχκθσλα κε ηε πξαθηηθή ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ, ε ζχληαμε 

ζπλππνζρεηηθνχ πνπ λα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηαδίθνπο θαη απξνζδηφξηζην αξηζκφ 

                                                
149 Άξζξα 451-453. 
150Φαλεξή είλαη ζηε πεξίπησζε απηή, ε ζπγθεθαιπκκέλε πξνζπάζεηα ηνπ λνκνζέηε γηα ηελ 

επηβνιή εηεξφλνκνπ ηξφπνπ επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, βι.Ν.Παληαδφπνπινπ, φ.π., ζει.118.   
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καξηχξσλ. Σν ζπλππνζρεηηθφ ππνβάιιεηαη ζην δηθαζηήξην, ην νπνίν εμεηάδεη αλ ε 

ππφζεζε είλαη δεθηηθή εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο θαη αθνινχζσο ην επηθπξψλεη, 

πξνζθαιψληαο ηνπο δηαηηεηέο λα δερζνχλ ην δηνξηζκφ θαη λα νξθηζηνχλ. Οη δηαηηεηέο 

δελ κπνξνχλ λα αξλεζνχλ ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, αιιά επηβεβαηψλνπλ ,ή 

ηξνπνπνηνχλ ηα αηηήκαηα ησλ δηαδίθσλ. Ο επηδηαηηεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκθσλήζεη 

κε έλαλ απφ ηνπο δηαηηεηέο ρσξίο λα δηαηππψζεη ηξίηε γλψκε. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε 

εθηειείηαη απφ ηνλ πξσηνδίθε (άξζξν 469) θαη δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθν κέζν, παξά 

κφλν φηαλ εκθηινρσξήζεη πξαγκαηηθφ ιάζνο (άξζξν 562).ηελ εθνχζηα αηξεηνθξηζία 

αλαγλσξίδεηαη ν απηφλνκνο ηξφπνο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο θαη ε πνιηηεία επεκβαίλεη 

κφλν πεξηβάιινληαο ηελ κε ην θχξνο ηεο εθηέιεζεο. 

Σαπηφρξνλα κε ην Γηνξγαληζκφ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη ηελ Πνιηηηθή 

Γηαδηθαζία εθδίδεηαη θαη ε Δγθιεκαηηθή Γηαδηθαζία. Με δεδνκέλν φηη κφιηο πξηλ έλα 

ρξφλν είρε εθδνζεί  πνηληθή δηθνλνκία κε ην Γ΄ ςήθηζκα ηεο 6
εο

 Μαΐνπ 1829 πνπ 

πεξηείρε 160 άξζξα θαη πσο ε λέα απηή δηθνλνκία πεξηείρε 370 άξζξα, θαζίζηαηαη 

ζαθέο πσο δελ ήηαλ κφλν δηθνλνκηθέο αηέιεηεο  πνπ ππαγφξεπζαλ ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηεο πξνεγνχκελεο δηθνλνκίαο, αιιά ε θπβέξλεζε απέβιεπε ζην πεξηνξηζκφ ηεο 

απμαλφκελεο αληίδξαζεο ελαληίνλ ηεο, ζηε πξνζπάζεηα ηεο λα ππαγάγεη ηελ 

δηθαηνζχλε ζηνλ έιεγρν ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. 

Έλαο ηξφπνο γηα λα ην πεηχρεη απηφ ήηαλ ε αζηπλφκεπζε ηεο ππαίζξνπ, πνπ 

ελψ ζηελ πξνεγνχκελε πνηληθή δηθνλνκία ηνπ 1829 νπδέλ δηαιακβαλφηαλ ζρεηηθά κε 

ηελ αζηπλνκία, ζηε δηθνλνκία ηνπ 1830 αθηεξψλνληαη 86 άξζξα πεξί ηεο εμεηαζηηθήο 

θαη ηεο κεηεξρόκελεο ηελ επαλνξζσηηθή δηθαηνζύλελ Αζηπλνκίαο.
151

 Ο Αζηπλφκνο 

αζθνχζε αλαθξηηηθά θαζήθνληα ζε κεγάιε έθηαζε, ψζηε λα πξνδηθάδεηαη ε ηχρε ηνπ 

θαηεγνξνχκελνπ ,ή ηνπ ππφπηνπ, αλάινγα κε ηηο δηαζέζεηο ηνπ. Μφιηο γηλφηαλ 

θαηαγγειία γηα ηε δηάπξαμε αδηθήκαηνο, ή πηαίζκαηνο απφ νπνηνδήπνηε θξαηηθφ 

φξγαλν, ή ηδηψηε, κπνξνχζε ζηεξηδφκελνο  πίζσ απφ πνιχπινθεο θαη πεξίηερλεο 

δηαηάμεηο, λα ζπιιακβάλεη φρη κφλν ηνπο επ΄ απηνθψξν δξάζηεο, αιιά θαη θάζε έλα 

πνπ ζεσξνχζε χπνπην, λα ηνπο αλαθξίλεη, λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο ,λα ελεξγεί 

θαηαζρέζεηο, απηνςίεο  θαη θαη ΄νίθνλ έξεπλεο, ρσξίο έθδνζε ζρεηηθνχ εληάικαηνο, 

αξθεί λα ζπλνδεπφηαλ απφ ην γξακκαηέα ηνπ θαη δπν κάξηπξεο (άξζξν 65). 

                                                
151Βι.Ν.Παληαδφπνπινπ, φ.π, ζει.121. 
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ηα πηαίζκαηα αλ εληφο 24ψξνπ δελ εκθαληδφηαλ θαηήγνξνο, ν 

εγθαινχκελνο έπξεπε λα απνιπζεί, αιιηψο παξαδηλφηαλ καδί κε ηε ζρεκαηηζζείζα 

δηθνγξαθία ζηνλ Δηξελνδίθε, πνπ δίθαδε σο επαλνξζσηηθφο δηθαζηήο (άξζξα 

34,35,80,81).ηηο εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο,
152

 ν Αζηπλφκνο αλαπιήξσλε ηνλ Αλαθξηηή 

(εγθιεκαηηθφ εμεηαζηή) θαη ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα αλαθεξζεί ζην πξσηνδηθείν πνπ 

δίθαδε θαη σο πνηληθφ δηθαζηήξην (άξζξν 20).Μέρξη φκσο ηελ εκθάληζε ηνπ ζην 

δηθαζηήξην, αζθνχζε δηθαηνδνζίεο απνθαζηζηηθέο γηα ηελ ηχρε ηνπ εγθαινχκελνπ. Ζ 

αλάθξηζε δηεμαγφηαλ ελψπηνλ δπν καξηχξσλ, νη νπνίνη ππέγξαθαλ ηα ηεξνχκελα γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο ,έγγξαθα. Σν αλαθξηηηθφ πιηθφ παξαδίδνληαλ απφ ηνλ Αζηπλφκν 

ζηνλ Αλαθξηηή πνπ είρε ηε δπλαηφηεηα λα επαλεμεηάζεη ηελ ππφζεζε.(άξζξν 

112).Ήδε κε ην άξζξν 111 ν Αζηπλφκνο είρε ίδηα ,ή θαη αλψηεξε δηθαηνδνζία απφ 

ηνλ Δμεηαζηή. Αθνχ ν Αλαθξηηήο δηαηχπσλε αηηηνινγεκέλε θαηεγνξία θαηά ηνπ 

εγθαινχκελνπ θαη πεξάησλε ηελ αλάθξηζε θαη ηελ εμέηαζε ησλ καξηχξσλ, κέζα ζηε 

λφκηκε πξνζεζκία παξέδηδε ην θάθειν ηεο δηθνγξαθίαο ζην Πξσηνδίθε, πνπ 

ζπγθαινχζε  ην Γηθαζηήξην (άξζξν113-132),ην νπνίν, αθνχ απνθαηλφηαλ αλ ε 

αλάθξηζε ήηαλ λφκηκε, ή ρξεηαδφηαλ ζπκπιήξσζε ,ή έπξεπε λα δηεμαρζεί εμ αξρήο, 

εμέδηδε ηελ απφθαζε ηνπ. Απηή εθθαινχληαλ ζην Δθεηείν απφ ηνπο δηαδίθνπο, ηνλ 

Αλαθξηηή, ή ην Γεκφζην Καηήγνξν (Δηζαγγειέα) (άξζξα 114-176).Αίηεζε 

Αθπξψζεσο θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην 

πξνβιέπνληαλ απφ ηα άξζξα 177-180.Χο εθηειεζηήο ηεο απνθάζεσο θαη ζηα ηξία 

ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ν Αζηπλφκνο. 

Παξά ηελ εμαληιεηηθή ηππνινγία, νπζηαζηηθά ε εθδίθαζε πνηληθψλ 

ππνζέζεσλ εγθαηαιείπεηαη θαηά κείδνλ κέξνο ζε κεησκέλεο επζχλεο παξάγνληεο, 

φπσο ν Αζηπλφκνο ,ή ν γξακκαηέαο ηνπ πξσηνδηθείνπ σο εγθιεκαηηθφο εμεηαζηήο 

θαη κε ην πξφζρεκα ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ εγθαινπκέλνπ, ε βξίζνπζα 

πεξηηηψλ ηχπσλ πνηληθή δηθνλνκία, αληί λα εμηρληάδεη, πεξηέπιεθε ηελ εμεηαδφκελε 

ππφζεζε. 

Με ην 168 ςήθηζκα ηεο 8
εο

 επηεκβξίνπ 1830
153

 επηδηψθεηαη ε πάηαμε ηεο 

ιεζηείαο. Με απηφ ε εθδίθαζε ησλ πεξηπηψζεσλ ιεζηείαο
154

 απφθεηηαη ζε εηδηθφ 

Γηθαζηήξην. Σν έθηαθην απηφ δηθαζηήξην, ην νπνίν νλνκάδεηαη: «Γηθαζηήξηνλ ηεο, 

                                                
152 Πιεκκειήκαηα θαη θαθνπξγήκαηα. 
153 Γεληθή Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο, ζει.345. 
154 Καη ηεο αληεθδηθήζεσο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεζηεία, Βι.Ν.Παληαδφπνπινπ, φ.π, 

ζει.123. 
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θαηά ηαο δεκόζηαο νδνύο, ιεζηείαο»
155

 απνηειείηαη απφ ηξείο δηθαζηέο πνπ 

δηνξίδνληαη απφ ηε θπβέξλεζε. Ο Δηζαγγειέαο πνπ δηνξίδεηαη νκνίσο απφ ηε 

θπβέξλεζε είλαη ζπγρξφλσο ν Δμεηαζηήο θαη ν Δγθαιώλ .Σν δηθαζηήξην απηφ δελ 

εθαξκφδεη ηελ επηείθεηα, ή ηνλ νξζφ ιφγν, αιιά δηθάδεη θαηά ηνπο θείκελνπο λφκνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ εγθιεκαηηθή δηαδηθαζία θαη δηθαηνχηαη θαηά ηε θξίζε ηνπ λα 

ζπληέκλεη ηηο πξνζεζκίεο. Οη απνθάζεηο ηνπ εθθαινχληαη ζην Αλψηαην Κξηηήξην ,ην 

νπνίν φκσο θαη απηφ απνθαίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, δειαδή ηελ εγθιεκαηηθή 

δηαδηθαζία. 

Σα αλσηέξσ λνκνζεηήκαηα απνζθνπνχζαλ ζηελ ππαγσγή ηεο δηθαηνζχλεο 

ζηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο, κεηαβνιίδνληαο ηνλ απηφλνκν ηξφπν επηιχζεσο ηεο 

δηαθνξάο πνπ αληηπξνζψπεπε ηε ζπιινγηθή ιατθή βνχιεζε ζε εηεξφλνκν,  πνπ 

πξέζβεπε ηελ πνδεγεζία ηεο δηθαηνζχλεο απφ ην θξάηνο. 

Κάησ απφ Γαιιηθή επίδξαζε ζπληάρζεθε ην ςήθηζκα 67 ηεο 11
εο

 

Φεβξνπαξίνπ 1830 πεξί θαηαζηάζεσο ηεο Μλεκνλείαο,
156

 ην 68 ςήθηζκα ηεο ίδηαο 

ρξνλνινγίαο πεξί δηαζεθώλ
157

 θαη ε Πνιηηηθή Γηαδηθαζία  ηεο 15/16 Απγνχζηνπ 

1830. Σαπηφρξνλα κε ην ςήθηζκα 152 ηεο 15
εο

 Απγνχζηνπ 1830 εθδίδεηαη θαη ην 157 

ςήθηζκα κε ην νπνίν ηίζεληαη ζε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 16,88 θαη 101 

ηνπ ςεθίζκαηνο 152/1830. ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 16 δηνξίδνληαη 28 Πξσηνδηθεία. 

Αληί φκσο ησλ ηξηψλ Δθεηείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 88 κε ην ςήθηζκα 

157 δηνξίδνληαη κφλν δπν, έλα ζηε Πεινπφλλεζν θαη έλα ζηα λεζηά .Σν Αλψηαην 

Γηθαζηήξην, ηε ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ πξνέβιεπε ην άξζξν 101 ηνπ ςεθίζκαηνο 

152/1830,δηνξίδεηαη κε ην άξζξν 6 ηνπ ςεθίζκαηνο 157/1830.Με ην Γηάηαγκα 178 

ηεο 20
εο

 επηεκβξίνπ 1830 δηνξίδνληαη νη πξφεδξνη ζηα 28 πξσηνδηθεία ηεο 

επηθξάηεηαο, ηα κέιε ησλ δπν εθεηείσλ, θαζψο θαη ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη 

νξίδνληαη πξνζσξηλέο έδξεο γηα ηα δπν εθεηεία, ε Σξηπνιηηζά θαη ε Μχθνλνο θαη γηα 

ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ην Άξγνο. 

Με ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ εκθαλίζηεθαλ γηα 

πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα θαη νη εμ επαγγέικαηνο δηθεγφξνη πνπ νλνκάδνληαλ ηφηε 

ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο δεκφζηνπο ζπλεγφξνπο (εηζαγγειείο), πλήγνξνη κε 

                                                
155 Σα εγθιήκαηα ηεο ιεζηείαο εθδηθάδνληαη απφ ην πξσηφθιεην δηθαζηήξην ηεο Αξγνιίδαο 

κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Αλέθθιεηνπ Γηθαζηεξίνπ. 
156 Πξφθεηηαη γηα ηνλ νξγαληζκφ ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ. 
157Τπήξμε απφ ηα καθξνβηφηεξα λνκνζεηήκαηα ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ αθνχ 

ίζρπζε κέρξη ην 1911. 
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Γεκόζηνη. Άιινη απφ απηνχο είραλ δίπισκα θαη άιινη φρη.  Ζ Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε 

απνθάζηζε ζηελ 20
ε
 ζπλεδξίαζε ηεο 5

εο
 Απγνχζηνπ 1829, λα αλαηεζεί ζηε 

θπβέξλεζε ε ζχληαμε θαλνληζκνχ πεξί πλεγόξσλ. Ζ θπβέξλεζε ξχζκηζε ην δήηεκα 

απηφ κε ην Γηάηαγκα 5/25-9-1829 .χκθσλα κε απηφ γηα ηελ άζθεζε ηεο δηθεγνξίαο 

απαηηείην άδεηα ηνπ Αλέθθιεηνπ Κξηηεξίνπ.
158

Απηή παξέρνληαλ χζηεξα απφ 

πξνζαγσγή λνκηθνύ ζηεθάλνπ, δειαδή πηπρίνπ λνκηθήο, ή χζηεξα απφ εμέηαζε ηνπ 

ππνςήθηνπ ζπλεγφξνπ.
159

Με ην Γηάηαγκα 6 ηεο ίδηαο ηεο ίδηαο εκεξνκελίαο 

ζπγθξνηείηαη επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο λνκηθνχο: Μηραήι ηθειηαλφ, 

Γεψξγην Πξαίδε θαη Γξεγφξην νχηζν, γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνζφλησλ ησλ 

ππνςεθίσλ θαη ηε ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο. 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηαρξήζεσο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηθεγφξνπ, 

απνζθνπνχλ θαη νη 120 θαη 103 πξάμεηο ηεο θπβέξλεζεο ηεο 6
εο

 Μαίνπ 1830.Με ηελ 

πξάμε 102 ζεζπίδεηαη ε ππνβνιή έγγξαθσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ ππεξάζπηζε απφ ηνπο 

δηθεγφξνπο θαη κε ηελ πξάμε 103, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε θαηάρξεζε απφ 

ζπλεγφξνπο πνπ δελ δηέζεηαλ άδεηα επαγγέικαηνο θαη αλειάκβαλαλ ππνζέζεηο 

εκθαληδφκελνη σο επίηξνπνη,
160

νξίζηεθε φηη ζπλήγνξνο ρσξίο άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο, δελ είλαη δεθηφο απφ ηα δηθαζηήξηα θαη νπδείο επίηξνπνο δελ δχλαληαη 

λα γίλεη δεθηφο εηο πξνθνξηθή ζπλεγνξία, αιιά κόλν εγγξάθσο. Οη ππνγξακκαηείο 

ππνρξεψλνληαη λα ζπληάζζνπλ έγγξαθεο αηηήζεηο-αγσγέο ησλ πησρψλ θαη 

αγξάκκαησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε επίιπζε ηεο δηαθνξάο .Τπνγξακκαηείο 

πνπ δέρνληαη πιεξσκή,ή νπνηνδήπνηε δψξν, φρη κφλν εθπίπηνπλ ακέζσο απφ ην 

ππνχξγεκα ηνπο, αιιά ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν θαηά ηε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη 

θπιάθηζε απφ  ηξείο κήλεο έσο έλα έηνο, αλάινγα κε ηε πεξίζηαζε. 

Σαπηφρξνλα κε ην 152 εθδίδνληαη θαη ηα 153-159 δηαηάγκαηα, κε ηα νπνία 

ξπζκίδνληαη αληίζηνηρα ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ (153), ηα δηθαζηηθά 

έμνδα (154),νη κηζζνί ησλ δηθαζηψλ (155),ε απφιπζε ησλ ζπλδηθαζηψλ, παξέδξσλ 

θαη αληηγξαθέσλ ησλ πξσηφθιεησλ δηθαζηεξίσλ θαη ε θαηάξγεζε ηνπ Αλέθθιεηνπ 

Κξηηεξίνπ (156),ε ίδξπζε 28 πξσηνδηθείσλ, δπν εθεηείσλ, ελφο Αλψηαηνπ 

Γηθαζηεξίνπ (157), ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ην δηνξηζκφ ησλ 

Δηξελνδηθψλ (158) θαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ (159). 

                                                
158 Γηθαζηήξην αληίζηνηρν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 
159 Γεληθή Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο, ζει.270. 
160Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αθαλνχο δηθεγνξίαο ζηελ νπνία ζπλέηαζζαλ ηα 

έγγξαθα ησλ δηαδίθσλ πνπ ηα ππέγξαθαλ θαη εκθαλίδνληαλ νη ίδηνη κε απηνχο ππνβνεζνχληεο. 
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ηε ζπλέρεηα κε ην 178 Γηάηαγκα ηεο 20
εο

 επηεκβξίνπ 1830 δηνξίδνληαη νη 

πξφεδξνη ησλ πξσηφθιεησλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ εκπνξνδηθείνπ  χξαο, ηα κέιε θαη 

νη δεκφζηνη ζπλήγνξνη ησλ δπν εθεηείσλ, θαζψο θαη ν πξφεδξνο, εηζαγγειέαο θαη ηα 

κέιε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

Ζ απνηπρία ηεο θπβέξλεζεο λα ρεηξαγσγήζεη ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηεο 

δηθαηνζχλεο ζηε Μάλε 
161

 θαηαδεηθλχεηαη θαη ζην 184 Γηάηαγκα ηεο 28
εο

 

επηεκβξίνπ 1830.Σν  δηάηαγκα πεξηιακβάλεη 10 άξζξα. Με ην πξψην αλαβάιιεηαη 

ζε επζέηεξν ρξφλν ε ζχζηαζε ησλ εηξελνδηθείσλ. Με ην δεχηεξν ζπζηήλεηαη 

πξσηφθιεην δηθαζηήξην ζπγθξνηνχκελν απφ έλα δηθαζηή, ηξεηο ζπκβνχινπο, 

γξακκαηέα θαη ππνγξακκαηέα, δηνξηδφκελνπο απεπζείαο απφ ηε θπβέξλεζε. Ο 

πξσηφθιεηνο δηθαζηήο αζθεί ηηο δηθαηνδνζίεο ηνπ εηξελνδίθε θαη ηνπ πξσηνβάζκηνπ 

πνιηηηθνχ, εκπνξηθνχ θαη εγθιεκαηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Καηά ηελ εθδίθαζε ησλ 

πνιηηηθψλ δηαθνξψλ ε δηαδηθαζία είλαη ζπλνπηηθή θαη κπνξεί λα δηεμαρζεί θαη 

πξνθνξηθά. Ο πξσηνβάζκηνο δηθαζηήο έρνληαο παξφληα θαη πξνζππνγξάθνληα, έλα 

ηνπιάρηζηνλ, απφ ηνπο ηξεηο ζπκβνχινπο, νθείιεη λα ζπληάζζεη έγγξαθε έθζεζε. Γελ 

έρεη ζηαζεξή έδξα, αιιά είλαη πεξηνδηθφο, πεξηέξρεηαη δειαδή ηα ρσξηά θαη δηθάδεη. 

ηηο εγθιεκαηηθέο ππνζέζεηο ηζρχεη ε Δγθιεκαηηθή Γηαδηθαζία ηνπ 1830, νη 

πξνζεζκίεο φκσο ζπληέκλνληαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. Γηα ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο αξθεί ε παξνπζία δπν ζπκβνχισλ, νη νπνίνη κφλν γλσκνδνηνχλ. Καη ζηε 

πεξίπησζε απηή ε κεηνςεθία γξάθεηαη ζηελ έθζεζε πνπ ζπληάζζεη ν δηθαζηήο. Με 

ην ίδην δηάηαγκα ζπζηήλνληαη ζηε Μάλε θαη Δθεηεία απνηεινχκελα απφ ηνλ 

πξφεδξν, ηξεηο ζπκβνχινπο γξακκαηέα θαη ππνγξακκαηέα δηνξηδφκελνπο απφ ηε 

θπβέξλεζε. Οη εθέζεηο κπνξνχλ λα αζθεζνχλ πξνθνξηθά, αιιά ε δηεμαγσγή ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο δηαδηθαζίαο γίλεηαη απφ εθθιεηφ δηθαζηή. 

Πξάγκαηη ε Γηνίθεζε έιαβε φια ηα κέηξα πνπ κπνξνχζαλ λα πεξηζηείινπλ 

ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο, ρσξίο φκσο νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. Ζ 

απνηπρία απηή νθείιεηαη θαη ζηελ έιιεηςε λνκηθήο θαηάξηηζεο ησλ δηθαζηψλ θαη 

ζηελ άξλεζε ησλ Μαληαηψλ λα ππαρζνχλ θάησ απφ ηελ εηεξφλνκε ξχζκηζε πνπ 

επηρείξεζε λα επηβάιιεη ε θπβέξλεζε. 

                                                
161 Ζ Μάλε ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο δηέπεην απφ ηδηφξξπζκφ δίθαην, φπσο 

ην αθαηαδίσθην ηνπ ιεζηή ,εθφζνλ πεηχραηλε λα απνζπάζεη ην πξντφλ ηεο ιεζηείαο, ηελ εθδίθεζε θαη 

ηελ θνληθή ζπλήζεηα, Βι Μ.Σνχξηνγινπ, Η πνηληθή δηθαηνδνζία ζηε Μάλε, Αζήλα 1972, ζει.24. 
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Με ην ςήθηζκα ΛΓ΄ ηεο 18
εο

 Μαίνπ 1829 πεξί εμόθιεζεο παιαηώλ ρξεώλ 

έγηλε πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζηεί ε ηνθνγιπθία εηζάγνληαο ηε λνκηλαιηζηηθή αξρή. 
162

 

Με ην 188 δηάηαγκα ηεο 5
εο

 Οθησβξίνπ 1830 επηδηψθεηαη ε πξφιεςε ηεο αηαμίαο πνπ 

παξαηεξείην ζηηο ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο  πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, λα εμνθινχληαη νη 

απαηηήζεηο κε βάζε ηελ απμνκείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ηνπξθηθνχ λνκίζκαηνο, κε ηε 

ζεζπηζζείζα ππνρξέσζε ηεο απφδνζεο αξηζκεηηθήο πνζφηεηαο ηνπ ρνξεγνχκελνπ 

δαλείνπ. Χζηφζν ε αξρή απηή ηεο εμνθιήζεσο κε ηελ αξηζκεηηθή πνζφηεηα είρε ήδε 

θαζηεξσζεί κε ηε παξαδνρή ηνπ Γαιιηθνχ εκπνξηθνχ θψδηθα ζηνλ νπνίν ήδε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη απηή ε αξρή. 

Ζ λνκνζεζία ηεο θαπνδηζηξηαθήο πεξηφδνπ πξνζηαηεχεη ηηο γπλαίθεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμψγακεο ζρέζεηο θαη ηα πξνεξρφκελα απ΄ απηέο, ηέθλα. Μεξηκλά γηα 

ηελ δηαηξνθή ηεο κεηέξαο θαη ησλ εθηφο γάκνπ παηδηψλ πνπ δελ πξνζηαηεχνληαη απφ 

ηελ ηφηε ηζρχνπζα λνκνζεζία εθαξκφδνληαο ηνλ νξζφ ιφγν θαη ηελ επηείθεηα.
163

 

ηνλ ηνκέα ηνπ δηεζλνχο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ε λνκνζεηηθή πνιηηηθή θξνληίδεη 

λα θαηνρπξψζεη ηελ εζληθή αμηνπξέπεηα. Απαγνξεχεη ηελ εθαξκνγή αιινδαπψλ 

απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ ζε βάξνο Έιιελα ελαγφκελνπ, ηελ θαηάζρεζε αθηλήηνπ 

πνπ αλήθεη ζε αιινδαπφ, ή έιιελα θαη δέρεηαη ηελ εθαξκνγή ηνπ αιινδαπνχ δηθαίνπ 

ζηε ρψξα κε πξνυπφζεζε ηελ ακνηβαηφηεηα. 

Σν 1830 εκθαλίδεηαη θαη ην πξψην ζσθξνληζηηθφ λνκνζέηεκα. Πξφθεηηαη 

γηα ην ςήθηζκα αξ.278 ηεο 14 Γεθεκβξίνπ 1830 πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί 

θαη πξψηνο ζσθξνληζηηθφο θψδηθαο.
164

Με ην ςήθηζκα απηφ επηδηψθεηαη ε αλάγθε 

δίθαηεο ηηκσξίαο ησλ θαηαδηθαδνκέλσλ ζε πνηλή θπιάθηζεο θαη ε εγγπεηηθή 

ιεηηνπξγία, δειαδή ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Δπίζεο θαηνρπξψλεηαη ε 

αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ θξαηνπκέλσλ, ζε θξαηνχκελνπο γηα ρξέε, επαλνξζσηηθψο
165

 

θξαηνχκελνπο, ππφδηθνπο θαη θαηάδηθνπο .Σππνπνηεί ηελ ππνρξεσηηθή εξγαζία σο 

κέζν θνηλσληθήο έληαμεο ηνπ θπιαθηζκέλνπ θαη ζεζπίζηεθε πξφλνηα γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

 

                                                
162 χκθσλα κε απηή ππάξρεη ππνρξέσζε κφλν ζηελ απφδνζε ηεο δαλεηζζείζαο αξηζκεηηθήο 

πνζφηεηαο. 
163 Βι Κ.Σξηαληαθπιιφπνπινπ, Δπί ηεο Πξνζηαζίαο ηεο γπλαηθόο θαηά ηελ επνρή ηνπ 

Καπνδίζηξηα Αξρείν Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ, Αζήλα 1936, ζει.266, η.3. 
164 ΒΛ.Υ.Γεκφπνπινπ, Σν ειιεληθό ζσθξνληζηηθό δίθαην  θαηά ην 19ν αηώλα, Αζήλα 2002, 

ζει.32. 
165 Κξαηνχκελνη κε πνηλή θπιάθηζεο ,ή ρξεκαηηθή πνηλή. 
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4.4 Η Δ΄ Δζληθή πλέιεπζε 

Μεηά ηε δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αξρήο ηεο 

πξψηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ Δ΄ Δζληθή πλέιεπζε θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 

2αο Ηαλνπαξίνπ 1832, εθδειψζεθε εμαηηίαο ησλ εθθξεκψλ πνηληθψλ δηθψλ, έληνλε 

δπζαξέζθεηα θαη έγηλε ιφγνο θαηά ησλ ππαξρφλησλ δηθαζηεξίσλ, αθνχ πξνηάζεθε ε 

ελ θαηξψ θαηάξγεζε ηνπο.
166

Ο Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο Απγνπζηίλνο 

Καπνδίζηξηαο έθξηλε ζθφπηκν λα εθδψζεη ην 86 ςήθηζκα ηεο 20
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1832 

πνπ φξηδε πσο ην πξσηφθιεην θαη εθθιεηφ, δηθαζηήξηα ηεο πάξηεο θαηαξγνχληαη 

θαη παξαρσξνχληαη δηθαζηηθέο δηθαηνδνζίεο ζηνπο δεκνγέξνληεο.
167

 

Ζ Δ΄ Δζληθή πλέιεπζε κε ην ΚΒ΄ ςήθηζκα ηεο 15
εο

 Μαξηίνπ 1832 ςήθηζε 

ην πνιηηηθφ ζχληαγκα ηεο Διιάδνο πνπ απνηειείην απφ 294 άξζξα θαη είλαη γλσζηφ 

θαη σο Ηγεκνληθό ,ή Βαζηιηθό ύληαγκα. Σν ζχληαγκα απηφ επαλέξρεηαη πάιη ζην 

επίζεκν δίθαην πνπ είραλ απνδερζεί νη ηξεηο πξψηεο επαλαζηαηηθέο ζπλειεχζεηο, 

ζεζπίδνληαο ηελ πξνζσξηλή ηνπ ηζρχ κε ην άξζξν 291.Με ηξία φκσο άξζξα ηνπ, 

αλαγθάδεηαη λα παξαδερζεί ηε δεδνκέλε ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζεκειησλφηαλ 

πάλσ ζηελ αηξεηνθξηζία, σο ην βαζηθφηεξν κέζν γηα ηελ επίιπζε ησλ ηδησηηθψλ 

δηαθνξψλ. Καηαξγψληαο κε ην άξζξν 285 θάζε άιινπ είδνπο δηθαζηήξηα εμαηξεηηθά, 

ή έθηαθηα ,ή δηθαζηηθέο επηηξνπέο πνπ απνηεινχζαλ αιεζηλή κάζηηγα, νκνινγεί κε 

ην άξζξν 286 πσο δελ κπνξνχλ νη Έιιελεο λα εκπνδηζηνχλ απφ ην λα δηθάδνληαη 

φιεο νη δηαθνξέο ηνπο, εθηφο απφ ηηο εγθιεκαηηθέο, κε αηξεηνθξηζία, κε εθιεγκέλνπο 

αηξεηνθξίηεο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Με ην άξζξν 287  ην Ζγεκνληθφ χληαγκα πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζζεί ζην 

θαζεζηψο πνπ είρε δηακνξθσζεί έπεηηα απφ ην άξζξν 99 ηνπ ζπληάγκαηνο ηεο 

Σξνηδήλαο, ην νπνίν είρε πεξηνξίζεη ηελ πνιηηηζηηθή επηξξνή ηνπ θιήξνπ. Σν άξζξν 

απηφ νξίδεη φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ζπγγελψλ, δηθάδνληαη λφκηκα απφ νηθνγελεηαθά 

ζπκβνχιηα ζπζηελφκελα απφ ίζν αξηζκφ κειψλ απφ ηνπο εγγχηεξνπο ζπγγελνχο θαη 

ησλ δπν κεξψλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ αθαηξέζεθε απφ ηα Δθθιεζηαζηηθά Γηθαζηήξηα 

έλα κεγάιν ηκήκα ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο εθθιεζίαο. 

Σν άξζξν 288 ζεζπίδεη θαζεζηψο εμαηξεηηθνχ δηθαίνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ αλαθέξεη, δειαδή γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη 

                                                
166 Γεληθή Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο, ζει.42. 
167 Χο δηθαηνινγία γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπο πξνβιήζεθε ε αδξάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

Υαξηθι.Γεκφπνπινπ, φ.π, ζει.25-26. 
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νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ ηελ επαλάζηαζε θαη απνηειεί ηξφπν 

ηηλά ζπκπιήξσκα ηνπ άξζξνπ 286 πνπ νξίδεη πσο γηα φιεο ηηο δηαθνξέο, πιελ ησλ 

πνηληθψλ, νη δηάδηθνη δελ κπνξνχλ λα εκπνδηζηνχλ ζηελ επίιπζε δη΄ αηξεηνθξηζίαο, 

ησλ δηαθνξψλ ηνπο. Αληίζεηα ην άξζξν 291 πξνβιέπεη θαη΄ αληηδηαζηνιή, εθαξκνγή 

ηνπ επίζεκνπ δηθαίνπ
168

 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ Γαιιηθνχ, γηα φζεο ππνζέζεηο δελ 

ππάγνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 288, ήηνη γηα εθείλεο πνπ πξνέθπςαλ κεηά 

ηελ Δπαλάζηαζε. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Ζγεκνληθνχ πληάγκαηνο δελ εθαξκφζηεθαλ, φκσο 

πξνζθέξνπλ κηα γλήζηα εηθφλα ηνπ θαχινπ θχθινπ πνπ επηθξάηεζε ζηελ πξνζπάζεηα 

νξγάλσζεο ηεο δηθαηνζχλεο. 

Ζ επίζεκε θαηαδίθε ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθνλνκίαο ηεο 

Καπνδηζηξηαθήο Πεξηφδνπ έγηλε κε ην ΚΒ΄ ςήθηζκα ηεο Δ΄ Δζληθήο πλειεχζεσο 

ηεο 15
εο

 Μαξηίνπ 1832.ε εθηέιεζε ηνπ ςεθίζκαηνο απηνχ ππνβάιιεηαη ππφ ηνπ 

Υξηζηφδνπινπ Κινλάξε καθξνζθειή έθζεζε κε ηελ νπνία πξνηείλεη ρέδηνλ 

Οξγαληζκνύ ησλ Γηθαζηεξίσλ. Βάζεη ηνπ ζρεδίνπ Κινλάξε ν λένο Οξγαληζκφο ησλ 

Γηθαζηεξίσλ πνπ εθδίδεηαη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο γεξνπζίαο ζηηο 11 Ηνπλίνπ 1832 

απνηειείηαη απφ 53 κφλν άξζξα, θαζνξίδεη ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ, κεηαβνιέο κε 

ηηο νπνίεο ηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε πνιηηηθψλ, 

εκπνξηθψλ θαη εγθιεκαηηθψλ δηαθνξψλ, θαζηεξψλεη δπν βαζκνχο δηθαηνδνζίαο θαη 

ηε δεκνζηφηεηα θαηά ηελ δηαδηθαζία. Σα εμαηξεηηθά θαη εηδηθά Γηθαζηήξηα 

θαηαξγνχληαη. Με ην άξζξν 3 αλαγλσξίδεηαη ν ζεζκφο ηεο εθνχζηαο αηξεηνθξηζίαο 

πνπ ηζρχεη γηα ηελ επίιπζε πνιηηηθψλ θαη εκπνξηθψλ δηαθνξψλ. Πξνβιέπνληαη 

Δηξελνδίθεο θαηά ρσξηά θαη θψκεο, εθιεγφκελνη απφ ην ιαφ θαη δηνξίδνληαη απφ ηε 

θπβέξλεζε. Πξσηνδηθεία θαηά ηκήκαηα,
169

 έλα εκπνξηθφ δηθαζηήξην ζηε χξα θαη 

έλα Αλέθθιεην Κξηηήξην πνπ εδξεχεη ζηε πξσηεχνπζα. Σα πξσηνδηθεία θαη ην 

Δκπνξηθφ Γηθαζηήξην απνηεινχληαη απφ ην πξφεδξν, πνπ δηνξίδεηαη απφ ηε 

θπβέξλεζε θαη απφ δπν ζπλδηθαζηέο κε δηθαίσκα ςήθνπ, νη νπνίνη εθιέγνληαη θαηά 

                                                
168 «Έσο όηνπ δεκνζηεπζώζη θώδεθεο Νόκσλ θαηά ην 118 άξζξνλ, νη Βπδαληηλνί λόκνη ησλ 

Ρσκαίσλ θαη Υξηζηηαλώλ Απηνθξαηόξσλ, ην Απάλζηζκα ησλ Δγθιεκαηηθώλ λόκσλ ηεο Β΄ Δζληθήο 
πλειεύζεσο θαη νη παξά ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο Γεκνζηεύνκελνη, έρνπλ ηζρύλ, εηο δε ηα εκπνξηθά 

ηζρύλ λόκνπ έρεη ν εκπνξηθόο ηεο Γαιιίαο Κώδεμ θαη εηο ηα ζηξαηησηηθά, σζαύησο έρνπλ ηζρύλ νη 

παξαδεδεγκέλνη Γαιιηθνί ζηξαηησηηθνί λόκνη», Βι.Υαξίθιεηαο Γεκαθνπνχινπ, Η πνξεία πξνο ύληαμε 

Διιεληθνύ Αζηηθνύ Κώδηθνο, Αζήλα 2008 ζει.120. 

169Θέκαηα, ή ηκήκαηα ,ή επηηξνπείεο θαη πξφθεηηαη γηα ηηο βαζηθέο πεξηθέξεηεο πνπ 

ζεζπίζηεθαλ κε ηελ δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ Η΄ ςεθίζκαηνο 1828.  
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ηνλ αθφινπζν ηξφπν: ν ιαφο ηεο επαξρίαο εθιέγεη θάζε ρξφλν δψδεθα θαηνίθνπο ηεο 

πφιεο, φπνπ εδξεχεη ην Πξσηνδηθείν θαη ε θπβέξλεζε επηθπξψλεη ηελ εθινγή. Σα 

νλφκαηα ησλ δψδεθα πλδηθαζηψλ ζέηνληαη εηο ζηάκλνλ
170

 θαη θαζέλαο απφ ηνπο 

δηαδίθνπο εθιέγεη έλαλ. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν γίλεηαη ε εθινγή ησλ ζπλδηθαζηψλ ζην Δκπνξηθφ 

Γηθαζηήξην χξαο, κε ηελ δηαθνξά φηη εθεί νη δψδεθα ζπλδηθαζηέο εθιέγνληαη θάζε 

ρξφλν απφ ηνπο εκπφξνπο . 

ηε ζχλζεζε ησλ Πξσηνδηθείσλ κεηέρνπλ: ν Δηζαγγειέαο, ν Γξακκαηέαο, ν 

νπνίνο ζε πεξίπησζε πνπ ην πξσηνδηθείν δηθάδεη σο Δγθιεκαηηθφ Γηθαζηήξην, αζθεί 

ρξέε Αλαθξηηή θαη ν ππνγξακκαηέαο πνπ δηνξίδεηαη απφ ηε θπβέξλεζε. Ζ πνηληθή 

αγσγή αζθείηαη δηαδεπθηηθά απφ ηνλ Δηζαγγειέα ή απφ ηνλ Αλαθξηηή. Σελ ίδηα 

ζχλζεζε κε εμαίξεζε ηνλ Δηζαγγειέα έρεη θαη ην εκπνξηθφ Γηθαζηήξην χξαο . 

Σν Αλέθθιεην Κξηηήξην δηαηξείηαη ζε δπν ηκήκαηα, πνηληθφ θαη πνιηηηθφ. 

Απνηειείηαη απφ έλα πξψην θαη δεχηεξν πξφεδξν, ελλέα δηθαζηέο, ηξείο πάξεδξνπο, 

έλα Γεληθφ Δηζαγγειέα, έλα Δηζαγγειέα έδξαο, δπν γξακκαηείο θαη δπν 

ππνγξακκαηείο δηνξηδφκελνπο απφ ηε θπβέξλεζε. 

Οη απνθάζεηο ησλ Δηξελνδηθείσλ γηα εγθιεκαηηθέο ππνζέζεηο  εθθαινχληαη 

ζην πξσηνδηθείν πνπ απνθαζίδεη αλέθθιεηα. ην αλέθθιεην θξηηήξην 

εθεζηβάιινληαη νη απνθάζεηο ησλ πξσηνδηθείσλ. 

Χο νπζηαζηηθφ δίθαην εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηα 

πξνγελέζηεξα λνκνζεηήκαηα, κε ηελ δηαθνξά φηη ζηηο πνηληθέο ππνζέζεηο ηζρχεη θαη ε 

εγθιεκαηηθή δηαδηθαζία ηνπ 1829.  Με ην άξζξν 53 πξνβιέπεηαη φηη φιεο νη 

εθθξεκείο ππνζέζεηο ζην Αλψηαην Κξηηήξην, ην νπνίν θαηαξγήζεθε, ζα θξηζνχλ απφ 

ην Αλέθθιεην Γηθαζηήξην. Ο Οξγαληζκφο ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο 31
εο

  Μαΐνπ 1832 

δελ αλαθέξεηαη ζηελ επηείθεηα θαη ηνλ νξζφ ιφγν σο πεγέο δηθαίνπ.  

Με ην 38 Γηάηαγκα ηεο 8
εο

 Οθησβξίνπ 1832,
171

 ε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή 

νκνινγεί πσο νη πξνζπάζεηεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ησλ δηθαζηεξίσλ δελ 

θαξπνθφξεζαλ, εμαηηίαο ησλ πεξηζηάζεσλ  θαη ηεο αληίζεζεο ηεο κε ην πλεχκα ηεο 

Γ΄ Δζλνζπλέιεπζεο πνπ είρε ππνδείμεη κφλν ηξνπνινγίεο θαη φρη βαζηθέο κεηαβνιέο 

                                                
170Ν.Παληαδφπνπινπ, Η Γηθαηνδνηηθή Πνιηηηθή θαηά ηελ Δπαλάζηαζε θαη ηελ Καπνδηζηξηαθή 

πεξίνδν 1821-183,3 ζει.139. 
171 Γεληθή Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο, θ.50 ηεο 15εο Οθησβξίνπ 1832 ζει.265, βι θαη 

G.L.Maurer, φ.π, ζει 445-446. 
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θαη πξνέβε ζηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλψηαηνπ, ησλ δπν Δθθιεηψλ θαη φισλ 

ησλ Πξσηφθιεησλ Γηθαζηεξίσλ  θαη ηελ απφιπζε ησλ δηθαζηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ 

ηνπο.  

Με ην κέηξν απηφ ηεξκαηίδεηαη δξακαηηθά ε πξνζπάζεηα γηα ηελ νξγάλσζε 

ησλ δηθαζηεξίσλ, πνπ θαηαβιήζεθε επί δέθα νιφθιεξα ρξφληα θαη ε ρψξα πεξηήιζε 

ζηε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο, ρσξίο θξαηηθά 

δηθαζηήξηα θαη δηθαζηέο. Ζ θαηάξγεζε ησλ δηθαζηεξίσλ ήηαλ αλακθίβνια βαξχηαην 

πιήγκα θαηά ηνπ θχξνπο ηεο δηθαηνζχλεο, αιιά θαη εχγισηηε απφδεημε ηεο 

αδπλακίαο ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο
172

 λα επηβάιεη ην εηεξφλνκν ζχζηεκα απνλνκήο 

ηνπ δηθαίνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ ην επεδίσθε. 

 

                    

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                
172 Καη ε έιιεηςε θαηάιιεινπ έκςπρνπ πιηθνχ ζπλέηεηλε ζηελ απνηπρία απηή. 
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Δ΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Η  Οζσληθή  Πεξίνδνο 

5.1 Σν λνκνζεηηθό Έξγν ηεο Αληηβαζηιείαο 

Μεηά ηελ πνιηηεηαθή κεηαβνιή θαη ηελ έιεπζε ηνπ Βαζηιηά ζσλα 

παξεδφζε ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο απφ ηελ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ζην πκβνχιην ηεο  

Αληηβαζηιείαο πνπ ζα αζθνχζε ηε δηνίθεζε, κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ λεαξνχ 

άλαθηνο, ππφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ θφκεηνο Άξκαλζκπεξγθ. Σελ επί ηεο Γηθαηνζχλεο 

αξκνδηφηεηα αλέιαβε ηα έηεξν κέινο ηεο Αληηβαζηιείαο, ν Γθένξγθ Λνχληβηρ  

Μάνπξεξ, δηαπξεπήο λνκνκαζήο θαη θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ. 

Μνινλφηη ε άκεζε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο απφ ηελ Βαπαξηθή 

Αληηβαζηιεία δηήξθεζε κέρξη ηηο 20 Μαΐνπ 1835, ην λενειιεληθφ δίθαην ζηεξίδεηαη, 

απφ άπνςε φγθνπ θαη νπζίαο, θαηά κεγάιν κέξνο επί ησλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ πνπ 

επηκειήζεθε θαη ζεζπίζηεθαλ ππφ ηνλ Μάνπξεξ. 

Αξρηθά πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε ήηαλ ε ζπγθξφηεζε θαη νξγάλσζε ηνπ 

ππνπξγείνπ δηθαηνζχλεο .Πξνο ηνχην εθδίδεηαη ην Γηάηαγκα «πεξί ζρεκαηηζκνύ θαη 

ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο επί ηεο Γηθαηνζύλεο Γξακκαηείαο ηεο Δπηθξαηείαο» ηεο 3/15 

Απξηιίνπ 1833. ην πξψην απφ ηα ηξία άξζξα ηνπ δηαηάγκαηνο νξίδεηαη: «Σν 

πξνζσπηθό ..ζύγθεηηαη ππό ηελ δηεύζπλζηλ ηνπ αξκόδηνπ Γξακκαηέσο, από έλα 

ζύκβνπιν,
173

  ηξείο γξακκαηείο θαη έλα θιεηήξα. Καζόζνλ δηαξθνύλ νη λνκνζεηηθαί 

θαηά ην παξόλ εξγαζίαη ζέιε πξνζηεζή θαη δεύηεξνο ζύκβνπινο».
174

 Με ηελ 

παξάγξαθν ε΄ ηνπ άξζξνπ 3, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο επί ηεο Γηθαηνζχλεο  

Γξακκαηείαο ππάγνληαη: «αη πξνηάζεηο πεξί βειηηώζεσο ,ή ηξνπνπνηήζεσο ησλ 

πνιηηηθώλ ,ή πνηληθώλ θσδίθσλ θαη ησλ πεξί δηαδηθαζίαο πνιηηηθά ,ή πνηληθάο 

ππνζέζεηο θσδίθσλ,
175

 θαζώο θαη πεξί ηεο αιεζνύο απηώλ δηεξκελεύζεσο».
176

Σν 

ππνπξγείν δηθαηνζχλεο  δειαδή αζθεί θαη λνκνζεηηθέο δηθαηνδνζίεο, πξνβιεπνκέλνπ 

φηη ζα εξκελεχεη απζεληηθά ηηο πεξηιακβαλφκελεο, ζηνπο άλσ θψδηθεο, δηαηάμεηο. Σελ 

ίδηα κέξα εθδφζεθε Βαζηιηθή απφθαζε πεξί δηνξηζκνχ, σο Γξακκαηέα επί ηεο 

Γηθαηνζχλεο ηνπ, κέρξη ηφηε πξνέδξνπ ζην δηθαζηήξην ηνπ Ναππιίνπ, Γ. Πξαίδε .  

                                                
173 Γηνξίζηεθε ν Gustav Geib. 
174 Ν.Παληαδφπνπινπ, Georg Ludwig Von Maurer Η πξνο Δπξσπατθά πξόηππα 

νινθιεξσηηθή ζηξνθή ηεο Νενειιεληθήο Ννκνζεζίαο, Θεζζαινλίθε 1968, ζει.189. 
175Πνιηηηθή θαη πνηληθή δηθνλνκία. 
176Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο, θ.14 ηεο 13/25 Απξηιίνπ 1833, 

ζει.89-90. 
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Αξρηθά εθδίδνληαη δηαηάγκαηα πνπ πξνβιέπνπλ ηελ εμ ππαξρήο νξγάλσζε 

ησλ δηθαζηεξίσλ φπσο: Γηάηαγκα 22 Φεβξνπαξίνπ /6 Μαξηίνπ 1833 «πεξί ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ εηο Ναύπιηνλ, Μεζνιόγγη θαη Θήξαο ζπζηαζεζνκέλνπ  δηθαζηεξίνπ», 

Γηάηαγκα 23 Απξηιίνπ /5 Μαΐνπ 1833 «πεξί ηεο δηθαζηηθήο δηθαηνδνζίαο  εηο ηελ 

νπνίαλ ππάγνληαη ε Δύβνηα θαη νη βόξεηνη Κπθιάδεο», Γηάηαγκα 2/14 Ηνπλίνπ 1833 

«πεξί αξκνδηόηεηνο ησλ ζηξαηησηηθώλ δηθαζηεξίσλ», Γηάηαγκα 11/23 Ηνπλίνπ 1833 

«πεξί ηνπ όηη ηα Γηθαζηήξηα λα ελεξγώζηλ αζθαιηζηηθάο πξάμεηο», λφκνο  ηεο 5/17 

επηεκβξίνπ 1833 «πεξί εθηάθηνπ ζηξαηησηηθήο δίθεο», Γηάηαγκα ηεο 16/28 

Οθησβξίνπ 1834 «πεξί αξηζκνύ ησλ θαζέδξσλ θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ Γηθαζηεξίσλ 

ηνπ Βαζηιείνπ», Γηάηαγκα ηεο 1/13 Ηαλνπαξίνπ 1835 «πεξί δηνξηζκνύ ησλ 

Γηθαζηεξίσλ»,
177

Γηάηαγκα 1/13 Ηαλνπαξίνπ 1835 «πεξί ελάξμεσο ησλ εξγαζηώλ ησλ 

Γηθαζηεξίσλ ηεο Δπηθξαηείαο». 

Πεξαηηέξσ νινθιεξψλνληαη ηα αξμάκελα επί Καπνδηζηξηαθήο πεξηφδνπ 

πξφζθνξα λνκνζεηηθά κέηξα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηθαηνζχλεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, 

ε ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δηξελνδηθψλ, ε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ ησλ 

δηθαζηψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ,
178

ε δηαηήξεζε ηνπ Δκπνξνδηθείνπ χξνπ θαη ε 

πξνψζεζε ηεο πξνζπάζεηαο πξνο πεξηζπιινγή
179

 ησλ εζίκσλ ελφςεη ηεο ζχληαμεο 

Αζηηθνχ Κψδηθα.
180

 

Αληηθαζίζηαηαη ηα απξφζθνξα λνκνζεηηθά κέηξα κε άιια θαηαιιειφηεξα. Ζ 

νξγάλσζε ηεο δηθαηνζχλεο απαηηεί ηελ ζχληαμε ζπγρξνληζκέλσλ θσδίθσλ. Ο 

δηθαζηηθφο νξγαληζκφο πνπ εθπνλήζεθε ηελ Καπνδηζηξηαθή πεξίνδν (θαη 

πεξηιάκβαλε ηελ πνιηηηθή θαη πνηληθή δηθνλνκία), απεδείρζε αλεπίθαηξνο θαη επίζεο 

δελ ζπληάρζεθε ηφηε πνηληθφο θψδηθαο. Ο Μάνπξεξ πέηπρε εληφο έηνπο ηελ ζχληαμε 

ηεζζάξσλ ζπζηεκαηηθψλ λνκνζεηεκάησλ, ήηνη Πνηληθνύ Νόκνπ, Οξγαληζκνύ 

                                                
177Με ην δηάηαγκα απηφ δηνξίζηεθε πξφεδξνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ν Υξηζηφδνπινο 

Κινλάξεο. 
178Ν.Παληαδφπνπινπ, φ.π, ζει.191. 
179 Αξρηθά ε πξσηνβνπιία πεξηζπιινγήο ησλ εζίκσλ ήηαλ ηδέα ηνπ Ησάλλε Γελλαηά πνπ δελ 

πινπνηήζεθε, βι.Υ.Γεκαθνπνχινπ, φ.π, ζει.108. 
180 Γηα εγθπθιίνπ ηεο Γξακκαηείαο επί ηεο Γηθαηνζχλεο ππ.αξ.330/22-3-1833 εηέζεζαλ 

εξσηήκαηα πξνο ηηο ηνπηθέο αξρέο, ζε δηάθνξα κέξε ηεο επηθξάηεηαο, θπξίσο ζηα λεζηά, ζρεηηθά κε ηηο 

επηρψξηεο ζπλήζεηεο (θπξίσο ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ θαη θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ), πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληαρζεί πνιηηηθφο θψδηθαο πνπ λα αληηζηνηρεί ζηελ εζηθή θαηάζηαζε ηνπ έζλνπο, ηηο αλάγθεο ηνπ 

ιανχ θαη πεξί δηθαίνπ αίζζεκα Βι. Ηάθσβνπ Βηζβίδε, Σα εξσηήκαηα ηνπ ππνπξγείνπ δηθαηνζύλεο ηνπ 

έηνπο 1833 πεξί ησλ λνκηθώλ εζίκσλ θαη αη επ΄ απηώλ απαληήζεηο ησλ ηνπηθώλ αξρώλ, Δπεηεξίο 

Αξρείνπ Ηζηνξίαο Διιεληθνχ Γηθαίνπ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ 1950 η.3, ζει.160.  
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Γηθαζηεξίσλ θαη πκβνιαηνγξάθσλ, Πνηληθήο  θαη Πνιηηηθήο δηθνλνκίαο.
181

 

Δηδηθφηεξα ε απνπεξάησζε θπξίσο ηνπ θψδηθα πνιηηηθήο δηθνλνκίαο ήηαλ άθξσο 

απαξαίηεηε, δηφηη ρσξίο απηή ζα ήηαλ αδχλαηε ε ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηεξίσλ, ε 

νπνία πξνβιέπνληαλ απφ ην άξζξν 3 ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Γηθαζηεξίσλ, παξάιιεια 

δε, είρε πξνεηνηκαζηεί ε πιήξσζε ησλ εδξψλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ήηαλ έηνηκα ηα 

δηαηάγκαηα πξνο δηνξηζκφ ηνπ πξνζήθνληνο πξνζσπηθνχ. 

Δθ ησλ ηεζζάξσλ θσδίθσλ πνπ ζπληάρζεθαλ, ν Πνηληθφο Νφκνο 
182

πνπ 

θπξψζεθε λσξίηεξα (18/30 Γεθεκβξίνπ 1833), ππήξμε ν κφλνο πνπ ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή κέρξη ηελ παξακνλή ηνπ Μάνπξεξ ζηε ρψξα. Καηά ηελ ζχληαμε ηνπ 

θψδηθα απηνχ, επεξεαζκέλνο απφ ηε ζεσξία ηνπ Καλη πεξί θπξηαξρίαο ηνπ 

ζεσξεηηθνχ δηθαίνπ πνπ απνζθνπεί ζηελ ζπλνρή ηνπ ιανχ δηα ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, 

έιαβε σο πξφηππν ηνλ Βαπαξηθφ πνηληθφ λφκν ηνπ 1813.
183

Κχξηα γξακκή ηνπ 

πνηληθνχ λφκνπ δηαηξνχκελνπ ζε ηξία βηβιία θαη απνηεινχκελνπ απφ 708 άξζξα 

ππήξμε ε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε επηείθεηα θαη πιεξφηεηα.
184

 Σν πξψην βηβιίν 

(άξζξα 1-122) πεξηέρεη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα είδε ησλ αδηθεκάησλ δηα 

πξάμεσλ ,ή παξαιείςεσλ θαη ηηο πνηλέο. ε δπν πεξηπηψζεηο ν πνηληθφο λφκνο 

απνθιίλεη απφ ηελ επήξεηα ηνπ Βαπαξηθνχ ηνπ πξνηχπνπ, θαζψο πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκφζεη επηεηθέζηεξε ξχζκηζε ζηε πξψηε πεξίπησζε (άξζξα 33-37 θαη 188 πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηηζέκελν ζε αζηπλνκηθή επηηήξεζε), εθαξκφδεη ην Γαιιηθφ πνηληθφ 

θψδηθα ηνπ 1832 θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε (άξζξα 46 θαη 78 πεξί ηεηειεζκέλνπ 

αδηθήκαηνο θαη ηεο απφπεηξαο, άξζξα 47-55,59,61-63 ,65,69-71,79-80),ην Γεξκαληθφ. 

Σν δεχηεξν βηβιίν (άξζξα 123-499) πεξηιακβάλεη ηνπο ηδηαίηεξνπο νξηζκνχο πνπ 

                                                
181 Μέρξη ηέινο Απγνχζηνπ 1834 είρε επηηεπρζεί ε έθδνζε ησλ ηξηψλ απφ ηνπο ηέζζεξηο 

παξαπάλσ θψδηθεο, ελψ απφ ηα 1101 άξζξα ηεο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο είραλ ηππσζεί ηα 825. 
182Τπήξμε ε θχξηα πεγή ηνπ ειιεληθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ κέρξη ην 1950 

βι.Θ.Παπαζενδψξνπ, Ο πνηληθόο λόκνο ηνπ 1834 θαη ν Georg-Ludwig von Maurer ζπκβνιή ζην 
ζπιινγηθφ έξγν Η Οζσληθή Διιάδα θαη ε ζπγθξόηεζε ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο, Δπηκέιεηα Αιέμαλδξνπ 

Παπαγεσξγίνπ-Βελεηά, Αζήλα 2002,ζει.153. 
183 Ζ αξρή nullum crimen ,nulla poena sine lege (θαλέλα έγθιεκα θαη θακία πνηλή δελ 

επηβάιιεηαη ρσξίο λφκν) επξίζθεην πιεζηέζηεξα ζην βαπαξηθφ λνκνζέηεκα Βι.Ν.Παληαδφπνπινπ, 

φ.π, ζει.194. 
184

 Με ην άξζξν 1 νξίδεηαη φηη «πνηλή δελ θαηαγηγλώζθεηαη πιελ εηο εθείλαο κόλνλ ηαο 

πξάμεηο θαη ειιείςεηο θαηά ησλ  νπνίσλ λόκνο ηηο ώξηζε  πξνεγνπκέλσο ξεηήλ πνηλήλ». Οπζηαζηηθά ε 
αξρή θακία πνηλή θαλέλα έγθιεκα ρσξίο λφκν, ζεκειηψλεηαη ζην ειιεληθφ πνηληθφ ζχζηεκα θαη κε ην 

ζχληαγκα ηνπ 1844 ζα εηζαρζεί ζε φινπο ηνπο κεηέπεηηα θαηαζηαηηθνχο ράξηεο ηεο ρψξαο 

,βι.Μ.Σνχξηνγινπ, Πεξί ηεο Αξρήο «έγθιεκα δελ ππάξρεη ,νύηε πνηλή επηβάιιεηαη άλεπ λόκνπ» 

Βπδάληην-Σνπξθνθξαηία-Μεηεπαλαζηαηηθνί ρξόλνη, Δπεηεξίδα ηεο Ηζηνξίαο ηνπ δηθαίνπ Αζήλα 2004 

ζει.149. 

 



[88] 

αθνξνχλ ηα είδε ησλ θαθνπξγεκάησλ θαη ησλ πιεκκειεκάησλ. Σν ηξίην βηβιίν 

(άξζξα 500-704) πξαγκαηεχεηαη πεξί ησλ πηαηζκάησλ, ηα νπνία εθηίζεληαη κε πιήξε 

θαη ηέιεην ηξφπν, ψζηε λα θαζίζηαηαη ακηγψο Πηαηζκαηηθφο θψδηθαο. Γηα ηνπ 

αθξνηειεχηηνπ άξζξνπ 705, νξίδεηαη φηη απφ ηελ ηζρχ ηνπ Πνηληθνχ λφκνπ (19 

Απξηιίνπ/1 Μαΐνπ 1834) θαηαξγνχληαη νη αληηηηζέκελνη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ,  

πξνγελέζηεξνη λφκνη, δηαηάγκαηα θαη ηα έζηκα. 
185

 

Ο Γηθαζηηθφο Οξγαληζκφο ηεο 21 Ηαλνπαξίνπ/ 2 Φεβξνπαξίνπ 1834 

απνηειείηαη απφ 313 άξζξα. Δληνχηνηο, αληίζεηα πξνο ην Πνηληθφ Νφκν, δελ ηέζεθε 

ακέζσο ζε ηζρχ, δηφηη πξνβιέθζεθε κε ην άξζξν 312 λα ηεζεί ζε ηζρχ, 14 κέξεο κεηά 

ηελ δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ησλ δηνξηζκψλ ησλ δηθαζηψλ. 

Γηα ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελε δηάηαμε, αληηβαίλνπζα ζηνλ 

παξαπάλσ λφκν. Γηα ηνπ Γηθαζηηθνχ Οξγαληζκνχ ηδξχνληαη πνιηηηθά θαη πνηληθά 

δηθαζηήξηα, θαζψο θαη ζπκβνιαηνγξαθεία γηα ηελ άζθεζε ηεο εθνχζηαο 

δηθαηνδνζίαο. Με ηελ ίδξπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δηζαγγειέσλ εθπιεξψζεθε ε ζρεηηθή 

επαλαζηαηηθή επηζπκία.
186

  

Πξνο απνλνκή ηεο πνιηηηθήο δηθαηνζχλεο πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε, θαηά ηα 

Γαιιηθά θαη Βαπαξηθά πξφηππα, θαζψο θαη απφ ηελ θηεζείζα εληαχζα δηθαζηεξηαθή 

εκπεηξία, ελφο εκπνξνδηθείνπ ζε θάζε ζεκαληηθή πφιε θαη ηνπιάρηζηνλ ελφο 

Δηξελνδηθείνπ ζε θάζε επαξρία, ελφο Πξσηνδηθείνπ ζε θάζε λνκαξρία θαη δπν 

ηνπιάρηζηνλ Δθεηείσλ. Δπηθεθαιήο ηεο Γηθαζηηθήο ηεξαξρίαο ηίζεηαη ην Αθπξσηηθόλ 

Γηθαζηήξηνλ, ην νπνίν πξννξίδεηαη λα ζέζεη ζε επηαμία ηελ ραψδε θαηάζηαζε ηνπ 

δηθαίνπ πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Διιάδα θαη ζε ηειεπηαίν βαζκφ λα ρεηξίδεηαη θαη λα 

ρεηξαγσγεί ην δίθαην θαη ηελ δηθαηνζχλε, ην νπνίν νλνκάζηεθε Άξεηνο Πάγνο.
187

 

Ζ απνλνκή ηεο Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο ζα αζθείην δηα αζηπλνκηθώλ 

δηθαζηεξίσλ, (Πηαηζκαηνδηθείσλ), επαλνξζσηηθώλ δηθαζηεξίσλ, (Πξσηνδηθείσλ 

ιεηηνπξγνχλησλ σο Πιεκκειεηνδηθεία) θαη νξθσηώλ δηθαζηεξίσλ 

                                                
185 Δμαηξνχληαη κεξηθέο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο «πεξί ηνπνζεζηψλ θαη ζπλφξσλ» ηνπ 

γξαπηνχ εζηκηθνχ δηθαίνπ ηεο Θήξαο πνπ δελ αληηηίζεληαη ζην Πηαηζκαηηθφ Πνηληθφ Κψδηθα, Βι. 

Ν.Παληαδφπνπινπ, φ.π, ζει.195. 
186 G.L Maurer, Ο Διιεληθόο Λαόο, ζει.456. 
187 G.L. Maurer, φ.π, ζει.308. 
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(Καθνπξγνδηθείσλ), απαξηηδφκελσλ απφ ζχλεδξνπο θαη ελφξθνπο,
188

ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηε Β΄ Δζληθή πλέιεπζε. 

Γηα ησλ άξζξσλ 131-152 ηνπ Γηθαζηηθνχ Οξγαληζκνχ εηζάγεηαη ν ζεζκφο 

ησλ δηθεγφξσλ. Ο αξηζκφο ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε  κεηά γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ, ελψ ν δηνξηζκφο ηνπο γίλεηαη απφ ην Βαζηιηά κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα θαη πξφηαζε ηνπ ππνπξγείνπ δηθαηνζχλεο. 

Με ην ηξίην ηκήκα ηνπ Οξγαληζκνχ ξπζκίδνληαη ηα, πεξί φξθνπ ηεο ππεξεζίαο, ν 

βαζκφο θαη ν κηζζφο ησλ δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ θαη ν δηνξηζκφο ησλ δηθεγφξσλ 

(εθηφο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ θαη άξζξα 214-239).  

Ο Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο εθδφζεθε ζηηο 10/22 Μαξηίνπ 1834 

απνηεινχκελνο απφ 570 άξζξα. Με ην άξζξν 569 θαηαξγήζεθαλ ηα έθηαθηα κέηξα 

πνπ είρε ιάβεη γηα ηε απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο ηηο πξψηεο εβδνκάδεο απφ ηε αλάιεςε 

ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Αληηβαζηιεία. Σν πξψην βηβιίν (άξζξα 1-12) πξαγκαηεχεηαη 

ην αληηθείκελν ηεο πνηληθήο δηθνλνκίαο πνπ είλαη φια ηα ηεινχκελα εληφο ηνπ 

θξάηνπο πηαίζκαηα, πιεκκειήκαηα θαη θαθνπξγήκαηα, είηε απφ Έιιελεο ,είηε απφ 

μέλνπο. 

Σν δεχηεξν βηβιίν (άξζξα 13-68) νξίδεη ηελ δηαδηθαζία παξαζηάζεσο θαη 

ζηα άξζξα 13-14 αλαθέξεηαη φηη ε δηεχζπλζε ηεο αλαθξηηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε 

επηηήξεζε ησλ νξγάλσλ ηεο αλήθεη ζηνλ Δηζαγγειέα Δθεηψλ. ηνλ Δηζαγγειέα 

Πιεκκειεηνδηθψλ αληίζηνηρα νξίδνληαη νη ίδηεο αξκνδηφηεηεο γηα ηηο δηεμαγφκελεο 

αλαθξίζεηο εληφο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ πιεκκειεηνδηθψλ (άξζξν 

16).Καηά ην άξζξν 20 εηζάγεηαη ηφζν ζηελ αλάθξηζε, φζν θαη ζηε επ΄ αθξναηεξίσ 

δηαδηθαζία ην «θαηαδησθηηθφ» ζχζηεκα, αζθείηαη δειαδή ε πνηληθή δίσμε είηε 

απηεπαγγέιησο, είηε ηδησηηθψο κε απαγγειία θαηεγνξίαο δεκφζηαο ,ή ηδησηηθήο 

(άξζξν 24).
189

 

ην ηξίην βηβιίν πνπ πξαγκαηεχεηαη ηε δηαδηθαζία ησλ πνηληθψλ ππνζέζεσλ 

(άξζξα 69-541),πξνβιέπεηαη δηα ησλ άξζξσλ 69-75  έγγξαθε πξνδηθαζία ζηελ νπνία 

                                                
188 ρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ησλ ελφξθσλ ν Μάνπξεξ ήηαλ αληίζεηνο. ην 

αξρηθφ ηνπ ζρέδην πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε δηθαζηεξίνπ ζπλέδξσλ, κε κνξθσκέλσλ θαηά ην 

αξραηνγεξκαληθφ δηθαητθφ πξφηππν, ελέδσζε φκσο θαηφπηλ ηεο γεληθφηεξεο επηζπκίαο ζηε ζέζπηζε ηνπ 

ζεζκνχ Βι.G.L. Maurer, φ.π, ζει.308. 

189 ε ηξίηα πξφζσπα δελ δφζεθε δπλαηφηεηα δηθαηψκαηνο πξνο θαηεγνξία γηα λα κελ γίλεη 

θαηάρξεζε ηεο θιίζεο ησλ Διιήλσλ πξνο ην «θαηεγνξείλ»,  βι.Ν.Παληαδφπνπινπ, φ.π, ζει.197. 
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πξέπεη λα ελεξγεζεί νηηδήπνηε γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο θαη λα εμεηάδεηαη φρη 

κφλν ε ελνρή, αιιά θαη ε αζσφηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.  Γηα ηνπ άξζξνπ 71 

ζεζπίδεηαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο αλάθξηζεο θαη ε δηαδηθαζία ζχληαμεο θάζε 

αλαθξηηηθήο πξάμεο. Με ην άξζξν 92 εηζάγεηαη ε αξρή ηεο ακεξφιεπηεο θαη θαηά 

ζπλείδεζε θξίζεο ηνπ Γηθαζηή. Ζ θπξίσο δηαδηθαζία δηεμάγεηαη ζην αθξναηήξην,  

δεκφζηα θαη πξνθνξηθά, πεξηιακβάλεη θαη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο,  πνπ εθηίζεηαη 

εγγξάθσο θαη απαγγέιεηαη δεκφζηα θαη επηηξέπεηαη ε παξάζηαζε λέσλ καξηχξσλ θαη 

απνδεηθηηθψλ κέζσλ, εθηφο απηψλ πνπ εθηέζεθαλ πξναλαθξηηηθά, ζπληαζζφκελνπ 

πξαθηηθνχ ηεο γελφκελεο ζπδήηεζεο. 

Γηθαηνδνζία πξνο βεβαίσζε ησλ πηαηζκάησλ αζθνχκελε, είηε 

απηεπαγγέιησο, είηε θαη ΄ έγθιεζε, έρνπλ νη αξκφδηνη αζηπλφκνη, δήκαξρνη, ή 

δεκαξρηαθνί πάξεδξνη (άξζξν 135).Δπηηξέπεηαη εμαηξεηηθψο έθεζε εθηφο ηνπ 

θαηαδηθαζζέληνο θαη ησλ βεβαηνχκελσλ ηελ πηαηζκαηηθή παξάβαζε νξγάλσλ θαη ηνπ 

Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ, αλ απηφο δελ ήηαλ δηάδηθνο (άξζξν 354). Κάζε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εθηειείηαη απφ ηνπο έρνληαο δηθαηνδνζία αλσηέξσ 

παξάγνληεο θαη ζην πνιηηηθφ ηεο ζθέινο, κε ηε δηαδηθαζία ησλ πνιηηηθψλ δηθψλ θαη 

κε επηκέιεηα ηνπ πνιηηηθνχ δηαδίθνπ (351). 

ηα πιεκκειήκαηα δηεμάγεηαη, είηε απηεπαγγέιησο, είηε θαη΄ έγθιεζε ππφ 

ην ζπληνληζκφ ηνπ Δηζαγγειέα, έγγξαθε ζπλνπηηθή πξνδηθαζία (άξζξα 149-155). 

Μφιηο πεξαησζεί απηή, ε ππφζεζε εηζάγεηαη απ΄ επζείαο ζην αθξναηήξην, ή ζηνλ 

αλαθξηηή, ή ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην (άξζξν 160).Ζ πξναλάθξηζε θεξχζζεηαη 

πεξαησκέλε κε βνχιεπκα ηνπ πκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ πνπ ζπγθξνηείηαη απφ 

πέληε δηθαζηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ αλαθξηηή, χζηεξα απφ 

εηζαγγειηθή πξφηαζε, πνπ παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζην αθξναηήξην, ή απνιχεη ηνλ 

θαηεγνξνχκελν, ή αλαβάιεη πξνζσξηλά ηελ δηαδηθαζία.(άξζξν 206).Καηά ηνπ 

βνπιεχκαηνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ρσξεί  αλαθνπή,
190

 ή αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο, 

αλαίξεζε, νη νπνίεο αλαζηέιινπλ ηελ ηζρχ ηνπ θαη γηα ηελ νπνία απνθαίλεηαη ην 

πκβνχιην ησλ Δθεηψλ.  

ην αθξναηήξην ν πξφεδξνο νθείιεη λα θαηαβάιεη θάζε ζπνπδή πξνο 

αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο. Με ηελ πεξάησζε ηεο δηαδηθαζίαο αθνινπζεί δηάζθεςε 

πεξί ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο εηπκεγνξίαο αθνινπζεί 

                                                
190 Άξζξα 260-262. 



[91] 

ζπδήηεζε πεξί ηεο εθαξκνζηέαο πνηλήο θαη απαγγέιιεηαη ε απφθαζε, ε νπνία φηαλ 

θαηαζηεί ηειεζίδηθε εθηειείηαη κε ηελ επηκέιεηα ηνπ Δηζαγγειέα (άξζξν 405).
191

 

ηα θαθνπξγήκαηα πξνεγείηαη έγγξαθε πξνδηθαζία ζηε βάζε ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηα πιεκκειήκαηα, ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε απ΄ επζείαο 

θιήζε ζην αθξναηήξην (άξζξα 161 θαη 421).Αλ ην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ 

αλαπέκςεη δίθε ζην δηθαζηήξην ησλ θαθνπξγεκάησλ, ν Δηζαγγειέαο ζπληάζζεη ην 

θαηεγνξεηήξην θαη καδί κε ηε δηθνγξαθία ηα αλαπέκπεη ζηνλ Δηζαγγειέα Δθεηψλ. Αλ 

ππάξρνπλ απνρξψζεο απνδείμεηο πξνο ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο, επηθπξψλεηαη ην 

βνχιεπκα ηνπ πκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ θαη παξαπέκπεηαη ε ππφζεζε ζην 

αθξναηήξην ησλ θαθνπξγνδηθψλ (άξζξα 272 επ.).Με ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

θιεξψλνληαη νη 12 έλνξθνη θαη νξθίδνληαη. Μεηά ηελ απαγγειία ηεο θαηεγνξίαο  απφ 

ηνλ Δηζαγγειέα, επαθνινπζεί ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πεξί πιεκκειεηνδηθψλ  (άξζξν 423 επ.).Σν δηθαζηήξην ησλ ελφξθσλ απνθαζίδεη πεξί 

ηνπ πξαγκαηηθνχ δεηήκαηνο, δηα ςήθσλ 7 ηνπιάρηζηνλ πξνο 5 (άξζξα 420 θαη 

439),ην δε δηθαζηήξην ησλ ζπλέδξσλ απνθαζίδεη επί ηεο επηβιεηέαο πνηλήο θαη γηα ηα 

δηαδηθαζηηθά θαη παξεκπίπηνληα ζέκαηα (άξζξα 420, 449 επ.) θαη κεηά ηελ απνινγία 

ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, απαγγέιεη ηελ απφθαζε, θαηά ηεο νπνία ρσξεί κφλν αίηεζε 

αλαηξέζεσο.
192

Ζ εθηέιεζε ηεο απφθαζε σο πξνο ην πνηληθφ κέξνο επηκειείηαη απφ 

ηνλ Δηζαγγειέα Δθεηψλ θαηά ην άξζξν 459 νξηδφκελα. 

ηνλ Άξεην Πάγν ε δηαδηθαζία είλαη πην απινπνηεκέλε. ιε ε πξνδηθαζία 

ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάζεζε δήισζεο αλαηξέζεσο ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ 

απφ ηνλ θαηήγνξν, ή ηνλ θαηαδηθαζζέληα (άξζξν 482). Αλ  ε αίηεζε θξηζεί 

απαξάδεθηε, ε ππφζεζε εηζάγεηαη κε επηκέιεηα ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

ζην αθξναηήξην, νπνχ κεηά απφ εηζήγεζε, νξηδφκελνπ γηα ην ζθνπφ απηφ 

Αξενπαγίηνπ θαη ηνπ Δηζαγγειέα, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη θαη ν εηηεζείο επηβαξχλεηαη 

κε ηα δηθαζηηθά έμνδα θαη πξφζηηκν. Αλ ε αίηεζε αλαίξεζεο γίλεη δεθηή νη δηάδηθνη 

θιεηεχνληαη κε επηκέιεηα ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζην αθξναηήξην (άξζξν 

488), ε δε απφθαζε παξαπέκπεηαη αλππεξζέησο απφ ηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, ζηνλ Δηζαγγειέα ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ Δθεηψλ ,ή ησλ Πξσηνδηθψλ 

πξνο άκεζε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε (άξζξν 501).  

                                                
191 Βι.Ν.Παληαδφπνπινπ, φ.π, ζει.199. 
192Καη γηα ηελ απφθαζε ησλ ζπλέδξσλ πεξί ηεο πνηλήο θαη γηα ηελ εηπκεγνξία ησλ ελφξθσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ελνρή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 



[92] 

πγθξφηεζε εμαηξεηηθνχ δηθαζηεξίνπ (ζηξαηνδηθείνπ) επηηξέπεηαη ζε 

πεξίπησζε ζηάζεο, θφλνπ, ιεζηείαο, πεηξαηείαο, εκπξεζκψλ πνπ έρνπλ έληνλν 

ραξαθηήξα θαη απαηηνχλ ηελ ιήςε κέηξσλ πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο. ε 

θαηάζηαζε πνιηνξθίαο αλαζηέιινληαη νη δηαδηθαζίεο ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη 

ν έλνρνο ζπιιακβάλεηαη θαη πξνζάγεηαη εληφο 24σξνπ πξν ηνπ αλσηέξσ 

δηθαζηεξίνπ. Οη κάξηπξεο θαινχληαη απεπζείαο απφ ηνλ Δηζαγγειέα γηα ην ζχληνκν 

θαη αδηάθνπην ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο (άξζξν 512). Αλ απνδεηρζεί ε ελνρή ηνπ 

θαηεγνξνχκελνπ επηβάιιεηαη ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ πνπ αλαθνηλψλεηαη ακέζσο ζ΄ 

απηφλ θαη εθηειείηαη δίρσο αλαβνιή εληφο δπν σξψλ
193

 (άξζξν 536). Αλαζηέιιεηαη ε 

εθηέιεζε ηεο άλσ πνηλήο, κφλν ζε πεξίπησζε απηεπάγγειηεο απνλνκήο ράξηηνο απφ 

ην ίδην ην Γηθαζηήξην (άξζξν 537)
194

. 

Ζ πνιηηηθή δηθνλνκία δηαηξνχκελε ζε 5 βηβιία πεξηέρεη 1101 άξζξα  θαη 

θπξψζεθε ηελ 2/14 Απξηιίνπ 1834.
195

Μέρξη ηελ αλάθιεζε ηνπ Μάνπξεξ είραλ 

ηππσζεί ηα 815 άξζξα θαη απνηειεί κίγκα Γαιιηθήο θαη Γεξκαληθήο επηξξνήο. Ζ 

κεγάιε ηεο έθηαζε δηθαηνινγείηαη ειιείςεη αζηηθνχ θψδηθα, δηφηη ήηαλ αλαγθαία ε 

πεξίιεςε θαη νπζηαζηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ
196

 πνπ έπξεπε λα 

ξπζκηζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηεξίσλ. Σν 

άξζξν 13 νξίδεη φηη γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ηδησηηθψλ δηαθνξψλ ππάξρνπλ δηθαζηήξηα 

Δηξελνδηθψλ, Πξσηνδηθψλ, Δκπνξνδηθψλ θαη Δθεηψλ, αιιά πάληνηε δχν κφλν 

βαζκνί δηθαηνδνζίαο γηα θάζε πνιηηηθή αγσγή. Γηα ηελ αξκνδηφηεηα ηελ θαζ΄ χιελ 

ησλ δηθαζηεξίσλ επί ακθηζβεηνχκελσλ ππνζέζεσλ, ή αληηθξνπφκελσλ ηειεζηδίθσλ 

απνθάζεσλ, θαζψο θαη πεξί θαθήο εθαξκνγήο, ή εζθαικέλεο εξκελείαο ηνπ λφκνπ, 

απνθαίλεηαη ν Άξεηνο Πάγνο. 

Παξάιιεια αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ πνιηηηθψλ δηαθνξψλ είλαη θαη ηα 

Γηαηηεηηθά Γηθαζηήξηα. πγθεθξηκέλα ηα Δηξελνδηθεία απνηεινχληαη απφ ηνλ 

                                                
193 Ζ ζαλαηηθή πνηλή ζηελ Οζσληθή Διιάδα εθηειείην εθηφο ηνπ ηνπθεθηζκνχ (γηα 

αδηθήκαηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ πνηληθνχ θψδηθα ζπλήζσο) θαη κε ηελ ιαηκεηφκν, ε νπνία ήξζε κε ηνπο 

βαπαξνχο ζε δπν ηχπνπο, κφληκε θαη κεηαθεξφκελε .Ζ κφληκε ήηαλ ζηεκέλε ζηηο θπιαθέο 

Παιακεδίνπ, ελψ ε κεηαθεξφκελε ζπλνδεία ρσξνθπιάθσλ θαη δήκησλ κεηαθεξφηαλ αλά ηελ 

επηθξάηεηα, βι.Σ.ηαζφπνπινπ, Θαλαηηθέο Δθηειέζεηο ζηελ Πάηξα - Πάηξα 2018, ζει.93. 
194 G.L.Maurer, Ο Διιεληθόο Λαόο, ζει.342 επ. 
195 Με ην απφ 29 επηεκβξίνπ /11 Οθησβξίνπ 1834 Γηάηαγκα, ην άξζξν 1000 ηνπ θψδηθα 

πνπ αλαθέξεηαη ζην ρξφλν ηζρχνο ηνπ λνκνζεηήκαηνο νξίδεη φηη ηζρχεη απφ ηελ εκέξα πνπ ζα αξρίζνπλ 

ηηο εξγαζίεο ηνπο ηα δηθαζηήξηα πνπ ζπζηήλνληαη ζε εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο, βι. 

Ν.Παληαδφπνπινπ, φ.π, ζει.201. 
196 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνλ δηνξηζκφ επηηξφπνπ, ζπγγεληθνχ ζπκβνπιίνπ, δηφξζσζε 

ιεμηαξρηθήο πξάμεο, πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνπζία αθάληνπ, δηαδπγίνπ θαη δηαζηάζεσο, 

δηαλνκή θηεκάησλ θ.α Βι.G.L.Maurer, φ.π, ζει.406. 



[93] 

Δηξελνδίθε θαη ην γξακκαηέα θαη σο πξνο ηελ ακθηζβεηνχκελε δηθαηνδνζία  είλαη 

αξκφδηα, είηε θαηά λφκν,
197

 είηε θαηά παξέθηαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο, κεηά απφ 

ζπκθσλία ησλ δηαδίθσλ, νπφηε ν Δηξελνδίθεο απνθαίλεηαη σο δηαηηεηήο. Χο πξνο ηελ 

εθνχζηα δηθαηνδνζία ν εηξελνδίθεο απνθαζίδεη είηε σο δηθαζηήο,
198

είηε σο 

ζπκβηβαζηηθφο ππάιιεινο, γηα ππνζέζεηο θαηά παξέθηαζε αξκνδηφηεηαο, ή πξηλ 

πξνρσξήζεη ζηε ζπδήηεζε θαη ηελ έθδνζε απφθαζεο. ηελ ακθηζβεηνχκελε 

δηαδηθαζία, ε πξνδηθαζία είλαη απιή θαη ζχληνκε,
199

 δηεμαγφκελε δεκφζηα θαη 

πξνθνξηθά θαη απνβιέπεη αξρηθά ζην ζπκβηβαζκφ ησλ κεξψλ θαη ζε πεξίπησζε 

απνηπρίαο ζπλερίδεηαη ε εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο θαη αληηκσιία. Σα έλδηθα κέζα 

(έθεζε, αλαθνπή, αλαίξεζε) θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δηξελνδίθε αζθνχληαη ρσξίο 

έγγξαθε πξνδηθαζία. 

Σα Πξσηνδηθεία ζπγθξνηνχληαη απφ ηξείο Γηθαζηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ πξνέδξνπ, ζπκπξαηηφλησλ ηνπ Δηζαγγειέα θαη ηνπ Γξακκαηέα θαη έρνπλ 

αλαινγηθά ηελ ίδηα πεξίπνπ ηεηξαπιή αξκνδηφηεηα
200

  θαη απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα 

φξγαλα γηα ηελ επίιπζε θάζε πνιηηηθήο ππφζεζεο, δηθάδνληαο ειιείςεη 

Δκπνξνδηθείνπ, εκπνξηθέο ππνζέζεηο θαζψο θαη άιιεο νηθνλνκηθήο θχζεσο δηαθνξέο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απνθαίλνληαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν 

βαζκφ,
201

πξνθεηκέλνπ δε γηα ηηο εθέζεηο θαηά απνθάζεσλ ησλ εηξελνδηθείσλ θαη 

δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ ζε ηειεπηαίν βαζκφ. 

Γχν είδε δηαδηθαζίαο εηζάγνληαη γηα επίιπζε δηαθνξψλ: ησλ ζπλήζσλ θαη 

ησλ ζπλνπηηθψλ ππνζέζεσλ. Ζ ζπλήζεο δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη έγγξαθε κε 

απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Αγσγή δελ δχλαηαη λα θνηλνπνηεζεί, ρσξίο λα πξνεγεζεί 

απφπεηξα ζπκβηβαζκνχ ελψπηνλ αξκφδηνπ Δηξελνδίθε, ή απνηπρία ηνπ. Γηα ηεο 

επίδνζεο ηεο αγσγήο, ηνπ «απνινγεηεξίνπ εγγξάθνπ»
202

 ηνπ ελαγνκέλνπ θαη ηελ 

αληαπνινγία ηνπ ελάγνληνο, πεξαηνχηαη ε έγγξαθε δηαδηθαζία. Καηφπηλ ηεο 

εθθψλεζεο ηεο ππφζεζεο άξρεηαη ε θαη΄ αληηκσιία (αληηπαξάζηαζε ησλ δηαδίθσλ), 

πξνθνξηθή θαη δεκφζηα δηαδηθαζία. Κάζε δηάδηθνο θαηαζέηεη έγγξαθε πξφηαζε πνπ 

                                                
197Απνθαζίδεη αλεθθιήησο κε πιηθή αξκνδηφηεηα σο ην πνζφ ησλ 20 δξαρκψλ θαη εθθιεηψο 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 100 δξαρκψλ ,γηα φιεο ηηο πξνζσπηθέο θαη πεξί θηλεηψλ θηεκάησλ αγσγέο. 
198Απνθαζίδεη γηα ζθξάγηζε ,ή απνζθξάγηζε, δηελεξγεί ζπκβνιαηνγξαθηθά θαζήθνληα ζε 

πεξηθέξεηα πνπ δελ ππάξρεη ζπκβνιαηνγξάθνο θαη γηα φηη αλάγεηαη ζηελ επηηξνπεία θαη ηελ 
θεδεκνλία, θαζψο θαη ηα ζπγγεληθά ζπκβνχιηα.  

199Δμαηξείηαη ε θιήζε, ε νπνία ζπληάζζεηαη απφ ηνλ εηξελνδίθε κε αίηεζε ηνπ δηαδίθνπ. 
200 Χο ζπκβηβαζηέο δηθαζηέο, σο δηαηηεηέο θαη σο δηθαζηέο, φπσο θαη νη εηξελνδίθεο. 
201 Γηθάδνπλ θαζ χιελ αξκφδηα γηα αληηθείκελν δηαθνξάο κέρξη 500 δξαρκέο θαη επί 

εκπξαγκάησλ αγσγψλ κε πιηθή αξκνδηφηεηα έσο 25 δξαρκέο . 
202 Αληίθξνπζε, αληίζεηνη ηζρπξηζκνί. 



[94] 

ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία ηεο πξνδηθαζίαο θαη κπνξεί κέρξη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, 

λα ηελ απνζαθελίζεη θαη αλαπηχμεη πεξεηαίξσ. Μεηά αγνξεχεη ν Δηζαγγειέαο θαη 

θαηφπηλ εθδίδεηαη ε απφθαζε ,ή αλαβάιιεηαη ζε επφκελε δηάζθεςε θαη εθφζνλ 

πξφθεηηαη πεξί δπζεξκήλεπησλ θαη δχζθνισλ ππνζέζεσλ, δηαηάζζεηαη έγγξαθνο 

δηαδηθαζία. 

Ζ ζπλνπηηθή δηαδηθαζία αθνξά ππνζέζεηο επείγνπζεο,  πνπ ρξήδνπλ ιήςεο 

πξνθπιαθηηθψλ κέηξσλ
203

 γηα απνηξνπή επηθείκελνπ θηλδχλνπ, παξεκπίπηνπζεο 

ππνζέζεηο, εθέζεηο θαηά απνθάζεσλ Δηξελνδηθείσλ, θαζψο θαη πξνζσπηθέο αγσγέο, 

ζηεξηγκέλεο ζε επθξηλή θαη απνδεδεηγκέλα έγγξαθα ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν δελ 

ππεξβαίλεη ηηο πεληαθφζηεο δξαρκέο, φπσο επίζεο δηαθνξέο πεξί  κίζζσζεο θηεκάησλ 

θαη ηεο δηαθαηνρήο απηψλ.  

Ζ πξνδηθαζία ζπλίζηαηαη ζηελ επίδνζε ηεο αγσγήο θαη ε αθξνακαηηθή 

δηαδηθαζία δηεμάγεηαη ηελ ηξίηε απφ ηελ επίδνζε κέξα. Ζ πξνζεζκία απηή δχλαηαη λα 

επεθηαζεί ,ή ζπληκεζεί, έλεθελ επηθείκελνπ θηλδχλνπ, θαηφπηλ παξνρήο  εγγπήζεσο  

ππφ ηνπ ελάγνληνο .Αλ απνδεηρζεί ζηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία  φηη ε δίθε δελ είλαη 

θαηεπείγνπζα, παξαπέκπεηαη ε ππφζεζε, ρσξίο λέα επίδνζε ηεο αγσγήο ζηε ηαθηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ απφθαζε δελ κπνξεί λα δηαηάζζεη πεξηζζφηεξα απφ ηα αλαγθαία 

πξνθπιαθηηθά κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επηθείκελνπ θηλδχλνπ θαη παχεη λα ηζρχεη 

κε ηελ έθδνζε ηειεζίδηθήο απνθάζεσο, ή κε ζπκβηβαζκφ ησλ κεξψλ, ή δηα 

εγγπνδνζίαο. 

Σα Δκπνξνδηθεία ζπγθείκελα απφ ην πξφεδξν, ηέζζεξηο δηθαζηέο θαη δπν 

παξέδξνπο, πνπ έρνπλ ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα, δηνξίδνληαη απφ ηε θπβέξλεζε. Ζ 

ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ηζρχεη ελ πξνθεηκέλσ γηα εκπνξηθέο ππνζέζεηο ,κε ηελ δηαθνξά 

φηη ε πξνζεζκία πξνο ζπδήηεζε είλαη αθφκε ζπληνκφηεξε, δηφηη νη δηάδηθνη πξέπεη λα 

εκθαληζηνχλ ζην δηθαζηήξην ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο. Μάιηζηα επί 

λαπηηθψλ ππνζέζεσλ ζπγρσξείηαη άκεζε θιήζε ρσξίο πξνεγνχκελε δηαηαγή ηνπ 

πξνέδξνπ. Ζ δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην είλαη πνιχ ζχληνκε. Δπί νηθνλνκηθψλ 

δηαθνξψλ επηηξέπνληαη ελζηάζεηο, αληαπνινγίεο θαη επαλαληαπνινγίεο
204

ζηελ ίδηα 

ζπλεδξίαζε. Δπί ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα απνηαλζνχλ ζε 

ζπκβηβαζηέο. ε θάζε απφθαζε πνπ απαγγέιεη πξνζσπηθή θξάηεζε ηνπ εηηεζέληνο 

                                                
203 Πξφθεηηαη γηα πξφδξνκν ηχπν ησλ ζεκεξηλψλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 
204 Πξνζνκνηάδεη ζηε ζεκεξηλή πξνζζήθε-αληηθξνπζε επί ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ αληηδίθνπ 

ηνπ ζεκεξηλνχ θψδηθα πνιηηηθήο δηθνλνκίαο. 
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δηαδίθνπ, επί νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ, εθηειείηαη ακέζσο, επί άιισλ εκπνξηθψλ 

ππνζέζεσλ, κεηά απφ ηξεηο κέξεο, αλεμάξηεηα αλ έρεη αζθεζεί έθεζε ,ή αλαθνπή. Ζ 

έθεζε δελ έρεη αλαζηαιηηθφ ραξαθηήξα, αιιά ζπδεηείηαη ζε θάζε ζηάζε ηεο δίθεο. 

ηα Δθεηεία γίλεηαη εθ λένπ, ε εμέηαζε ηεο εθδηθαζζείζαο δηαθνξάο, 

απνθαζίδνληαο ζην ηειεπηαίν βαζκφ πεξί φισλ ησλ  αλεθθιήησλ απνθάζεσλ ησλ 

πξσηνδηθείσλ, εκπνξνδηθείσλ θαη ησλ αλαιφγνπ βαζκνχ δηαηηεηψλ .Απηά 

ζπγθξνηνχληαη απφ πέληε δηθαζηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ θαη 

ζπκπαξηζηάκελσλ ηνπ Δηζαγγειέσο Δθεηψλ θαη Γξακκαηέα. Ζ έθεζε πνπ έρεη 

αλαζηαιηηθφ, κεηαβηβαζηηθφ θαη επηθνηλσηηθφ
205

 απνηέιεζκα, αζθείηαη εληφο 30 

εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ζηνλ αληίδηθν .Ζ πξνδηθαζία 

ηεξκαηίδεηαη ζηηο ζπλήζεηο ππνζέζεηο, δηα ηεο επίδνζεο ηνπ εθεηεξίνπ εγγξάθνπ απφ 

ηνλ εθθαινχληα θαη ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ απνινγεηήξηνπ εγγξάθνπ απφ ηνλ 

εθεζίβιεην ζηνλ εθεζηβάιινληα. ηηο ζπλνπηηθέο αξθεί κφλν ε επίδνζε ηνπ 

εθεηεξίνπ δηθνγξάθνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε έλαξμεο ηεο ζπδήηεζεο, είλαη ε 

θαηαβνιή πξνζηίκνπ εθ δέθα δξαρκψλ. Μεηά ηελ ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην πνπ 

είλαη δεκφζηα θαη πξνθνξηθή, ζηηο νπνίεο αγνξεχεη, φπσο θαη ζηα πξσηνβάζκηα 

δηθαζηήξηα, ν Δηζαγγειέαο, εθδίδεηαη ε απφθαζε. Οη Δθέηεο εμεηάδνπλ αλ νη 

θαηψηεξνη δηθαζηέο απεθάλζεζαλ νξζψο ,ή φρη θαη εθάξκνζαλ ηνπο ηζρχνληεο 

λφκνπο. Ζ απφθαζε πνπ κεηαξξπζκίδεη ,ή εμαθαλίδεη ηελ πξνζβιεζείζα 

πξσηνβάζκηα, δηαθξαηεί ηελ ππφζεζε θαη ηελ εθδηθάδεη ,ή ηελ παξαπέκπεη ζε άιιν 

δηθαζηήξην πνπ νξίδεη ζηελ απφθαζε ηνπ.
206

  

Ο Άξεηνο Πάγνο, θαίηνη είλαη ην αλψηαην δηθαζηήξην, δελ απνηειεί 

ηξηηνβάζκην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν νπζίαο, αιιά αθπξψλεη ηηο αληίζεηεο πξνο ηνπο 

θείκελνπο λφκνπο ,απνθάζεηο ησλ ππνδεέζηεξσλ δηθαζηεξίσλ θαη παξαπέκπεη κε ηελ 

αλαηξεζείζα απφθαζε ηελ εθδίθαζε ηεο δηαθνξάο ζ’ άιιν δηθαζηήξην. 
207

 πλεπψο 

δελ απνθαίλεηαη επί ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, αιιά πάληνηε επί λνκηθψλ 

δεηεκάησλ. πληίζεηαη απφ ην πξφεδξν, έλα αληηπξφεδξν, πέληε δηθαζηέο, έλα 

πάξεδξν, έλα εηζαγγειέα θαη έλα γξακκαηέα
208

. 

Ζ αλαίξεζε δελ έρεη αλαζηαιηηθή δχλακε ,αζθείηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ 

ηελ επίδνζε ηεο πξνζβιεηέαο απφθαζεο .Ζ πξνδηθαζία ηεξκαηίδεηαη κε ηελ ππνβνιή 

                                                
205Ζ άζθεζε εθέζεσο απφ έλαλ επεξεάδεη θαη ηνπο ινηπνχο δηαδίθνπο 
206 Ν.Παληαδφπνπινπ, φ.π, ζει.206. 
207 G.L.Maurer, Ο Διιεληθόο Λαόο ζει.418. 
208 Βι.Γηάηαγκα ηεο 1/13 Ηαλνπαξίνπ 1835 «Πεξί Γηνξηζκνύ ησλ Γηθαζηεξίσλ». 
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θαη επίδνζε ηεο αίηεζεο αλαηξέζεσο απφ ηνλ αλαηξεζείνληα ζηνλ αλαηξεζίβιεην θαη 

ηεο εκπξφζεζκεο επίδνζεο πξνο ηνλ αλαηξεζείνληα ηνπ απνινγεηεξίνπ εγγξάθνπ. 

Μεηά ηελ εγγξαθή ηεο δίθεο ζην πηλάθην, ν πξφεδξνο δηνξίδεη έλα εθ ησλ 

αξενπαγηηψλ σο εηζεγεηή θαη πξηλ ηελ επ΄ αθξναηεξίσ ζπδήηεζε, πξνεγείηαη ε 

θαηάζεζε ρξεκαηηθήο πνηλήο 200 δξαρκψλ. Ζ δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην ρσξίδεηαη 

ζε δπν ζηάδηα .Καηά ην πξψην αλαγηγλψζθεηαη ε εηζήγεζε ηνπ Δηζεγεηνχ Γηθαζηή, 

αγνξεχνπλ νη δηάδηθνη, ή νη πιεξεμνχζηνη ηνπο θαη ηειεπηαίνο αγνξεχεη ν 

Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Μεηά ηαχηα ην δηθαζηήξην απνθαζίδεη ρσξίο 

παξνπζία ησλ δηαδίθσλ γηα ηελ ηχρε ηεο αίηεζεο αλαηξέζεσο .Αλ απηή απνξξηθζεί 

σο απαξάδεθηε ,ή αβάζηκε, θαηαδηθάδεηαη ν εηηεζείο αλαηξεζείσλ ζηελ θαηαηεζείζα 

ρξεκαηηθή πνηλή. Αλ γίλεη απνδεθηή ε αίηεζε θαη αλαηξεζεί ε απφθαζε, μεθηλά ην 

δεχηεξν ζηάδην. ΄ απηφ, αλ ε αλαίξεζε ηεο απφθαζεο έγηλε ιφγσ εζθαικέλεο 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, ην Γηθαζηήξην ζπδεηεί εθ λένπ θαηά ηελ ίδηα, ή ηελ ακέζσο 

επφκελε ζπλεδξίαζε πεξί ηεο νπζίαο ηεο ππφζεζεο θαη εθαξκφδεη ην θαηάιιειν 

άξζξν ηνπ λφκνπ, ζε θάζε άιιε δε πεξίπησζε, παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζε άιιν, 

νκνηφβαζκν δηθαζηήξην κε ην απνθαλζέλ, ηελ αλαηξεζείζα απφθαζε, γηα λέα 

ζπδήηεζε. Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ δελ ρσξεί άιιν έλδηθν κέζν. 

Ζ δηαηηεζία είλαη κηα ζεκαληηθή ξήηξα γηα ηελ αλέιημε ηνπ Διιεληθνχ 

δηθαίνπ θαη ν Μάνπξεξ δηέγλσζε έγθαηξα ηελ αμία ηεο,
209

 αθνχ δηαπίζησζε φηη ζηελ 

δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο ηα δηθαζηήξηα ήηαλ νπζηαζηηθά δηαηηεηηθά. Γηα ην ιφγν 

απηφ δηαηήξεζε ην ζεζκφ απηφ θαη ζηελ έλλνκε ηάμε ηνπ λένπ Διιεληθνχ θξάηνπο,
210

 

κέρξη ηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα λα εκπλεχζνπλ εκπηζηνζχλε.  Ζ ξχζκηζε ηεο πνιηηηθήο 

δηθνλνκίαο  ζηα άξζξα 105-126 δηαζηέιιεη κεηαμχ ηαθηηθψλ
211

 θαη «ζπκβηβαζηηθψλ» 

δηαηηεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, κε ηα πξψηα λα επηιχνπλ ηηο δηαθνξέο κε εηπκεγνξία, πνπ 

επηθέξεη ηηο ζπλέπεηεο ηειεζηδίθνπ απνθάζεσο, ε νπνία θαζίζηαηαη εθηειεζηή, 

θαηφπηλ επηθπξψζεσο ηνπ πξνέδξνπ πξσηνδηθψλ θαη ηα δεχηεξα απνζθνπνχλ ζηε 

δηακεζνιάβεζε ησλ δηαηηεηψλ σο ζπκβηβαζηψλ, πνπ ελεξγνχλ θαηφπηλ επηζπκίαο ησλ 

δηαδίθσλ γηα ηελ επίιπζε ηεο ππφζεζεο. 

                                                
209 G.L.Maurer, φ.π, ζει.407. 
210Καη ζηε πνιηηηθή δηαδηθαζία ηνπ Καπνδίζηξηα ηνπ έηνπο 1830 πξνβιέπεηαη ε δηαηηεηηθή 

δηαδηθαζία, δηα αηξεηνθξηζίαο εθνχζηαο θαη θαη΄αλάγθε (άξζξα 426-472), βι.αλσηέξσ ζει.73. 
211Σα «απνθαζίδνληα» «εθνύζηα» ,ή «εμελαγθαζκέλα» δηθαζηήξηα.  
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Σν ζπλππνζρεηηθφ δηα ηνπ νπνίνπ νη δηάδηθνη δχλαληαη λα πξνζθεχγνπλ ζηα 

δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα, αθνξά φιεο ηηο δηαθνξέο, πιελ ησλ γακηθψλ θαη δηαηξνθήο,
212

 

ζηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεηε ε αγφξεπζε εηζαγγειέσο πξν ηεο έθδνζεο ησλ 

απνθάζεσλ.  

ηα «εμελαγθαζκέλα» δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα, ν ελάγσλ πεξί εκπνξηθψλ, ή 

νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ, έρεη ην δηθαίσκα κε ηε θαηάζεζε ηεο αγσγήο λα δεηήζεη 

δηαηηεηέο θαη λα εθβηάζεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζχζηαζε δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ.
213

 

Καηά ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ δχλαηαη, αλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία ζην 

ζπλππνζρεηηθφ λα αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο, φρη φκσο ηεο αλαθνπήο, ή ηεο 

αλαίξεζεο.
214

 

ηελ Πξάμε ε εθαξκνγή ηεο λέαο λνκνζεζίαο ηεο αληηβαζηιείαο ππφ ηνλ 

Μάνπξεξ, πνπ πξνβιέθζεθε απφ ηνπο ηέζζεξηο θψδηθεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηα 

εμήο Βαζηιηθά Γηαηάγκαηα: 

Γηα ηνπ απφ 16/28 Οθησβξίνπ 1834 Γηαηάγκαηνο «Πεξί ηνπ αξηζκνύ ησλ 

θαζεδξώλ θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ Γηθαζηεξίσλ ηνπ Βαζηιείνπ».
215

Με απηφ 

ζπζηήζεθαλ δέθα πξσηνδηθεία, έλα ζε θάζε λφκν (Ναχπιην, Σξίπνιε, Πάηξα, 

πάξηε, χξν, Αζήλα, Υαιθίδα, Άκθηζζα, Μεζνιφγγη
216

 θαη Πχιν), ηξία 

εκπνξνδηθεία ζε χξν ,Πάηξα θαη Ναχπιην, δχν εθεηεία ζε Αζήλα θαη Σξίπνιε θαη 

έλα Αθπξσηηθφ (Άξεηνο Πάγνο) γηα φιν ην Βαζίιεην. Καηά ην  άξζξν 15 ηα 

Δηξελνδηθεία παξακέλνπλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο σο έρνπλ, 

κέρξη ηελ έθδνζε ηδηαίηεξνπ Γηαηάγκαηνο γηα απηά. 
217

 

Με ην απφ 1/13 Ηαλνπαξίνπ 1835 Γηάηαγκα «Πεξί Γηνξηζκνύ ησλ 

Γηθαζηεξίσλ», επαλδξψζεθαλ κε δηθαζηέο ηα ζπζηαζέληα δηθαζηήξηα.
218

Σαπηφρξνλα 

κε ην Γηάηαγκα Πεξί ελάξμεσο ησλ εξγαζηώλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Δπηθξαηείαο 

                                                
212 Αληίζεηα ζηελ αλαγθαζηηθή αηξεηνθξηζία ηεο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο ηνπ Καπνδίζηξηα 

πξνβιέπνληαλ ε επίιπζε νηθνγελεηαθψλ θπξίσο δηαθνξψλ. 
213Πξνβιέπεην απφ ην εζηκηθφ δίθαην θπξίσο ηεο Μπθφλνπ βι.Ν.Παληαδφπνπινπ, φ.π, 

ζει.209. 
214 Καηά ηελ πνιηηηθή δηθνλνκία ηνπ 1830 ήηαλ αλέθθιεηεο νη απνθάζεηο ηεο θαη΄  αλάγθε 

αηξεηνθξηζίαο. 
215 Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, θ.38 5/17 Ννεκβξίνπ 1834, ζει.274 επ. 
216 Ήδε ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1824 ην δηθαζηήξην ησλ Δθθιεηψλ ζην Μεζνιφγγη κε πινχζηα 

λνκνινγία,βι.π. Καλίληα, Η Γηθαηνζύλε ζην Μεζνιόγγη, Αζήλα 1983, ζει.266. 
217 Πξφθεηηαη γηα ην Γηάηαγκα ηεο 22 Ηαλνπαξίνπ/3 Φεβξνπαξίνπ 1835 «Πεξί ησλ 

Δηξελνδηθείσλ θαη Πηαηζκαηνδηθείσλ». 
218 Βι.Δπίζεο θαη ην απφ 6/18 Φεβξνπαξίνπ Γηάηαγκα πεξί δηνξηζκνύ ησλ παξά ηνηο 

Γηθαζηεξίνηο ηνπ Βαζηιείνπ Παξέδξσλ. 
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νξίδεηαη φηη ηα δηθαζηήξηα αξρίδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ/6 

Φεβξνπαξίνπ 1835 θαη παχνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα κέρξη ηφηε ππάξρνληα δηθαζηήξηα 

Ναππιίνπ, Υαιθίδνο, Μεζνινγγίνπ θαη ην Δκπνξνδηθείν χξνπ. 

Γηα ηνπ απφ 1/13  Ηαλνπαξίνπ 1835 Γηαηάγκαηνο Πεξί ηεο επνρήο θαζ΄ ελ 

εκβαίλεη εηο ελέξγεηαλ ε λέα λνκνζεζία νξίδεηαη φηη νη ηξεηο θψδηθεο ηνπ Μάνπξεξ (ν 

Οξγαληζκφο ησλ Γηθαζηεξίσλ, ε Πνηληθή θαη Πνιηηηθή Γηθνλνκία) ηζρχνπλ απφ ηηο 

25 Ηαλνπαξίνπ/6 Φεβξνπαξίνπ 1835.
219

 Απφ ηε κέξα έλαξμεο ηζρχνο ησλ άλσ 

λνκνζεηεκάησλ θαηαξγνχληαη φινη νη ππάξρνληεο λφκνη θαη φια ηα δηαηάγκαηα θαη 

έζηκα πνπ αληηβαίλνπλ ζην πεξηερφκελν ηνπο.  Σα παξαπάλσ λνκνζεηήκαηα, έξγν 

θπξίσο ηνπ κέινπο ηεο αληηβαζηιείαο Γθένξγθ Λνχληβηρ Μάνπξεξ, ππήξμαλ 

πξσηνπνξηαθά, αλ θαη ν ίδηνο δελ πξφιαβε λα  δεη ηα πεξηζζφηεξα ηζρχνληα.
220

 

ην ηνκέα ηεο Γηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο αμηνζεκείσηε είλαη ε ίδξπζε ηνπ 

Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ
221

 κε ην απφ 27 επηεκβξίνπ/9 Οθησβξίνπ 1833 Γηάηαγκα ηεο 

Αληηβαζηιείαο. Πξψηνο πξφεδξνο ηνπ πλεδξίνπ δηεηέιεζε ν Γάιινο Αξηκφλ Ρεκχ, ν 

νπνίνο καδί κε ηνπο παληνιάθε, Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, Παπαδφπνπιν, θαζψο θαη απφ άιιν έλα κέινο απνηεινχζαλ 

ηνπο ηέζζεξηο ζχλεδξνπο, νη νπνίνη ζπλεπηθνπξνχληαλ ζην έξγν ηνπο απφ έλα 

γξακκαηέα, δπν ππνγξακκαηείο θαη 11 ινγηζηέο. 

Με ην Γηάηαγκα ηεο ίδξπζεο ηνπ θαζνξίζηεθε, φηη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην 

ππάγεηαη φιν ην ινγηζηηθφ ηνπ θξάηνπο θαη έρεη ζθνπφ λα επηηεξεί ηνπο ππφινγνπο, 

λα επεμεξγάδεηαη ηνπο ινγαξηαζκνχο
222

 θαη λα δηαπηζηψλεη αλ ηεξνχληαη νη αξρέο ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα θξίλεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο  

πνηέο κεηαβνιέο επηβάιινληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο.
223

           

 

 

                                                
219Ο Πνηληθφο Νφκνο είρε ήδε ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ηηο 19 Απξηιίνπ/1 Μαΐνπ 1834. 
220 Απεπέκθζε ηέιε Ηνπιίνπ 1834. 
221Πξφδξνκνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππήξμε ην «Σν Λνγηζηηθόλ θαη Διεγθηηθόλ 

πκβνύιηνλ» πνπ ζπλεζηήζε απφ ηνλ θπβεξλήηε Ησάλλε Καπνδίζηξηα κε ην 23/8-9-1829 ςήθηζκα ηεο 

Γ΄Δζλνζπλέιεπζεο κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ δεκφζησλ ρξεκάησλ, βι. Α.Γθφλε, Η Ιζηνξία ηνπ 

Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, πξαθηηθά πλεδξίνπ κε ζέκα: Ιζηνξηθή εμέιημηο ηνπ ειεγθηηθνύ ζπλεδξίνπ 
Διιάδνο Γαιιίαο Αζήλα 1993,ζει.45 . 

222Μλεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αμίδεη, ζην θαηαινγηζκφ εηο  βάξνο ησλ 

Οξιάλδνπ, Λνπξηψηε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δαλείσλ ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ εηψλ 1824-1825, θαζψο 

θαη ηνπ Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε γηα άζηνρε δηαρείξηζε ησλ πξνζφδσλ Σξηπφιεσο θαη Καξχηαηλαο, 

βι.Α.Γθφλε, φ.π, ζει.47. 
223Βι.Α.Γθφλε, φ.π, ζει..46. 
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5.2 Οη πξνζπάζεηεο γηα ζύληαμε Αζηηθνύ Κώδηθα 

Μεηά ηελ έθδνζε ησλ ηεζζάξσλ θσδίθσλ θαη ηελ απνρψξεζε ηνπ Μάνπξεξ 

θαη αθφηνπ είραλ ππνβιεζεί νη απαληήζεηο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζηελ Γξακκαηεία επί 

ηεο Γηθαηνζχλεο, επί ησλ ηεζέλησλ ππ΄ απηνχ εξσηεκάησλ πεξί ησλ ηζρχνλησλ 

λνκηθψλ εζίκσλ, ηέζεθε εθ λένπ ην δήηεκα ηεο ζχληαμεο αζηηθνχ θψδηθα θαη πξνο ην 

ζθνπφ απηφ εθδφζεθε ην απφ 1/13 Ηαλνπαξίνπ 1835 Γηάηαγκα κε ην νπνίν 

ζπγθξνηήζεθε λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ Υξηζηφδνπινπ Κινλάξε, κε έξγν ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Γαιιηθνχ 

Αζηηθνχ Κψδηθα ζηηο Διιεληθέο ζπλζήθεο. Δδφζε πξνηεξαηφηεηα ζηα ηκήκαηα ηνπ 

αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ δελ θαιχπηνληαλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο εμαβίβινπ θαη 

δηαζαθελίζηεθε φηη ν θψδηθαο ζα θαηαξηίδνληαλ απφ κεηάθξαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αληίζηνηρνπ Γαιιηθνχ,
224

ηξνπνπνηψληαο ηηο δηαηάμεηο πνπ δελ ζπληαπηίδνληαλ κε ηα 

έζηκα θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη φζεο είραλ ζηε πξάμε απνδεηρζεί 

απξφζθνξεο. 

Με δεδνκέλν φηη απφ 25 Ηαλνπαξίνπ 1835 άξρηδε ε ιεηηνπξγία ησλ 

δηθαζηεξίσλ, θαηέζηε αλαγθαίνο ν επαλαθαζνξηζκφο ηνπ πξνζσξηλψο εθαξκνζηένπ 

αζηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ απνθπγή δηθαζηηθψλ ακθηβνιηψλ. Σν πκβνχιην ηεο 

Αληηβαζηιείαο, κεηά απφ πνιιέο πεξηπέηεηεο
225

 πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε λνκνζεηηθνχ 

δηαηάγκαηνο πεξί ησλ πξνζσξηλψο εθαξκνζηέσλ θαλφλσλ δηθαίνπ. Σν δηάηαγκα ηεο 

23 Φεβξνπαξίνπ/7Μαξηίνπ 1835
226

 πξνέβιεςε φηη κέρξη ηε ζχληαμε αζηηθνχ θψδηθα 

ηζρχνπλ: «Οη πνιηηηθνί λόκνη ησλ Βπδαληηλώλ Απηνθξαηόξσλ, νη πεξηερόκελνη εηο ηελ 

εμάβηβινλ ηνπ Αξκελόπνπινπ
227

…Σα έζηκα όκσο, όζα πνιπρξόληνο θαη αδηάθνπνο 

ζπλήζεηα, ή απνθάζεηο δηθαζηηθαί θαζηέξσζαλ ,ππεξηζρύνπλ όπνπ επεθξάηεζαλ».
228

 

 

 

                                                
224 Οξίζηεθε κε ην απφ 16/28 Μαξηίνπ 1835 δηάηαγκα επηηξνπή κε ζθνπφ ηε κεηάθξαζε 

ηνπ Γαιιηθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα . 
225 Απέξξηςε αξρηθά ηελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξακκαηέα Γηθαηνζχλεο Γ.Πξατδε θαη 

αλέζεζε ζε λνκνζεηηθή επηηξνπή ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, βι.Υ.Γεκαθνπνχινπ, Η πνξεία 

πξνο ζύληαμε Διιεληθνύ Αζηηθνύ Κώδηθνο, Αζήλα 2008, ζει.206 επ. 
226 Σν πεξηερφκελν ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ βαζίζηεθε ζηε πξφηαζε ηεο ζπζηαζείζαο 

λνκνζεηηθήο επηηξνπήο θαη απείρε θαηά πνιχ απφ ηελ πξφηαζε ηνπ Γξακκαηέα επί ηεο δηθαηνζχλεο, ν 

νπνίνο πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή αλεμαηξέησο ηεο ζπιινγήο ηνπ Αξκελφπνπινπ, βι. Ηαθ.Βηζβίδε, Σν 

ππνπξγηθόλ ζρέδηνλ ηνπ Β.Γηαηάγκαηνο ηεο 23 Φεβξνπαξίνπ 1835, Αζήλα 1928.  
227 ρη ηελ Δμάβηβιν σο θψδηθα λφκσλ γεληθψο ,αιιά κφλν ησλ πεξηερνκέλσλ ζ΄απηή 

πνιηηηθψλ λφκσλ ησλ βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ Βι.Υ.Γεκαθνπνχινπ, ν.π ζει.217  
228 Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, ηεο 7/19 Μαξηίνπ 1835 θ.7 ζει.52.  
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5.3 Η Ίδξπζε ηεο Ννκηθήο ρνιήο 

Σν παλεπηζηήκην Αζελψλ ηδξχζεθε κε ην, απφ 31 Γεθεκβξίνπ/12 Ηαλνπαξίνπ 

1837 Γηάηαγκα θαη εθιήζε αξρηθά «Οζώλεην».
229

 Μεηαμχ ησλ  ζρνιψλ ηνπ 

πεξηιακβάλνληαλ θαη ε ρνιή ησλ Ννκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, φπσο 

νλνκάζηεθε ηφηε ε Ννκηθή ζρνιή. Καζεγεηέο ζ΄ απηή νξίζηεθε ν ηφηε πξφεδξνο ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ Αλδξφληθνο Πάτθνο, ν πξφεδξνο Δθεηψλ Αζελψλ Γεκ.νχηζνο, ν 

Δηζαγγειέαο Δθεηψλ Αζελψλ Γ.Ράιιεο, ν χκβνπινο ζηε Γξακκαηεία ηεο 

Γηθαηνζχλεο  Κ.Πξνβειέγγηνο, ν Αξενπαγίηεο G.Feder, ν αληηεηζαγγειέαο ηνπ 

Αξείνπ πάγνπ Λ.Μειάο θαη ν δηθεγφξνο Γ.Μαπξνθνξδάηνο.  εκάλησξ
230

 ηεο ζρνιήο 

δηνξίζηεθε ν Γ.νχηζνο. Καζνξηζκφο ησλ εδξψλ ηεο ζρνιήο δελ γηλφηαλ ηφηε, αιιά 

ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαζνξίδνληαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαζεγεηέο. Με ην 

δηάηαγκα ηεο 14/26 Απξηιίνπ 1837  ηξνπνπνηήζεθε ην ηδξπηηθφ δηάηαγκα ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ θαη ε λνκηθή κεηνλνκάζηεθε ζε ρνιή Ννκηθώλ Δπηζηεκώλ. Μέξα 

ελάξμεσο ησλ καζεκάησλ νξίζηεθε ε 3/15 Μαΐνπ 1837.Πξψηνο θαζεγεηήο ηνπ 

Ρσκατθνχ δηθαίνπ δηνξίζηεθε ν Αηκίιηνο Υέξηδνγθ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο είρε σο 

θπζηθή ζπλέπεηα ηελ πξνζέιεπζε θνηηεηψλ, αιιά θαη αθξναηψλ,
231

φπσο 

πξνβιέθζεθε .Σν γεγνλφο απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αζξφα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ θνηηεηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά θαηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 52 ηαθηηθψλ θνηηεηψλ ηνπ, νη 22 γξάθηεθαλ ζηε λνκηθή ζρνιή. 

Αληίζηνηρα επί 75 αθξναηψλ, νη 71 γξάθηεθαλ ζηε λνκηθή. Καηά ην 1841 νη αξηζκνί 

έβαηλαλ εληππσζηαθψο  απμαλφκελνη θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο λνκηθέο ζπνπδέο ήηαλ 

δηνγθσκέλν. Δπί ζπλφινπ 159 ηαθηηθψλ θνηηεηψλ, ζηε λνκηθή εγξάθεζαλ νη 54 θαη 

επί 153 αθξναηψλ, εγξάθεζαλ νη 115.Ζ κεγάιε απηή ζπξξνή θνηηεηψλ απέδεημαλ 

ηελ αλεπάξθεηα ηνπ πθηζηάκελνπ θαζεγεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

απμαλφκελσλ δηδαθηηθψλ απαηηήζεσλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εηζήρζε ν ζεζκφο 

ηνπ πθεγεηνπ.
232

 Οη ηξεηο πξψηνη πθεγεηέο ηεο λνκηθήο ζρνιήο ήηαλ νη Πέηξνο 

ηνχκπνο ,Παχινο Καιιηγάο θαη Πέηξνο Παπαξξεγφπνπινο . 

                                                
229 Ζ ζεκεξηλή νλνκαζία «Καπνδηζηξηαθό» θαζηεξψζεθε ην 1911, ελψ απφ ην 1862 

νλνκάδεηαη «Δζληθό». 
230 Κνζκήηνξαο.  
231 Αλζξψπσλ πνπ ζηεξνχληαλ λνκηθψλ πξνζφλησλ θπξίσο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, 

βι.Υ.Γεκαθνπνχινπ, ν.π ζει.258. 
232 ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, αλαθέξνληαη σο «ηδηαίηεξνη 

δηδάζθαινη» Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, θ.16 ηεο 24 Απξηιίνπ 1837, ζει.65. 
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Ζ δηδαζθαιία ηνπ ξσκατθνχ-βπδαληηλνχ δηθαίνπ, πνπ είρε εηζαρζεί ππφ ηελ 

έλλνηα ηνπ δηθαίνπ ησλ ρξηζηηαλώλ εκώλ Απηνθξαηόξσλ, ήδε απφ ην πξνζσξηλφ 

πνιίηεπκα ηεο Διιάδνο ηνπ 1822 θαη είρε επαλαπξνζδηνξηζηεί κε ην λνκνζεηηθφ 

δηάηαγκα πεξί Πνιηηηθνύ Νόκνπ, πεξηειήθζε ζην πξφγξακκα καζεκάησλ ηεο λνκηθήο 

ζρνιήο. Οη θαζεγεηέο θαη βέβαηα νη δηθαζηέο ζα αλαιάκβαλαλ ηελ έξεπλα θαη 

επηζηεκνληθή αλάιπζε, θαζψο θαη ηελ λνκνινγηαθή θξίζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ. Ο πξψηνο θαζεγεηήο απηνχ Αηκ.Υέξηδνγθ δίδαμε κε βάζε ηελ 

εμάβηβιν ηνπ Αξκελφπνπινπ. Απφ ην 1838 εηζήρζε ζηε δηδαζθαιία θαη ην εγρεηξίδην 

ξσκατθνχ δηθαίνπ ηνπ γεξκαλνχ Φεξδηλάλδνπ Μαθέιδευ, κεηαθξαζκέλν απφ ηνπο 

θαζεγεηέο Γ.Ράιιε θαη Μ.Ρεληέξε. 

Σνλ Υέξηδνγθ δηαδέρζεθε ζηε δηδαζθαιία ηνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ,  ν Παχινο 

Καιηγάο. Με λνκηθέο ζπνπδέο ζε Γεξκαληθά παλεπηζηήκηα,
233

δηαπξεπήο δηθεγφξνο 

θαη δηδάθησξ ηνπ δηθαίνπ ζην παλεπηζηήκην ηεο Υατδειβέξγεο, αληηηάρζεθε ζθφδξα 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ Γαιιηθνχ αζηηθνχ θψδηθα. 

Σνλ Καιιηγά δηαδέρζεθε ην 1845 ν Πέηξνο Παπαξξεγφπνπινο. Αξρηθά 

ππήξμε ππάιιεινο ηεο Γξακκαηείαο ηεο Γηθαηνζχλεο θαη θαηφπηλ αζρνιήζεθε κε ηε 

δηθεγνξία θαη ήηαλ αδειθφο ηνπ ηζηνξηθνχ Κσλ/λνπ Παπαξξεγφπνπινπ, επίζεο 

ζπνπδαζκέλνο ζηα γεξκαληθά παλεπηζηήκηα ηνπ Μνλάρνπ  θαη ηεο Υατιδεβέξγεο. 

εκαληηθφο θαζεγεηήο ήηαλ θαη ν Βαζίιεηνο Οηθνλνκίδεο πνπ δίδαμε σο πθεγεηήο 

ζην Ρσκατθφ δίθαην θαη δηαηέιεζε ηξεηο θνξέο Κνζκήησξ ηεο λνκηθήο ζρνιήο θαη 

πξχηαλεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ κε ζεκαληηθφ ζπγγξαθηθφ έξγν.
234

Αθνινχζεζε ν εμ 

Ζπείξνπ θαηαγφκελνο δηθεγφξνο Κσλζηαληίλνο Φξεαξίηεο πνπ άζθεζε ηα 

θαζήθνληα ηνπ κέρξη ηνλ Οθηψβξε ηνπ  1855 θαη πνιινί άιινη δηαπξεπείο λνκηθνί. 

 

5.4 Η Γηακάρε ησλ ζεσξεηηθώλ ηνπ ξσκατθνύ-βπδαληηλνύ δηθαίνπ 

Σν αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αλσηέξσ καζήκαηνο, θαζψο θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ Γηαηάγκαηνο ηεο 23
εο

 Φεβξνπαξίνπ /7 Μαξηίνπ 1835
235

πνπ ξχζκηδε 

                                                
233 Μφλαρν, Υαηιδεβέξγε,Βεξνιίλν. 
234 πλέγξαςε πφλεκα κε ηίηιν ηνηρεία Αζηηθνύ δηθαίνπ .Απφ ηελ θαηάηαμε ησλ πεγψλ ηνπ 

Διιεληθνχ Αζηηθνχ Γηθαίνπ αθαηξεί ηελ Δμάβηβιν παξά ην γεγνλφο φηη απηή πξνζδηφξηδε πξσηίζησο 

ηνπο ηζρχνληεο λφκνπ εθ ησλ Βαζηιηθώλ, βι. Υ.Γεκαθνπνχινπ, Η πνξεία πξνο ύληαμηλ Διιεληθνύ 

Αζηηθνύ Κώδηθνο, ζει.259. 
235 ξα αλσηέξσ ζει.99. 
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πξνζσξηλά ην εθαξκνζηέν αζηηθφ δίθαην, έηπρε επξχηαηεο εξκελεπηηθήο 

επηζηεκνληθήο  δηακάρεο κεηαμχ ησλ λνκνκαζψλ θαη θαζεγεηψλ ηεο λνκηθήο ζρνιήο. 

Χο πξνο ην λφεκα ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνχ πξέπεη λα ζεσξήζνπκε πηζαλφ φηη 

νη εκπλεπζηέο ηνπ ήζειαλ λα ηζρχζνπλ σο αζηηθφ δίθαην νη πεξηερφκελνη ζηελ 

Δμάβηβιν απηνθξαηνξηθνί λφκνη. Με ηελ άπνςε απηή φκσο δελ ήηαλ ζχκθσλνη φινη 

νη λνκηθνί ηεο επνρήο. 

Ο πξψηνο θαζεγεηήο ηνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ ζηε Ννκηθή ζρνιή Αηκίιηνο 

Υέξηδνγθ εθθξάδεη ηελ ζηγνπξηά φηη νη άιιεο, πέξαλ ηεο εμαβίβινπ, πεγέο ηνπ 

βπδαληηλνχ δηθαίνπ θαη ηδηαίηεξα ηα βαζηιηθά θαη νη κεηαγελέζηεξεο λεαξέο ησλ 

απηνθξαηφξσλ, δχλαηαη πάληα λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαιχπηνληαο ηα θελά ηεο 

εμαβίβινπ. Δπηρεηξεκαηνινγεί φηη ην πιηθφ γηα ηελ ζχληαμε ηεο εμαβίβινπ άληιεζε ν 

Αξκελφπνπινο άκεζα, ή έκκεζα απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο θαη φηη απηά ηα θείκελα 

επηθπξψζεθαλ απφ ηελ λνκνζεηηθή εμνπζία εηδηθφηεξα κε ηνλ Οξγαληζκφ ησλ 

Γηθαζηεξίσλ ηεο 15/27 Απγνχζηνπ 1830. 

Πέξα απφ ηε ζεσξεηηθή φςε ηνπ πξνβιήκαηνο ππήξρε θαη πξαθηηθή 

δπζθνιία πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ έιιεηςε αληηηχπσλ, ή ρεηξνγξάθσλ ησλ Βαζηιηθψλ.
236

 

Ζ αδπλακία ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πεγψλ ηνπ βπδαληηλνχ δηθαίνπ νδήγεζε 

ηνπο θαζεγεηέο ηεο λνκηθήο ζρνιήο Γεψξγην Ράιιε θαη Μάξθν Ρεληέξε λα 

κεηαθξάζνπλ ην 1838 ην εγρεηξίδην ξσκατθνχ δηθαίνπ ηνπ Γεξκαλνχ 

λνκνδηδαζθάινπ Ferndinad Mackeldey. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζέιεζαλ λα πξνζθέξνπλ 

έλα βνήζεκα ζηνπο εθαξκνζηέο ηνπ δηθαίνπ γηα ην αζηηθφ έλλνκν πιαίζην. ηε 

κεηάθξαζε απηή πξφζζεζαλ ηηο ελδείμεηο ησλ αληίζηνηρσλ ρσξίσλ ησλ Βαζηιηθψλ κε 

ηε παξαηήξεζε φηη ε θσδηθνπνίεζε απηή απνηειεί πξάγκαηη ην ηζρχνλ ειιεληθφ 

δίθαην. Ζ ελέξγεηα απηή πεξαηηέξσ απνζθνπνχζε λα αλαθφςεη ηελ πξνζπάζεηα 

νξηζκέλσλ λνκηθψλ θχθισλ γηα ηελ απηνχζηα εηζαγσγή ηνπ Γαιιηθνχ Πνιηηηθνχ 

Κψδηθα, πέξαλ ηνπ ήδε εηζαρζέληνο εκπνξηθνχ. 

Ζ παξαπάλσ πξνζπάζεηα ησλ ελ ιφγσ θαζεγεηψλ δελ έιπζε ην πξφβιεκα 

θαη νη εξκελεπηηθέο δπζρέξεηεο εμαθνινπζνχζαλ λα ηαιαλίδνπλ ηα δηθαζηήξηα 

ηδηαίηεξα ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε αθνξκή ην Γηάηαγκα ηνπ 1835 αλάκεζα ζηελ 

                                                
236Παξφιε ηελ έξεπλα πνπ δηαηάρζεθε ζε κνλαζηεξηαθέο βηβιηνζήθεο βξέζεθαλ κφλν δπν 

αληίηππα ησλ Βαζηιηθψλ ηνπ Λένληα Σ ηνπ νθνχ, βι. .Σξσταλνχ-Η.Βειηζζαξνπνχινπ-Καξαθψζηα, 

Ιζηνξία ηνπ Γηθαίνπ, ζει.322. 
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απνδνρή ηνπ βπδαληηλνχ δηθαίνπ ησλ Βαζηιηθψλ
237

 θαη ζε απηή ηνπ δηθαίνπ ησλ 

Ηνπζηηληάλεησλ Παλδεθηψλ.
238

 

Κπξηφηεξνο εθθξαζηήο ηεο απνδνρήο ηνπ δηθαίνπ ησλ Παλδεθηψλ ήηαλ ν 

Παχινο  Καιιηγάο, ν νπνίνο φπσο θαη πνιινί ζχγρξνλνη ηνπ λνκηθνί, είρε εμνηθεησζεί 

κε απηφ, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηε Γεξκαλία. Καηά ηνλ Καιιηγά, ε 

Αληηβαζηιεία ζέιεζε λα πεξηβάιιεη κε ηζρχ λφκνπ κφλν ηηο δηαηάμεηο πνπ είρε 

ζπγθεληξψζεη ζηελ Δμάβηβιν ν Αξκελφπνπινο γηα αζθάιεηα δηθαίνπ. Θεσξνχζε φηη 

ηα θελά πνπ άθελε ε ζπιινγή ηνπ Αξκελφπνπινπ έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ κε ηελ 

Ηνπζηηληάλεηα Κσδηθνπνίεζε,
239

 παξαβιέπνληαο φηη κεηαμχ Αξκελφπνπινπ θαη 

Ηνπζηηληαλνχ παξεκβάιινληαλ ηα Βαζηιηθά θαη νη άιιεο πεγέο ηνπ Βπδαληηλνχ 

δηθαίνπ πνπ απνηεινχζαλ κηα νινθιεξσκέλε έλλνκε ηάμε. 

Ζ πίεζε ηνπ ξσκατθνχ απέλαληη ζην βπδαληηλφ δίθαην γίλνληαλ φιν θαη πην 

έληνλε, ιφγσ θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ είρε δηακνξθσζεί απφ ηελ επηζηξνθή ζηελ 

Διιάδα, λέσλ λνκηθψλ πνπ ζπνχδαζαλ ζηε Γεξκαλία θαη εμεηδηθεχζεθαλ ζην δίθαην 

ησλ Παλδεθηψλ, θαζψο θαη ην κεηαθξαζηηθφ θχκα ζηα ειιεληθά, ηεο ζπγγξαθηθήο 

παξαγσγήο γχξσ απφ ην δίθαην απηφ,
240

 πνπ θαηέθιπζε ην λνκηθφ θφζκν ηεο ρψξαο, 

ήηαλ θπζηθφ λα γείξνπλ ηελ πιάζηηγγα ππέξ ηνπ Ηνπζηηληάλεηνπ θψδηθα, σο θχξηα 

πεγή ηνπ λεψηεξνπ ειιεληθνχ αζηηθνχ δηθαίνπ. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ην δίθαην 

απηφ ίζρπζε ακεηάβιεην κέρξη ηε ζχληαμε ηνπ αζηηθνχ θψδηθα, θαζψο απφ ην 

δηάηαγκα ηεο Αληηβαζηιείαο ηνπ 1835, φπσο ζα δνχκε θαησηέξσ, δεκνζηεχηεθαλ 

θπξίσο ηε πεξίνδν κεηά ηελ Αληηβαζηιεία, αξθεηά λνκνζεηήκαηα, ηα νπνία 

ηξνπνπνηνχζαλ ην Ηνπζηηληάλεην δίθαην ζε εθείλνπο ηνπο ηνκείο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ νη νηθνλνκηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο επέβαιαλ αιιαγέο. 

 

 

                                                
237 Κπξηφηεξνη εθθξαζηέο ηνπ βπδαληηλνχ δηθαίνπ ησλ Βαζηιηθψλ ήηαλ νη Βαζίιεηνο 

Οηθνλνκίδεο, Κσλζηαληίλνο Ραθηηβάλ, ελψ ν Νηθφιανο Γεκαξάο έπαηξλε κηα ελδηάκεζε ζέζε, βι. 

.Σξσταλνχ-Η.Βειηζζαξνπνχινπ-Καξαθψζηα, φ.π, ζει.324. 
238 Ζ κειέηε ηνπ ηνπζηηληάλεηνπ δηθαίνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Παλδέθηε  θπξηάξρεζε ζηελ 

Δπξψπε γηα αξθεηνχο αηψλεο (11νο-19νο), πξνβάιινληαο, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, θαη κία 

δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο ηνπ λνκηθνχ απηνχ θεηκέλνπ. Οη ζπλζήθεο πνπ 
επηθξάηεζαλ ζηε γεξκαληθή λνκηθή επηζηήκε, ηδηαίηεξα θαηά ην 17ν αηψλα, νδήγεζαλ ζηνλ 

ζπγθεξαζκφ ζηνηρείσλ ηνπ Ρσκατθνχ θαη ηνπ Γεξκαληθνχ Γηθαίνπ, θέξλνληαο γηα άιιε κία θνξά ζην 

πξνζθήλην ηε κειέηε ηνπ Corpus Juris Civilis  θαη ηδηαίηεξα απηή ηνπ Παλδέθηε, βι.Δ.Παπαγηάλλε, 

φ.π, ζει.196-198. 
239 Corpus iuris civilis. 
240 Έξγα ηνπ Παλδεθηηζηή B.Windscheid θ.α. 
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5.5 Ννκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζην ηνκέα ηνπ δηθαίνπ ηελ πεξίνδν ηεο απόιπηεο 

θαη ζπληαγκαηηθήο Μνλαξρίαο 

Με ηελ ελειηθίσζε ηνπ ζσλα θαη ηελ έλαξμε ηεο Βαζηιείαο ηνπ, 

ζπλερίζηεθαλ νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ζην ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο, πνπ μεθίλεζαλ 

κε ηελ Αληηβαζηιεία θαη πξσηίζησο ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Μάνπξεξ. 

Καηά ην έηνο 1835 κε ην απφ 18/30 επηεκβξίνπ νξγαλσηηθφ Γηάηαγκα 

ζπλεζηήζε ζε δηθαζηεξηαθή βάζε ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο.
241

 χκθσλα κε ην 

άξζξν 29 ηνπ  Γηαηάγκαηνο απηνχ: «Όια ηα αληηθείκελα ηεο πνιηηηθήο θαη πνηληθήο 

λνκνζεζίαο, ηα αθνξώληα πξνηάζεηο είηε πεξί εηζάμεσο γεληθώλ λέσλ λόκσλ, είηε πεξί 

θαηαξγήζεσο ,ή ηξνπνπνηήζεσο πθηζηάκελσλ, ή πεξί επηζήκνπ εξκελείαο απηώλ 

ζέινπλ ζπδεηείζζαη ηνπ ινηπνύ εηο ην πκβνύιηνλ ηεο Δπηθξαηείαο, ηνπ νπνίνπ ζέιεη 

πξνο ηνύην εξσηάζζαη ε γλώκε. Σνπ πκβνπιίνπ ε γλσκνδόηεζηο ζέιεη δεηείζζαη πξν 

ηεο δεκνζηεύζεσο ησλ ηνηνύησλ λόκσλ, εμαηξνπκέλσλ ηδίσο θαηεπείγνπζσλ 

πεξηζηάζεσλ ,ή κε επηδερόκελσλ αλαβνιή, αιιά θαη εηο ηαύηαο ηαο πεξηζηάζεηο ζέινπλ 

θνηλνπνηείζζαη εηο ην πκβνύιηνλ ακέζσο κεηά ηελ δεκνζίεπζε πξνο επηζεώξεζηλ θαη 

γλσκνδόηεζη».
242

Ζ άλσ πεξηγξαθείζα αξκνδηφηεηα αλεηέζε ζην Α΄ Σκήκα ηεο 

πνιηηηθήο θαη πνηληθήο λνκνζεζίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε ηε 

ζπκπιήξσζε φηη ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο λνκνζεηήκαηα ζα επεμεξγάδνληαη απφ 

απηφ ην Σκήκα πξηλ εηζαρζνχλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ.
243

 Σα 

ηκήκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ήηαλ ζπλνιηθά ηέζζεξα, ην Α΄ Σκήκα κε αξκνδηφηεηεο γηα 

ηελ πνηληθή θαη πνιηηηθή λνκνζεζία, φπσο αλαθέξζεθε, ην δεχηεξν ηκήκα αξκφδην 

γηα ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, ηα ηξίην ηκήκα γηα ηα ινηπά δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη ην 

ηέηαξην ηκήκα γηα ηελ εθδίθαζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ. Σν πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο απνηειείην ελ νινκέιεηα, απφ 20 ηνπιάρηζηνλ κέιε.
244

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ εθηφο ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθήο ηνπ άξζξνπ 29 γηα ηηο 

ζπκβνπιεπηηθέο ηνπ δηθαηνδνζίεο επί πξνηάζεσλ λφκσλ θαη επηβνιήο θφξσλ, 

αθνξνχζαλ θαη ηελ εμέηαζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηηο πνιηηνγξαθήζεηο, ηελ 

εηζαγσγή ζε δίθε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηελ εμέηαζε αλαθνξψλ γηα ζέκαηα 

πξνζβνιήο ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ηεο ηδηνθηεζίαο. ηηο δηθαζηηθέο ηνπ 

                                                
241Σν νπνίν ζπλεζηήζε αξρηθά κε ηελ έιεπζε ηνπ ζσλα σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο 

Βαζηιείαο αληηθαζηζηψληαο ην «Παλειιήλην» ηνπ Καπνδίζηξηα. 
242 Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο,, θ.8 ηεο 18 επηεκβξίνπ 1835, ζει.29-36. 
243 Οινκέιεηα. 
244 Βι.Γ.Πεηξφπνπινπ, Πνιηηηθή θαη πγθξόηεζε Κξάηνπο ζην Διιεληθό Βαζίιεην 1833-1843 

Αζήλα 1985, ζει.275. 



[105] 

αξκνδηφηεηεο πεξηιακβάλνληαλ παξαβάζεηο ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο, ε εθδίθαζε 

ελδίθσλ κέζσλ θαηά απνθάζεσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο 

δηαθνξέο θαη ηδηαίηεξα νη πξνθαινχκελεο  απφ  ζχγθξνπζε αξκνδηνηήησλ δηθαζηηθψλ 

θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ . 

Παξάιιεια ζην πεδίν ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ ζεζπίδνληαη λνκνζεηήκαηα πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Γαιιηθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα φπσο ν λφκνο ηεο 11
εο 

/23  

Απγνχζηνπ 1836 Πεξί ησλ Τπνζεθώλ θαη ηνπ Δλερύξνπ θαη ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 

ηεο 21
εο

 επηεκβξίνπ 1836 πεξί εθηειέζεσο ηνπ πεξί ππνζεθώλ λόκνπ,
245

φπσο θαη 

λφκνη γηα ην ελέρπξν (1/13 Γεθεκβξίνπ 1836), γηα ηελ ελειηθφηεηα ηεο 15/27 

Οθησβξίνπ 1836, ν λφκνο πεξί δηαθξίζεσο ησλ θηεκάησλ ηεο 21
εο

 Ηνπλίνπ/3
εο

 Ηνπιίνπ 

1837.
246

 

Με ηελ πνιηηεηαθή κεηαβνιή θαη ην ζχληαγκα ην ςεθηζζέλ απφ ηελ Γ΄ 

επηεκβξίνπ Δζληθή  ησλ Διιήλσλ πλέιεπζε πνπ θαζηέξσλε ηελ ζπληαγκαηηθή 

κνλαξρία ηελ 18 Μαξηίνπ 1844, δελ επειήθζε σο πξνο ηνπο νξγαλσηηθνχο ηνπ 

δηθαίνπ λφκνπο, δηφηη ηα βαζηθά λνκνζεηήκαηα είραλ ξπζκηζηεί απφ ηελ αληηβαζηιεία 

θαη είρε δξνκνινγεζεί θαη ε ξχζκηζε ηνπ αζηηθνχ θψδηθα .Χο εθ ηνχηνπ απαιείθζεθε 

ε ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1827 γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ Γαιιηθνχ 

αζηηθνχ δηθαίνπ. Γηα ηελ δηθαηνζχλε ην χληαγκα απηφ φξηδε φηη πεγάδεη απφ ην 

Βαζηιηά θαη δηελεξγείηαη απφ Γηθαζηέο πνπ δηνξίδεη ν ίδηνο .Καζηεξψλεηαη επίζεο γηα 

πξψηε θνξά ε εγγχεζε ηνπ θπζηθνχ δηθαζηή θαη ην νξθσηφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα
247

.          

Σνλ Απξίιην ηνπ  1842 ζπλεζηήζε απφ ηνλ Γξακκαηέα επί ηεο Γηθαηνζχλεο  

Γεψξγην Ράιιε, λέα επηηξνπή ππφ ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο  Κ. Πξνβειέγγηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζεη θπξίσο ην λέν Πνιηηηθφ 

λφκν. Δπίζεο λέα επηηξνπή ζπλεζηήζε ην Ννέκβξην ηνπ 1848 ππφ ηνπ Υξηζηφδνπινπ 

Κινλάξε, φπσο επίζεο θαη ην 1856 ππφ ηνλ Γ.Ράιιε. Απφ ην έξγν ηεο ηειεπηαίαο 

απηήο επηηξνπήο πξνήιζε ν λφκνο Σ}Α΄(391) ηεο 29
εο

 Οθησβξίνπ 1856 «Αζηηθόο 

                                                
245 Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, θ.41/12-8-1836 θαη 50/23-9-1836, ζει.185-194 θαη 251-263 

αληίζηνηρα . 
246Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, θ.25/10-7-1837, ζει.108-110. 
247(άξζξα 86,89,92-93) Βι.Ν.Αιηβηδάηνπ, Σν ύληαγκα θαη νη Δρζξνί ηνπ ζηελ Νενειιεληθή 

Ιζηνξία 1800-2010, Αζήλα 2011, ζει.92. 
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Διιεληθόο Νόκν»,
248

 θαζψο θαη ν λφκνο ΥΠΘ (689) ηεο 17
εο

 Απγνχζηνπ 1861 «Πεξί 

αλειίθσλ, επηηξνπείαο,ρεηξαθεζίαο θαη θεδεκνλίαο απηώλ».
249

 

Ο Διιεληθφο Αζηηθφο Νφκνο είλαη ην πξψην ζεκαληηθφ αζηηθφ λνκνζέηεκα, 

ην νπνίν εθδφζεθε κεηά ην ζχληαγκα ηνπ 1844.
250

Θεσξεηηθά ν λένο λφκνο απνηειεί 

ην πξψην ηκήκα ηνπ, απφ ην 1835 πξνπαξαζθεπαδφκελνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

Πξαθηηθά φκσο ήηαλ έλαο ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο, ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο ηεο 

1/13 Φεβξνπαξίνπ 1833 Πεξί Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

δηαηάγκαηνο ηεο 20
εο

 Οθησβξίνπ/1
εο

 Ννεκβξίνπ 1836 πεξί ιεμηαξρηθώλ πξάμεσλ.
251

 

ην πεδίν ηνπ ζσθξνληζηηθνχ δηθαίνπ, ν Μάνπξεξ πξηλ ηελ απνρψξεζε ηνπ 

πξνζπάζεζε δηαπηζηψλνληαο ηελ θαθή θαηάζηαζε ησλ θπιαθψλ,
252

 λα αλεγείξεη ηελ 

πεξίνδν απηή,  μερσξηζηέο θπιαθέο γηα ππφδηθνπο θαη θαηάδηθνπο ζην Ναχπιην, ηελ 

Υαιθίδα, ηελ Αζήλα θαη αιινχ. 

Με ην απφ 31/12/1836 Γηάηαγκα «πεξί ζσθξνληζηηθήο θπιαθήο» 

πξνβιέθζεθε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ θπιαθψλ γηα θαηάδηθνπο. Καζηεξψλνληαλ ν 

ρσξηζκφο ησλ θαηαδίθσλ θαηά ην είδνο ηνπ εγθιήκαηνο, ην θχιν, ηελ ειηθία, ε 

δηαπαηδαγψγεζε ηνπο θαηά ηα ρξηζηηαληθά πξφηππα θαη ε δηαβίσζε ηνπο ζηε θπιαθή 

θαηά ην «σβνύξλεην»
253

 ζχζηεκα. Σν νκνινγνπκέλσο πξννδεπηηθφ απηφ Γηάηαγκα 

δελ κπφξεζε λα εθαξκνζηεί
254

 ιφγσ έιιεηςεο θηηξηαθήο ππνδνκήο  ζην Βαζίιεην. 

ηελ Οζσληθή Διιάδα κέρξη ην 1863 ππήξραλ πέληε πνηληθέο θπιαθέο πνπ 

ζηεγάδνληαλ ζε παιηά ελεηηθά θηίζκαηα ζην Ναχπιην (Αθξνλαππιία), Παιακήδη, 

Υαιθίδα, ηελ Πχιν θαη ην Ρίν. Δπίζεο ππήξραλ «εμεηαζηηθέο» θπιαθέο, θπξίσο γηα 

ππφδηθνπο ζηελ Αζήλα («Μελδξεζέο» θαη παιηά ηξαηψλα), ηελ Σξίπνιε, Καιακάηα, 

πάξηε, Μεζνιφγγη, θαζψο θαη γπλαηθείεο θπιαθέο θαη θπιαθέο γηα 

ρξεσθεηιέηεο.
255

Ζ δηακνλή ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο θπιαθέο ξπζκίδνληαλ απφ ην 

                                                
248 Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, θ.75/15-11-1856, ζει.397-405. 
249 Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, θ.42/23-8-1861, ζει.283-293. 
250 Δθδφζεθε ην ίδην έηνο θαη λφκνο πεξί κεηαγξαθήο. 
251 Βι.Υ.Γεκαθνπνχινπ, φ.π, ζει.344. 
252 Δπηζθεπηφκελνο ηηο θπιαθέο αλέθεξε: «νη θξαηνύκελνη, αλάκεζνλ ησλ ηδίσλ απηώλ 

πεξηηησκάησλ, επξίζθνλην εληόο βξσκεξώλ ππνλόκσλ», βι.G.L.Maurer, «Ο Διιεληθόο Λαόο, ζει.365. 
253Σήξεζε απφιπηεο ζησπήο κεηαμχ ησλ θξαηνπκέλσλ θαηά ηηο ψξεο ηεο θνηλήο εξγαζίαο 

θαη απνκφλσζε ηνπ θξαηνχκελνπ ζε αηνκηθφ θειί θαηά ηε λχρηα, βι.Νέζησξνο Κνπξάθε, Πνηληθή 

Καηαζηνιή, Αζήλα-Κνκνηελή 1985, ζει.186. 
254 Δθαξκφζηεθαλ κφλν νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαλ γηα ζέκαηα επνπηείαο ησλ θπιαθψλ 

θαη ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο θπιαθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο ηνπ 1834, βι.Ν.Κνπξάθε, φ.π, ζει.186. 
255 Δθαξκφδνληαλ νη δηαηάμεηο ηεο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο ηνπ 1834 πεξί πξνζσπνθξαηήζεσο. 
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Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 11.3.1836 «Πεξί εμόδσλ δηαηξνθήο θαη ζπληεξήζεσο ησλ 

ελδεώλ ππνδίθσλ θαη θαηαδίθσλ». Δηδηθά γηα ηνπο ρξεσθεηιέηεο ίζρπζαλ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο
256

θαη θξαηνχληαλ κε έμνδα ησλ δαλεηζηψλ ηνπο, 

ελψ νη ππφινηπνη θξαηνχκελνη δηθαηνχληαη ½ νθά ςσκί θαη έλα δεθάιεπην 

εκεξεζίσο,  κε ην νπνίν κπνξνχζε ν θαζέλαο λα πξνκεζεπηεί είδε δηαηξνθήο απφ ηα 

«νςνπσιεία», πνπ ιεηηνπξγνχζαλ απφ ηδηψηεο ζηηο θπιαθέο.
257

 

Σελ θαηάζηαζε ησλ θπιαθψλ ζηελ Οζσληθή πεξίνδν πεξηγξάθεη κε 

γιαθπξφ ,αιιά θαη ζπγθξαηεκέλν ηξφπν ν Γάιινο ηππφηεο Βεληακίλ Αππέξ,
258

 ζηνλ 

νπνίν πξνηάζεθε απφ ηνλ Βαζηιηά ζσλα λα εξεπλήζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

ειιεληθψλ θπιαθψλ θαη λα ππνβάιεη ζρέδην γηα ηελ, απφ θνηλνχ, εγθαηάζηαζε φισλ 

ησλ εγθιεκαηηψλ, ζ΄ έλα κφλν ζσθξνληζηήξην. ην βηβιίν
259

 ηνπ πεξηγξάθεη ηελ 

εηθφλα ησλ θπιαθψλ θαη ηδηαίηεξα ηηο Πχινπ, σο θπιαθή-ζρνιείν θαη πξνηείλεη ηελ 

ίδξπζε κηαο βηνκεραληθήο θαη γεσξγηθήο απνηθίαο, φπνπ φινπ νη θξαηνχκελνη κε 

πνηλέο άλσ ηνπ ρξφλνπ ζα ζπγθεληξψλνληαλ, ρσξηδφκελνη ζε δέθα ηάμεηο θαη 

αλάινγα κε ηελ δηαγσγή ηνπο θαη ηελ εξγαζία ηνπο, ζα πξνάγνληαλ ζε αλψηεξε ηάμε 

κε ζπλέπεηα ηελ βειηίσζε ησλ φξσλ δηαβίσζεο ηνπο. Σν ζρέδην απηφ, πνπ πξνηάζεθε 

λα ιεηηνπξγήζεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θάζηξνπ ηεο Μεζψλεο δελ πινπνηήζεθε 

ηειηθά. 

πκπεξαζκαηηθά ε λνκνζεηηθή απνζηνιή ηνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ 1836 ππήξμε 

ε δηθαητθή ζεκειίσζε ησλ κειινληηθψλ θπιαθψλ, αθνχ κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή δελ 

ιεηηνπξγνχζε θάπνηα «ζσθξνληζηηθή»
260

 θπιαθή επί ηεο νπνία ζα εθαξκνδφηαλ απηφ 

ην λνκνζέηεκα.
261

 

ην πνηληθφ ζθέινο αμίδεη κλεία κηαο ζεηξάο λνκνζεηεκάησλ, φπσο νη λφκνη 

πεξί εμπβξίζεσο ελ γέλεη θαη πεξί ηύπνπ (1837),πεξί ζσκαηεκπνξίαο (1841),πεξί 

                                                
256Άξζξα 998 επ. πεξί πξνζσξηλήο θξαηήζεσο. 
257Γεληθφ ζχζηεκα παξαζθεπήο ζπζζηηίνπ ζηηο θπιαθέο ηνπ θξάηνπο θαζηεξψζεθε κφιηο ην 

1935, βι.Γ.Α Καησπφδε, Η Δμέιημηο ηεο πεξί δηαηξνθήο ησλ ελ θπιαθαίο θξαηνπκέλσλ ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο από ηεο Δζληθήο Αλεμαξηεζίαο κέρξη ζήκεξνλ, πεξηνδηθφ σθξνληζηηθαί Πιεξνθνξίαη 

η.1939, ζει.234-240. 
258 Ο Αππέξ απφ ηελ ειηθία ησλ 25 εηψλ, έπεηηα απφ δεηλή πξνζσπηθή πεξηπέηεηα ζηηο 

γαιιηθέο θπιαθέο αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηε κειέηε θαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηηο θπιαθέο ,ηα 

λνζνθνκεία, ηα ζρνιεία θαη ηνπο ζηξαηψλεο ηεο επνρήο ηνπ, βι.Ν.Κνπξάθε, φ.π, ζει.188. 
259 Β.Αππέξ Σαμίδη ζηελ Διιάδα 1856. 
260 Με ηελ έλλνηα πνπ φξηδαλ νη δηαηάμεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γηαηάγκαηνο ,ήηνη ηελ 

θηηξηαθή δνκή ησλ θπιαθψλ θαη ηελ ππνδνρή θαη ηξφπν κεηαρείξηζεο ησλ θξαηνπκέλσλ, 

βι.Υ.Γεκφπνπινπ, φ.π, ζει.74. 
261 Μφιηο ην 1864 κε ηελ έλσζε ηεο Δπηαλήζνπ κε ηελ Διιάδα εμαζθαιίζηεθε έλα θηίξην 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έζεηε ην ζσθξνληζηηθφ λνκνζέηεκα ηνπ 1836 ,απηφ ησλ θπιαθψλ ηεο 

Κέξθπξαο. 
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λαπηαπάηεο θαη πεηξαηείαο (1845),πεξί δσνθινπήο (1848),πεξί ζηξαηησηηθήο πνηληθήο 

λνκνζεζίαο (1860),πεξί λαπηηθήο πνηληθήο λνκνζεζίαο (1861) θαη ζην εκπνξηθφ δίθαην 

νη λφκνη πεξί λαπαγίσλ θαη λαπαγηαηξέζεσλ (1856) θαη πεξί αλαγλσξίζεσο αλσλύκσλ 

εηαηξεηώλ (1861).  

Σέινο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο ην ζέκα ηεο ξχζκηζεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ ζα ηεζεί ζε πην εμεηδηθεπκέλε βάζε, αξρηθά φπσο είδακε 

αλσηέξσ
262

 κε ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη αξγφηεξα κε ην λφκν 2531 ηεο 

9.7.1838 .Με ην λφκν απηφ ηδξχζεθαλ δηθαζηήξηα πξσηφθιεηα θαη δεπηεξφθιεηα κε 

αξκνδηφηεηα ηελ εθδίθαζε θνξνινγηθψλ θπξίσο δηαθνξψλ,
263

 ελψ ήδε κε ην, απφ 7 

Μαΐνπ 1837 Βαζηιηθφ Γηάηαγκα νξίδνληαλ πνηεο δηαθνξέο ζα εθδηθάδνληαλ απφ ηηο 

δηνηθεηηθέο αξρέο θαη πνηεο απφ ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα.
264

Με ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 

ηεο 26
εο

 Ηνπιίνπ 1860 ζπζηήζεθε ζην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην «Γλσκνδνηηθό 

πκβνύιην» κε, κεηαμχ άιισλ, αξκνδηφηεηα ηε δηθαζηηθή παξάζηαζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζηα δηθαζηήξηα.
265

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
262 Οξάηε αλσηέξσ ζει.104. 
263 ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηα πξψηα ακηγψο δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζην ειιεληθφ θξάηνο, εθφζνλ ηηο δηνηθεηηθέο δηαθνξέο κέρξη ηφηε εθδίθαδε ε πνιηηηθή δηθαηνζχλε θαη 

ε δηνίθεζε. 
264 Δθδφζεθαλ θαη άιια βαζηιηθά δηαηάγκαηα ,φπσο ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 10εο 

Φεβξνπαξίνπ 1856, πνπ αθνξά ηελ δηθνλνκηθή παξάζηαζε ηνπ δεκνζίνπ ζηα δηθαζηήξηα απηά θ.α. 

Βι.Υξ.Κσλζηαληηλφπνπινπ, Οη Γηνηθεηηθέο Γηνξέο θαηά ηελ Πεξίνδν 1821-1832 θαη ηα πξώηα βήκαηα 

ηεο Γηνηθεηηθήο Γηθαηνζύλεο ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1988, ζει.110. 
265 Πξφδξνκνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, βι.Γ.δεκαθφπνπινπ-Υ.Γεκαθνπνχινπ, Η 

δηθαζηηθή ππεξάζπηζηο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γεκνζίνπ 1833-188,2 Αζήλα 2002, ζει.287. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

Με ηελ αλαδξνκή πνπ επηρεηξήζακε ζην δίθαην πνπ επηθξάηεζε ζηνλ 

Διιεληθφ ρψξν, είδακε  ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ζην Διιεληθφ δίθαην ην Ρσκατθφ 

δίθαην, θαζψο θαη ν Υξηζηηαληζκφο ζηελ βπδαληηλή εθδνρή ηνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ θαη 

πσο ζεκειηψδεηο λνκηθέο αξρέο επηθξάηεζαλ απφ εθείλεο ηηο πεξηφδνπο ζηελ 

ζπιινγηθή ζπλείδεζε θαη ζηα ζπλαιιαθηηθά ήζε. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα 

δηαρξνληθά, ζπέξκαηα ηνπ δηθαίνπ απηνχ λα ελππάξρνπλ θαη ζηηο πεξηφδνπο πνπ νη 

Έιιελεο απψιεζαλ ηελ θξαηηθή νληφηεηα πνπ επέβαιε θαη δηακφξθσλε ην δίθαην, 

αιιά θαη απηή ε θιεξνλνκηά λα απνηειέζεη ηε βάζε ηεο δηακφξθσζεο ηδηφηππσλ 

δηθαζηηθψλ ζεζκψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ θπξίσο ζηελ ηνπξθνθξαηία.  

Δίδακε ινηπφλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο 

δηακνξθψζεθαλ ηξείο αληηιεγφκελεο κεηαμχ ηνπο δηθαηνηαμίεο. Σν επίζεκν δίθαην, 

ήηνη ην νζσκαληθφ, ην βπδαληηλφ θαη ην ιατθφ εζηκηθφ. Φνξέαο ηνπ πξψηνπ ήηαλ ν 

ηνχξθνο δπλάζηεο, πνπ αληηθαηέζηεζε ην δεκφζην δίθαην ησλ βπδαληηλψλ θαη ην 

επέβαιε δηα ησλ ηεξνδηθείσλ. Φνξέαο ηεο δεχηεξεο δηθαηνηαμίαο ήηαλ ν θιήξνο πνπ 

εθάξκνδε κε ηα πξνλφκηα πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ θαηαθηεηή, νπζηαζηηθά ην βπδαληηλφ-

ξσκαηθφ δίθαην ζηηο ηδησηηθέο δηαθνξέο, κε φξγαλν ηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα.Καη 

ν ηξίηνο θνξέαο ηνπ άγξαθνπ ιατθνχ-εζηκηθνχ δηθαίνπ ήηαλ νη δηάθνξεο θνηλσληθέο 

ζπζζσκαηψζεηο (θνηλφηεηεο, ζπληερλίεο) ησλ Διιήλσλ κε φξγαλν επηβνιήο ηα ιατθά 

δηθαζηήξηα.  

Σν ιατθφ, σο δσληαλφ δίθαην εμέθξαζε κηα δπλακηθή θαη βαζηδφκελν πάλσ 

ζηηο γεληθέο ξήηξεο ηεο επηείθεηαο, ηεο θαινπηζηίαο θαη δηα ηεο αηξεηνθξηζίαο, 

απέζπαζε θαη απφ ηελ Δθθιεζία ζηαδηαθά θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη αζηηθέο 

δηαθνξέο πνπ ππάγνληαλ ζ΄ απηή θαη εμειίρζεθε θσδηθνπνηεκέλν πνιιέο θνξέο, 

θπξίσο ζηε πεξηθέξεηα ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ, φπνπ ζηελ εμέιημε ηνπ ζπκπεξηέιαβε 

ζηνηρεία θαη αιινδαπνχ δηθαίνπ, φπσο ηνλ γαιιηθφ εκπνξηθφ θψδηθα. 

Με ην αλεπαλάιεπην απηφ θαηλφκελν παξάιιεισλ δηθαζηηθψλ κεραληζκψλ 

ησλ ππνδνχισλ Διιήλσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο, εμειίρζεθε κεηαμχ 

απηψλ ησλ δηθαηνηαμηψλ κηα αληηπαξάζεζε γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο κηαο, απέλαληη 

ζηηο άιιεο, κέζα ζην πιαίζην ηνπ πνιπθξαηηζκνχ πνπ θπξηάξρεζε θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο ηνπξθνθξαηίαο, ε νπνία έθηαζε κέρξη ηα ρξφληα ηεο Δπαλάζηαζεο θαη δπζρέξαλε 
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ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζπγθξφηεζε εληαίνπ θξάηνπο θαη εληαίνπ δηθαίνπ σο δεηνχκελν 

ησλ εμεγεξζέλησλ Διιήλσλ. 

Οη επαλαζηαηηθέο ζπλειεχζεηο ησλ Διιήλσλ επεξεαζκέλεο απφ ην πλεχκα 

ηνπ δηαθσηηζκνχ θαη ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο δηαθήξπμαλ ζηα θαηαζηαηηθά ηνπο 

θείκελα, κε ηξφπν παλεγπξηθφ, ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ζην ειεχζεξν 

Διιεληθφ θξάηνο, θαζψο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηνπο. Απηφ πξνυπφζεηε ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο .Ζ εθηειεζηηθή φκσο εμνπζία, ηφζν ζηα ηνπηθά 

πνιηηεχκαηα, φζν θαη ζηελ Διιεληθή πνιηηεία, επελέβαηλαλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ ππνθαζηζηνχζαλ, κε θχξην ζηφρν ηελ 

πνιηηηθή επηθξάηεζε . 

Αλαπνηειεζκαηηθά ππήξμαλ θαη ηα λνκνζεηηθά κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα 

ηελ νξγάλσζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθνχο, φπσο ε δηεμαγσγή 

ηνπ πνιέκνπ, αιιά θαη νη ειιείςεηο ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο (δηθαζηέο θαη 

δηακνξθσκέλν δηθαητθφ πεδίν). 

Οη πνιίηεο εζηζκέλνη ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο απφ ηνπο δηθαζηηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ ηνπξθνθξαηία, ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνηηθνχ θαη 

εθθιεζηαζηηθνχ πεξηβάιινληνο, δπζθνξνχζαλ ζηελ πξννπηηθή ηεο εηεξφλνκεο 

ξχζκηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, κέζσ ησλ δηθαζηηθψλ επηηξνπψλ θαη ησλ έθηαθησλ 

δηθαζηεξίσλ πνπ ζπγθξνηήζεθαλ απφ ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα. 

Με ηελ έιεπζε ηνπ Καπνδίζηξηα θαη ηελ ζπγθξφηεζε εληαίνπ θπβεξλεηηθνχ 

ζρήκαηνο, έγηλε απφπεηξα άζθεζεο λνκνζεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

δηθαηνζχλεο ζην πιαίζην πνπ θαζφξηζαλ νη δηαηάμεηο ησλ ηξηψλ ζπληαγκάησλ ηεο 

Δπαλάζηαζεο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο αληηκεηψπηζαλ πνιιά εκπφδηα, απφ ηηο δπλάκεηο 

πνπ έβιεπαλ ζηηο ελέξγεηεο απηέο, πξφζεζε λα πεξηνξηζηεί ε πνιηηηθή ηνπο επηξξνή. 

Ηδηαίηεξα ηελ δεχηεξε θαπνδηζηξηαθή πεξίνδν ζπλερίζηεθε ε έληνλε 

λνκνζεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ είρε πξννδεπηηθφ πξφζεκν θαη ζηφρεπζε ζηελ 

πξνζαξκνγή ηεο δηθαηνζχλεο ζε επξσπατθά πξφηππα, φκσο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε 

αληίδξαζε ησλ πνιηηηθψλ αληηπάισλ ηεο θαπνδηζηξηαθήο δηαθπβέξλεζεο, αζθήζεθε 

δπλακηθή πνιηηηθή κε ζθνπφ ηελ ππαγσγή ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θάησ απφ 

θπβεξλεηηθή επνπηεία. 

Ζ πνιηηηθή απηή έρεη ηελ εξκελεία ηεο ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζηελ θαζεκαγκέλε απφ ηνλ πφιεκν ρψξα θαη ζηηο πνιηηηθέο 
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θαηαζηάζεηο αλσκαιίαο πνπ παξήγαγε ν θαηξηαζκφο ηεο πνιηηηθήο δσήο. πλεπψο 

ππφ ην πξίζκα απηφ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ ηα βαζηθά λνκνζεηήκαηα ηεο πεξηφδνπ 

απηήο, φπσο ν δηνξγαληζκφο ησλ δηθαζηεξίσλ (152 ςήθηζκα ηεο 15 Απγνχζηνπ 1830) 

θαη ε Πνιηηηθή θαη Δγθιεκαηηθή δηαδηθαζία  πνπ εθδφζεθαλ ηαπηφρξνλα. 

Γηαπηζηψλνπκε επίζεο φηη ε αηξεηνθξηζία αξγά αιιά ζηαζεξά αλαγλσξίδεηαη 

σο κέζν επίιπζεο ησλ ηδησηηθψλ δηαθνξψλ,
266

απφ ηελ λνκνζεζία ηφζν ησλ 

επαλαζηαηηθψλ ζπλειεχζεσλ, φζν θαη ηεο θαπνδηζηξηαθήο πεξηφδνπ ,παξά ηηο ηάζεηο 

λα αθνινπζεζνχλ παιαηά, φπσο νη λφκνη ησλ απηνθξαηφξσλ  θαη μέλα πξφηππα, φπσο 

ην γαιιηθφ δίθαην. 

Σν θξάηνο ππεηζήιζε ζηε δηαδηθαζία απηή ηεο απηφλνκεο δηθαηνζχλεο, πνπ 

πνιινί  Έιιελεο θαη θπξίσο νη Μαληάηεο ζεσξνχζαλ λνκηθφ ηνπο θένπδν,
267

ζαλ 

δηαηηεηήο θπξίσο ζην θιεηζηφ πιαίζην ησλ αληηδηθηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

αλζξσπνθηνλίεο. Ζ δηείζδπζε απηή ήηαλ δπζρεξήο γηαηί δελ επξφθεηην γηα δήηεκα 

δηθαίνπ, φπσο πξάγκαηη ήηαλ, αιιά γηα πξφβιεκα ηηκήο πνπ βαζίδνληαλ ζην θξηηήξην 

ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ηδηαίηεξα ζηε Μάλε, πνπ ε ηηκή ήηαλ πξψηε ζην θψδηθα 

ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ελ αληηζέζεη κε ηελ αληίιεςε ηνπ λνκνζέηε πνπ 

πξνέηαζζε ηελ αζθάιεηα θαη ηε δσή, έλαληη ηεο ηηκήο. Τπφ ην πξίζκα απηφ 

απνηηκάηαη ε πξνζπάζεηα πνπ έγηλε γηα ηελ παγίσζε ηεο ηδέαο ηεο δηθαηνζχλεο, κέζα 

απφ ηελ λνκνζεηηθή πνιηηηθή ηνπ Καπνδίζηξηα. 

πκπεξαζκαηηθά ην ζχλνιν ησλ λφκσλ γηα ηε δηθαηνζχλε ζηα πξψηα ρξφληα 

ηεο επαλάζηαζεο απνζθνπνχζε ζηελ νξγάλσζε ζχγρξνλνπ επξσπατθνχ θξάηνπο, 

ζηφρνο πνπ ηειηθψο δελ επηηεχρζεθε, αθνχ ν θχθινο πνπ άξρηζε κε ηελ πξψηε 

εζλνζπλέιεπζε θαη νινθιεξψζεθε κε ηελ πέκπηε δελ επέθεξε ζεκαληηθή πξφνδν 

ζηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηνπ δηθαίνπ, ηδηαίηεξα δε, κεηά ηε δνινθνλία ηνπ 

θπβεξλήηε θαη ηα λνκνζεηηθά κέηξα πνπ ειήθζεζαλ, ηα γεγνλφηα απηά, απέδεημαλ ην 

πηζσγχξηζκα ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ κε ην μεθίλεκα ηεο εζληθήο 

πξνζπάζεηαο.    

Ζ έιεπζε ηνπ ζσλα απνηειεί θακπή ζηε ηζηνξία ηνπ δηθαίνπ καο, δηφηη ε 

πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πχθλσζε ηελ λνκνζεηηθήο παξαγσγήο ζην 
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έξγν Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η.ΗΒ, Αζήλα 1975. 
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ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο, θπξίσο απφ ηελ Αληηβαζηιεία, ε νπνία παξαιακβάλεη κηα 

έλλνκε ηάμε εγθισβηζκέλε ζηελ βπδαληηλή θιεξνλνκηά θπξίσο ζην πεδίν ηνπ 

αζηηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν νη επαλαζηαηηθέο ζπλειεχζεηο είραλ επαλαθέξεη θαη ηελ 

δεδνκέλε ζπλχπαξμε ηφζν κε ην εζηκηθφ δίθαην, φζν  θαη ηα γαιιηθά λνκηθά πξφηππα. 

Ζ επνρή ηεο Αληηβαζηιείαο ινηπφλ ραξαθηεξίδεηαη ππεξθηλεηηθή ζην 

νξγαλσηηθφ θνκκάηη ηεο δηθαηνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο θαη 

ιφγσ ησλ ειιείςεσλ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο θαρππνςίαο γηα ην πξντζρχζαλ 

θαζεζηψο.
268

 Με πξσηεξγάηε ηνλ Μάνπξεξ εθδίδνληαη νη ηέζζεξηο ζεκειηψδεηο 

θψδηθεο (Πνιηηηθή θαη Πνηληθή δηθνλνκία, Πνηληθφο λφκνο θαη ν Οξγαληζκφο 

δηθαζηεξίσλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ), ζηα αληηθείκελα δειαδή εθείλα φπνπ 

εθηηκήζεθε φηη ε ζπλχπαξμε ησλ εζίκσλ ήηαλ πεξηηηή. ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ 

θσδίθσλ απηψλ, ν Μάνπξεξ εμνβειίδεη ηελ γαιιηθή επηξξνή θαη ζηξέθεηαη πξνο ηελ 

γεξκαληθή λνκνζεζία, σο ππφδεηγκα γηα ηνλ λνκηθφ, ηξφπν ηηλά, εθπνιηηηζκφ ηνπ 

δηθαητθνχ ζπζηήκαηνο. Δκβιεκαηηθή πεξίπησζε ν πνηληθφο λφκνο ηνπ 1833 κε ην, 

Βαπαξηθήο απφρξσζεο, ζρνιαζηηθηζηηθφ πλεχκα ηνπ, θαζηεξψλνληαο ηελ αξρή ηεο 

γεληθήο πξφιεςεο  θαη ζεκειηψλνληαο ηελ δηθαηνθξαηηθή αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

πνηλήο, παξαγθσλίδνληαο ηα πνηληθά έζηκα. 

Χο ζηαζψηεο ηεο ηζηνξηθήο ζρνιήο ηνπ δηθαίνπ παξέιεηςε ηελ ζχληαμε 

αζηηθνχ θψδηθα, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ελζσκάησζεο ησλ εζίκσλ ζ΄ 

απηφλ, παξφιν πνπ απνδέρζεθε ηελ ηζρχ ηνπο θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηελ ζπιινγή ησλ 

εζίκσλ, ελεξγνπνηψληαο ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο πξνο ην ζθνπφ 

απηφ, ζέηνληαο ζρεηηθά εξσηήκαηα. Πξνέθξηλε φκσο πξψηα ηελ εξκελεία ηνπο ππφ ην 

πξίζκα ζπγθεθξηκέλσλ λνκηθψλ ζπζηεκάησλ . 

Μνινηαχηα κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 23 Φεβξνπαξίνπ/7 Μαξηίνπ 1835 

πξνζπάζεζε λα ηεξκαηίζεη ηελ αβεβαηφηεηα θαη ζχγρπζε πνπ δεκηνπξγνχζε ε 

πνιιαπιφηεηα ησλ βπδαληηλψλ πεγψλ, πιελ φκσο απηφ επέθεξε ηελ γλσζηή δηακάρε  

ησλ λνκνκαζψλ κεηαμχ ησλ εθαξκνζηψλ ηεο εμαβίβινπ, ηεο χζηεξεο βπδαληηλήο 

πεξηφδνπ θαη ησλ ξσκατζηψλ-παλδεθηηζηψλ, πνπ ήζειαλ σο πεγή ην θιαζζηθφ 

ξσκατθφ δίθαην θσδηθνπνηεκέλν απφ ηηο ηνπζηηληάλεηεο ζπιινγέο θαη θαιιηεξγεκέλν 

απφ ηε γεξκαληθή επηζηήκε. Ζ επηθξαηήζαζα ηειηθψο εθδνρή ησλ παλδεθηηζηψλ, 
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ζεκαηνδφηεζε ηελ δπζπηζηία απέλαληη ζηηο εγρψξηεο επηζηεκνληθέο δπλαηφηεηεο θαη 

απνηέιεζε επηινγή λνκηθνχ εθπνιηηηζκνχ επηβεβιεκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο 

ησλ λνκνζεηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

Διιάδνο ηνπ 19
νπ

 αηψλα
269

θαη απνηππψζεθε θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο λνκηθήο ζρνιήο, 

κε ηελ ππνρψξεζε ηεο γαιιηθήο επηξξνήο θαη ηελ πξνζθφιιεζε ζην γεξκαληθφ 

παλδεθηηζκφ. 

Χο πξνο ηε ζπγθξφηεζε ησλ δηθαζηεξίσλ, απηή ε πεξίνδνο απνηέιεζε 

ζηαζκφ αλαθνξηθά κε ηε ζπζηεκαηηθή θαη νξζνινγηθή νηθνδφκεζε ησλ βαζκψλ 

ηεξαξρίαο ηνπο, κε ην Οξγαληζκφ ηνπ 1834 θαη ηελ ίδξπζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 

Δθεηείσλ, Δκπνξνδηθείσλ θαη Πξσηνδηθείσλ. Ζ αλεμαξηεζία ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ 

ζα απνθηήζεη ηα πξψηα ηεο ςήγκαηα κε ηελ θαζηέξσζε ηεο ζπληαγκαηηθήο κνλαξρίαο 

θαη ηελ ζέζπηζε ηεο αξρήο ηνπ θπζηθνχ δηθαζηή, θαζψο θαη ηεο δεκνζηφηεηαο ησλ 

δηθψλ, ηεο αηηηνινγίαο ησλ απνθάζεσλ, ηνπ νξθσηνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

αζπκβηβάζηνπ ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, φπσο θαη ηεο ππαγσγήο δηνηθεηηθψλ 

δηαθνξψλ ζηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα. 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηε δηθαζηεξηαθή φκσο, ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο 

πξνζθξνχεη ζηελ αλεπάξθεηα δηαζέζηκσλ θαλφλσλ ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ. 

Δηδηθφηεξα ζην πεδίν ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ ηα δηθαζηήξηα ηαιαλίδνληαη απφ έλα 

πιέγκα απαξραησκέλσλ, αλαρξνληζηηθψλ θαη δπζεξκήλεπησλ έσο θαη δπζεχξεησλ 

λφκσλ. ην πνηληθφ θαη εκπνξηθφ δίθαην, ε δηθαηνζχλε έρεη λα επεμεξγαζηεί έλα 

λνκηθφ πιαίζην ζχγρξνλν κελ, αιιά άθξηηα κεηαθπηεπκέλν απφ μέλεο έλλνκεο ηάμεηο. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ε νζσληθή δηαθπβέξλεζε κε 

εκβαισκαηηθέο λνκνζεηηθέο πξνζπάζεηεο, επηδηψθεη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

βπδαληηλψλ λφκσλ θαη ησλ θσδίθσλ ηεο αληηβαζηιείαο, κε πξνζαξκνγή ζηα λέα 

θνηλσληθά δεδνκέλα (π.ρ ν ειιεληθφο αζηηθφο λφκνο, πεξί ζσθξνληζηηθήο θπιαθήο 

θ.α). 

πκπεξαζκαηηθά ηελ πεξίνδν απηή ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ 

νκνγελνπνίεζε ηνπ δηθαίνπ ζηε ρψξα καο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δηθαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Δηδηθά ζην ηνκέα ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ν πνηληθφο λφκνο ηνπ Μάνπξεξ, 

παξφιν ηνλ θνξκαιηζκφ ηνπ, εηζάγεη ζηελ Διιάδα ηηο ζηνηρεηψδεηο θαηαθηήζεηο ηνπ 
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έζηκα 1833-1871, Αζήλα 
  
2003. 
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επξσπατθνχ λνκηθνχ πνιηηηζκνχ θαη θαηαξγεί ηα θαηά ηφπνπο πνηληθά έζηκα, φπσο 

ηεο Μάλεο θαη αμίδεη λα ηχρεη πεξαηηέξσ επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζε κειινληηθέο 

εξγαζίεο .Αθφκα φκσο θαη ζην αζηηθφ δίθαην πνπ δέρζεθε ηηο κεγαιχηεξεο επηθξίζεηο 

γηα ηελ νπζηαζηηθή παξαγθψληζε ησλ εζίκσλ, ππέξ ηεο ιφγηαο εθδνρήο ηνπ 

βπδαληηλνχ δηθαίνπ, πνπ επέβαιαλ νη παλδεθηηζηέο, νθείινπκε λα δερζνχκε φηη 

νζσληθή πεξίνδνο απέβειεςε ζηελ θάιπςε κηαο νπζηαζηηθήο θαη πξαγκαηηθήο 

θνηλσληθήο  αλάγθεο πνπ ήηαλ ε αζθάιεηα θαη ε ελφηεηα ηνπ εθαξκνδφκελνπ 

δηθαίνπ, θάηη πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνζθέξεη ν απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ 

θαηά ηφπνπο εζίκσλ. Άιισζηε νη εζηκηθέο γεληθέο ξήηξεο πνπ θαηέζηεζαλ επέιηθην 

ην αζηηθφ δίθαην ελζσκαηψζεθαλ ζην επίζεκν δίθαην κε κεηαγελέζηεξνπο λφκνπο 

θαη απφιεμε, ηνλ εηζαρζέληα ην 1946, Αζηηθφ θψδηθα.- 
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εκπηζηεχηεθαλ, κε ηελ Δζληθή πλέιεπζε ηεο Σξνηδήλαο ζηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα 

θαη ηελ πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία νη κεγάιεο δπλάκεηο φξηζαλ ηνλ, πηφ ηνπ εγεκφλα ηεο 

Βαπαξίαο Λνπδνβίθν Ά Βίηηειζκπαρ, ζσλα, Βαζηιηά ηνπ Διιεληθνχ θξαηηδίνπ. 

ην πξψην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο κεηαπηπρηαθήο εηδίθεπζεο γίλεηαη κηα 

αλαδξνκή ζην δίθαην ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαη παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε εμέιημε 

ηνπ θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ αλαδξνκή μεθηλά κε ηε παξνπζίαζε ηνπ δηθαίνπ 

ζηνπο αξρατθνχο ρξφλνπο, ηηο κπθελατθέο πφιεηο θαη ην έξγν ησλ κεγάισλ λνκνζεηψλ 

ζε Αζήλα, πάξηε θαη αιινχ. πλερίδεηαη ζηνπο θιαζζηθνχο ρξφλνπο θαη ζηελ 

Διιεληζηηθή επνρή ε επηζθφπεζε ηνπ δηθαητθνχ ζπζηήκαηνο  θαη θηάλνπκε ζηε 

εμέηαζε ηνπ Ρσκατθνχ δηθαίνπ πνπ πιένλ ζπζηεκαηνπνηεί θαη θαιιηεξγεί ην δηθαητθφ 

πιαίζην θαη ζεκειηψλεη ηελ λνκηθή επηζηήκε. Ζ αλαδξνκή θιίλεη κε ηελ επηζεψξεζε 

ηνπ βπδαληηλνχ δηθαίνπ, πνπ κε ηελ επίδξαζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ κεηεμειίζζεη ην 

Ρσκατθφ δίθαην θαη δεκηνπξγεί ηε ιφγηα λνκηθή παξάδνζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

βάζε απφ ηνπο ππφδνπινπο, ζηνπο Οζσκαλνχο, Έιιελεο, γηα ηελ αλάπηπμε 

απηφλνκσλ δηθαζηηθψλ ζεζκψλ. 

Αθνινπζεί ζην δεχηεξν θεθάιαην, ελ ζπλφςεη, ε θαηάζηαζε ηνπ δηθαίνπ 

ζηελ Σνπξθνθξαηία. Γίλεηαη κλεία ηεο δηνηθεηηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ 

θξάηνπο ησλ Οζσκαλψλ θαη δηαηξέρνληαη νη δηθαζηηθνί ζεζκνί πνπ αλέπηπμαλ νη 

ππφδνπινη Έιιελεο, ηα Δθθιεζηαζηηθά θαη Κνηλνηηθά δηθαζηήξηα, εμεηάδεηαη ν 

αθνξηζκφο σο απνδεηθηηθφ θαη δηθνλνκηθφ κέζν θαη ε θαηάζηαζε ηδηαίηεξα ηνπ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ Διιήλσλ, θαζψο θαη ηνπ πνηληθνχ . 

Έπεηαη ζην ηξίην θεθάιαην,  ε έθζεζε ηεο λνκνζεηηθήο πνιηηηθήο ζην ηνκέα 

ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο πνπ άζθεζαλ ηα ηνπηθά πνιηηεχκαηα θαη νη εζληθέο 

ζπλειεχζεηο ηεο επαλαζηαηεκέλεο Διιάδαο. 

ην ηέηαξην θαη ην πέκπην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ην θπξίσο ζέκα ηεο 

εξγαζίαο, αθνχ παξνπζηάδεηαη ακηγψο ην παξαγφκελν λνκνζεηηθφ έξγν πνπ αθνξά 

ηελ ζχζηαζε ησλ δηθαζηεξίσλ, θαζψο θαη ην εθαξκνζηέν  νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ 

δίθαην γηα ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, απφ ηελ Καπνδηζηξηαθή δηνίθεζε, ηελ 
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πξνζπάζεηα εηεξφλνκεο απνλνκήο ηνπ δηθαίνπ πνπ επηρείξεζε θαη ηελ εξγψδε 

πξνζπάζεηα θπξίσο ηεο αληηβαζηιείαο ηνπ ζσλα θαη κεηέπεηηα ηεο Μνλαξρίαο ηνπ, 

απφιπηεο θαη ζπληαγκαηηθήο, γηα ηε ζχζηαζή θαη ιεηηνπξγία ηξηψλ βαζκίδσλ 

δηθαζηεξίσλ θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ βαζηθψλ θσδίθσλ, βαζηζκέλσλ θπξίσο ζε μέλα  

πξφηππα, φπσο θαη ηηο ελέξγεηεο γηα ζχληαμε αζηηθνχ θψδηθα κε ζπγθεξαζκφ ιφγηαο 

θαη δεκψδνπο λνκηθήο παξάδνζεο, ηε ιεηηνπξγία ηεο λνκηθήο ζρνιήο θαη ηεο 

δηακάρεο ησλ λνκνδηδαζθάισλ ζρεηηθά κε ην πξνζήθνλ εθαξκνζηέν αζηηθφ δίθαην.-  

   

 

 


