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Μετά τό νόμο 1329/1983 βρίσκεται τό συναινετικό διαζύγιο στό επί
κεντρο τής έπικαιρότητας. Αύτό δμως έχει πολλές φορές συμθεΐ στό πα
ρελθόν, γιατί ό θεσμός αύτός έχει πολυκύμαντη ιστορία, πού ποτέ δέν έπα- 
ψε νά προσελκύει τό ενδιαφέρον των έρευνητών. Ή  άπόφασή μου νά γρά- 
ψω τούτη τήν άνακοίνωση δέν προκλήθηκε άπό.τήν έπιθυμία νά προσθέσω 
έναν άκόμη τίτλο στόν ήδη μακρύ κατάλογο τής βιβλιογραφίας γύρω άπ’ 
αύτό τό θέμα1, άλλ’ άπό τήν προσπάθεια νά άξιολογηθοΰν τά πορίσματα 
άπό πρόσφατες έρευνες, ιδίως έκδόσεις καί άναχρονολογήσεις νομοθετι
κών κειμένων πού έχουν άμεση σχέση μέ τό συναινετικό διαζύγιο.

Στό προϊουστινιάνειο δίκαιο ΐσχυε ή γνωστή άρχή δτι ό γάμος είναι 
έλεύθερα διαλυτός μέ τήν κοινή συναίνεση των συζύγων2. Στά πρώτα χρό
νια τής βασιλείας του ό Ιουστινιανός δέν άπομακρύνθηκε άπό αύτήν, δπως 
σαφώς προκύπτει άπό τίς νεαρές 22.4 (Μάρτιος 536)3 καί 98.2.1 (Δε
κέμβριος 538)4. Λίγο άργότερα δμως, τό Δεκέμβριο τοΰ 541, ίσως κάτω άπό 
τήν πίεση τής Εκκλησίας πού ή στάση της άπέναντι στό διαζύγιο ήταν 
έτσι κι άλλιώς γενικά αρνητική5, άπαγόρευσε μέ τή νεαρά 117.10 τή συναι
νετική λύση τοΰ γάμου, μέ μόνη έξαίρεση τήν περίπτωση πού αύτό γινόταν 
“διά σωφροσύνην”, δηλαδή λόγω έπιλογής τοΰ μοναχικοΰ βίου6. Τούς 
παραβάτες έπλητταν περιουσιακές κυρίως κυρώσεις7. Ή  άπαγόρευση δμως 
αυτή, παρά τήν κατηγορηματική της διατύπωση πού δέν έπιδεχόταν καμιά 
άμφισθήτηση, ήταν άτελής, μέ τήν έννοια δτι ή κατά παράβαση τής διατά- 
ξεως λύση τοΰ γάμου ήταν ισχυρή8 — άσχετα βέβαια άπό τίς έπιζήμιες 
συνέπειες γιά τούς συζύγους. Ή  άτέλεια αύτή, ίσως καί τό γεγονός δτι 
δσες κυρώσεις είχαν άποκλειστικά περιουσιακό χαρακτήρα άφηναν άδιά- 
φορα τά οίκονομικώς άσθενή στρώματα τοΰ πληθυσμοΰ, όδήγησαν τόν αύ- 
τοκράτορα δεκαπέντε χρόνια άργότερα (Μάιος 556) στήν έκδοση τής νεα- 
ράς 134, μέ τό κεφ. 11 τής όποίας άφενός μέν άπαγγέλλει τήν άκυρότητα 
κάθε διαζυγίου πού δέν έχει νόμιμη αιτία9, καί άφετέρου έπιβάλλει τήν 
ύποχρεωτική μοναχική κουρά τών παραβατών10.

Ά λλά ή αυστηρή αύτή ρύθμιση δέν είχε μακρά διάρκεια. Λίγο μετά τήν 
άνοδό του στό θρόνο ό άνεψιός τοΰ Ίουστινιανοΰ Ιουστίνος Β' έπέτρεψε 
καί πάλι τό συναινετικό διαζύγιο (Σεπτέμβριος 566), άφιερώνοντας όλό- 
κληρο τό προοίμιο τής σχετικής νεαράς11 στήν αιτιολόγηση αύτής τής 
ένέργειας πού, δπως συγκαλυμμένα όμολογειται, όφειλόταν στήν πίεση τής
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κοινής γνώμης. Μέ τή διάταξη αύτή απαλλάσσονται ρητά δσοι λύνουν 
συναινετικά τό γάμο τους άπό τίς κυρώσεις τών νεαρών 117 καί 13412. Ή  
νεαρά αύτή πρέπει νά ΐσχυσε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μέχρι 
τήν Εκλογή τοΰ Δέοντος Γ' (741) δέν άναφέρεται ή ύπαρξη νομοθετικού 
κειμένου πού νά άπαγορεύει τό κατά συναίνεση διαζύγιο. Εκτός δμως άπό 
τό άρνητικό αύτό έπιχείρημα ύπάρχει καί ένα θετικό: Ό  Νομοκάνονας σέ 
ΙΔ' Τίτλους, ό λεγόμενος τού Ψευδο-Φωτίου, πού ή σύνταξή του τοποθετεί
ται στό α' μισό τοΰ 7ου αιώνα13, άναφέρει τή νεαρά τοΰ Ιουστίνου ώς 
ίσχύουσα14.

Σ’ αύτό δμως πρέπει νά προστεθεί καί ή άκόλουθη παρατήρηση. Στό 
προοίμιο τής νεαρός τοΰ 566 ή άπόφαση τών συζύγων νά λύσουν τό γάμο 
τους χωρίς νά συντρέχει κάποιος άπό τούς λόγους πού προβλέπονταν στό 
νόμο, άποδίδεται στήν έπέμβαση “σκαιοΰ δαίμονος” 15. Ή  όμοιόμορφη 
έπανάληψη στούς βυζαντινούς παπύρους πού περιέχουν συμβατικές διαλύ
σεις γόμων, τοΰ “δαίμονος” αύτοΰ ώς λόγου τοΰ διαζυγίου, έβαλε σέ πολ
λές σκέψεις τούς μελετητές αύτών τών έγγράφων, πού διατύπωσαν διάφο
ρες ύποθέσεις ώς πρός τή σημασία αύτής τής άναφοράς16. Πρέπει νά θεω
ρηθεί βέβαιο, δτι σ’ δλες αύτές τίς περιπτώσεις πρόκειται γιά διαζύγια συν
αινετικά, στά όποια άντί γιά άλλο λόγο λύσης τοΰ γάμου γίνεται έπανάλη
ψη τού σχετικού χωρίου τής νεαράς πού παρέχει τήν άναγκαία νομική κά
λυψη, σέ τρόπο ώστε ή διατύπωση αύτή νά καταστεί “τόπος” γιά τά έγγρα
φα αύτοΰ τοΰ περιεχομένου, μέ άντικειμενικό σκοπό νά έξασφαλιστοΰν στά 
συμβαλλόμενα μέρη τά πλεονεκτήματα τής νομοθετικής ρυθμίσεως τοΰ 
Ιουστίνου. Γ ι’ αύτόν άκριθώς τό λόγο, δπως σωστά έπισημάνθηκε17, τό 
φαινόμενο δέν άπαντά σέ άντίστοιχα έγγραφα τής προϊουστινιάνειας περι
όδου, γιατί τήν έποχή έκείνη, πού ή λύση τοΰ γάμου δέν ύπέκειτο σέ περιο
ρισμούς, δέν αισθάνονταν οί άνθρωποι τήν άνάγκη νά έπικαλεσθοΰν κά- 
ποια διάταξη πού θά τούς έξασφάλιζε άπό τήν έπέλευση όποιωνδήποτε 
δυσάρεστων συνεπειών. Μέ αύτή τήν έννοια οί μαρτυρίες γιά τή συναινετι
κή λύση γάμων καλύπτουν όλόκληρο τόν 7ο αιώνα18.

Τήν ίδια περίπου έποχή έκδηλώθηκε έντονη ή άντίδραση τής Εκκλη
σίας κατά τών διαζυγίων μέ κοινή συναίνεση τών συζύγων. Μέ τόν καν. 87 
τής Πενθέκτης Συνόδου (τοΰ Τρούλλου, 691) άπειλήθηκαν ποινές μακρο
χρόνιου άφορισμοΰ έναντίον έκείνων πού προβαίνουν σέ λύση τοΰ γάμου 
τους χωρίς συγκεκριμένη αίτία.

Τήν πρώτη άπαγόρευση τοΰ συναινετικού διαζυγίου μετά τή νεαρά τοΰ 
Ιουστίνου Β' συναντάμε, δπως προαναφέρθηκε, στό κείμενο τής Εκλογής. 
Στό χωρίο 2.13 αύτής τής συλλογής όρίζονται περιοριστικά οί λόγοι λύ
σης τοΰ γάμου καί τονίζεται συνάμα δτι κανείς άλλος λόγος διαζυγίου δέν 
ισχύει πέρα άπ’ αύτούς19. Έ τσ ι μέ τή ρύθμιση αύτή καταργήθηκε ή νεαρά
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τοΰ Ιουστίνου. Θεωρητικά βέβαια θά μποροΰσε νά ύποστηριχτεΐ, πώς ή 
Εκλογή απαγορεύει κάθε άλλο τρόπο μονομερούς λύσης τοΰ γάμου, όπότε 
μένουν περιθώρια παράλληλης έφαρμογής καί της νεαράς τοΰ 566. ’Αλλά ή 
έρμηνεία αύτή αφενός μέν δέ συμβιβάζεται μέ τό δλο πνεΰμα τής Εκλογής, 
πού είναι δυσμενές άπέναντι στό διαζύγιο, καί αφετέρου προϋποθέτει αυτο
τέλεια τών διατάξεών της πού δέ δικαιολογείται άπό τό ίδιο της τό κείμε
νο20. Άλλωστε ή έκδοχή αύτή δέ βρίσκει έρεισμα στό πηγαίο νομικό ύλι- 
κό τοΰ 8ου αιώνα — άντίθετα μάλιστα, δπως θά δοΰμε στή συνέχεια. Μέ 
αύτά τά δεδομένα σέ συνδυασμό μέ τήν έλλειψη όποιασδήποτε διατάξεως 
σχετικής μέ τίς συνέπειες μιάς προσπάθειας συναινετικής λύσης τοΰ γάμου 
προκύπτει, δτι κατά τό δίκαιο τής Εκλογής κάθε τέτοια άπόπειρα ήταν 
προορισμένη σέ άποτυχία καί ό γάμος παρέμενε άδιάλυτος μέ άμεση συνέ
πεια τήν άδυναμία τών “διαζευχθέντων” νά συνάψουν νέο γάμο21.

Φαίνεται λοιπόν πώς μετά τήν έκδοση τής Εκλογής κάθε προσπάθεια 
συναινετικής λύσης τοΰ γάμου ήταν μάταιη. Έ τσ ι οί ένδιαφερόμενοι έπι- 
νόησαν τό έξής έξαιρετικά ένδιαφέρον τέχνασμα γιά νά καταστρατηγή
σουν τό νόμο. Μέ βάση τό κώλυμα τής πνευματικής συγγενείας πού λίγα 
χρόνια πρωτύτερα είχε καθιερώσει μέ τόν καν. 53 ή Πενθέκτη Σύνοδος22 
άρχισαν οί σύζυγοι νά γίνονται άνάδοχοι τών ίδιων τους τών παιδιών. Μέ 
τόν τρόπο αύτό δημιουργεΐτο έκ τών υστέρων μεταξύ τους άνατρεπτικό κώ
λυμα γάμου πού όδηγοΰσε στό έπιθυμητό άποτέλεσμα, δηλαδή στή διάλυ
σή του.

Ή  άντίδραση τοΰ νομοθέτη σ’ αύτή τή πραγματικά κατάφωρη περιγρα
φή τοΰ νόμου δέν ύπήρξε άμεση — ίσως άπό μιά κάποια άνοχή άπέναντι 
στό θέμα τοΰ συναινετικοΰ διαζυγίου (γιατί βέβαια δέν μπορεΐ νά ύποστη- 
ριχτεΐ σοβαρά, δτι τό τέχνασμα άργησε νά γίνει άντιληπτό), ϊσως καί γιατί 
μεσολάβησε μιά προσπάθεια άναθεωρήσεως τοΰ δικαίου τής Εκλογής μέ 
τό Έκλογάδιο, πού θά δοΰμε πιό κάτω. Πάντως μέ νεαρά τών αύτοκρατό- 
ρων Δέοντος Ε' καί Κωνσταντίνου τοΰ έτους 819/82023 θεσπίστηκαν βαρύ
τατες ποινές έναντίον όσων έπιχειροΰν νά λύσουν τό γάμο τους μέ τόν πιό 
πάνω τρόπο καί γενικότερα όσων συνάπτουν δεύτερο γάμο, άφοΰ κατόρθω
σαν νά λύσουν τόν πρώτο μέ όποιοδήποτε τρόπο πού ξεκινούσε άπό κοινή 
συναίνεση.

Ύποστη ρίχτηκε24 δτι, δπως καί στό ιουστινιάνειο δίκαιο (έννοεΐται 
στή Ν. 117.10) ή νεαρά ύποβάλλει μέν τούς παραβάτες σέ αύστηρές κυρώ
σεις, άλλά δέν άπαγγέλλει συνάμα καί άκυρότητα τοΰ διαζυγίου. Ή  παρα
τήρηση είναι έν μέρει μόνο σωστή. Ά ν  μερικοί κατόρθωναν, άψηφώντας 
τήν άπαγόρευση καί ξεγελώντας τόν ίερέα, νά γίνουν άνάδοχοι τών παι
διών τους καί μετά τήν έκδοση τής νεαράς, δέν είχε ό νομοθέτης τή δυνα
τότητα νά διατηρήσει αύτό τό γάμο πού έρχόταν σέ σύγκρουση μέ τήν
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κανονική νομοθεσία, δηλαδή τόν καν. 53 τής Πενθέκτης, ισχυρό. Επομέ
νως έδω μόνον οί περιουσιακές καί οί άλλες κυρώσεις θά είχαν πεδίο έφαρ- 
μογής σέ συνδυασμό μέ τήν άπαγόρευση συνάψεως (ή ένδεχομένως καί τή 
διάλυση) νέου γάμου. ’Άν δμως παρουσιαζόταν κάποια περίπτωση συναινε
τικής λύσης τοΰ γάμου μέ τόν παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή μέ κοινή δήλω
ση τής σχετικής βουλήσεως τών συζύγων, αύτή θά άντιμετωπιζόταν σύμ
φωνα μέ τό δίκαιο τής Εκλογής —πού βέβαια δέν τροποποιήθηκε μέ τή 
νεαρά τοΰ 819/820— τό όποιο, δπως προαναφέρθηκε, άγνοεϊ τέτοιο τρόπο 
λύσης τοΰ γάμου καί έπομένως ή συμφωνία τών συζύγων δέν θά είχε έννο- 
μα άποτελέσματα.

Στό σημείο αύτό πρέπει νά γίνει μνεία καί ένός άλλου κειμένου πού 
άναφέρεται στό συναινετικό διαζύγιο, γιατί οδηγεί στό συμπέρασμα δτι 
στήν ϊδια περίπου έποχή, δηλαδή στίς άρχές τοΰ 9ου αίώνα, έγιναν κι άλ
λες προσπάθειες γιά τή νομοθετική ρύθμιση τοΰ τόσο “καυτοΰ” αύτοΰ θέ
ματος, άλλά μέ διαφορετικό πνεΰμα άπό αύτό τής Εκλογής καί τής νεαρός 
τοΰ Δέοντος Ε'. Πρόκειται γιά τό κεφάλαιο 2.18 τής Ecloga privata aucta 
πού όρίζει δτι: «Λύεται γάμος έγγράφως καί άγράφως δτε οί συνοικοΰντες εξ 
ιδίας άρεσκείας επί τούτω συμφωνήσουσιν. Καί γάρ τφ  προσφόρω ταβουλαρίφ 
άβιάστως τήν ιδίαν φανεροΰντες γνώμην καί πρόφασιν, διά τής τοΰ ρεπουδίου 
ποιήσεως άζημίως τόν πρός εαυτούς διαλύουσι γάμον». Ή  Ecloga privata aucta 
(=  EPA) είναι ένα συμπιληματικό έργο πού συντάχθηκε πιθανότατα τό νω- 
ρίτερο τόν 9ο αιώνα25 μέ συνδυασμό τοΰ κειμένου τής Εκλογής άφενός καί 
τοΰ Έκλογαδίου άφετέρου. Ό πω ς προκύπτει άπό τή σύγκριση τών έπιμέ- 
ρους διατάξεων τών τριών αύτών νομικών έργων, στό μέτρο πού ή χειρό- 
γραφή τους παράδοση τήν έπιτρέπει, ό συντάκτης τής ΕΡΑ άντλησε τό 
ύλικό του μόνον άπό τίς δυό πιό πάνω συλλογές. Επειδή λοιπόν τό χωρίο 
ΕΡΑ 2.18 δέν ύπάρχει στήν Εκλογή, πρέπει νά προέρχεται άπό τό Έκλο- 
γάδιο26.

Ή  τελευταία τούτη συλλογή καταρτίστηκε κατά τή γνώμη μου στά 
χρόνια τής βασιλείας τοΰ Νικηφόρου Α' (802-811)27 καί άποτελεΐ —πάντα 
κατά τήν άποψή μου28— προϊόν συστηματικής έργασίας γιά τήν έξυπηρέ- 
τηση όχι ιδιωτικών άναγκών, άλλά μέ τό σκοπό νά άναθεωρηθεΐ τό τότε 
ίσχύον δίκαιο, δηλαδή ή Εκλογή, μέ κριτήριο τίς έλλείψεις πού διαπιστώ
θηκαν στή διάρκεια τής έφαρμογής του. Μέ τήν άναθεώρηση αύτή πού 
είχε, δπως τό δείχνει καθαρά ή δομή τοΰ έργου, νομοπαρασκευαστικό χα
ρακτήρα, έπαναφέρονταν σέ ισχύ πολλές ιουστινιάνειες ρυθμίσεις πού εί
χαν καταργηθεΐ μέ τή νομοθεσία τών Σύριων αύτοκρατόρων. Μέ τή διάτα
ξη πού άποτέλεσε τήν πηγή τής ΕΡΑ 2.18 θέλησε ό συντάκτης τοΰ Έκλο
γαδίου νά έπαναφέρει ένα θεσμό, πού ή άξιολόγηση τής κοινωνικής συμπε
ριφοράς έδειχνε πώς ήταν καθιερωμένος στή συνείδηση τών συγχρόνων
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του. Πρότυπο θά είχε άσφαλώς τή νεαρά τοΰ 56629 πού, δπως είδαμε, ϊσχυ- 
σε μέχρι τήν κατάργησή της άπό τήν Εκλογή. Κρίνοντας δμως, προφα
νώς, άτελή τή ρύθμιση τής νεαράς, επέβαλε νά γίνει ή δήλωση τής θουλή- 
σεως τών συζύγων ένώπιον ταθουλαρίου, ώστε νά έξασφαλίζεται δτι είναι 
άπαλλαγμένη άπό έλαττώματα30. Γιά λόγους δμως, πάνω στούς όποιους μό
νον ύποθέσεις είναι δυνατό νά διατυπωθούν, ή συλλογή δέν περιβλήθηκε 
μέ νομοθετικό κύρος.

Αύτό δμως πού δέν έφερε σέ πέρας ό άγνωστος συντάκτης τοΰ Έκλογα- 
δίου πραγματοποιήθηκε μέ μία νεαρά, άγνωστο τίνος αύτοκράτορα, πού 
έπανέφερε σέ ισχύ τό συναινετικό διαζύγιο. Ό  πρώτος έκδοτης της Zacha- 
riä von Lingenthal31 τήν τοποθετεί χρονικά μετά τό νομοθετικό έργο τών 
Ίσαύρων καί πρίν άπό τόν Λέοντα ΣΤ'32. Πρόσφατα έγινε νέα κριτική έκ
δοση τής νεαράς αύτής άπό τόν L. Burgmann33 πού έλαβε ύπόψη όλα τά 
μέχρι τώρα γνωστά χειρόγραφα τής αυτοτελούς μορφής της καί τής άπο- 
σπασματικής της παραδόσεως μέσω τής Επαναγωγής (βλ. παρακάτω). Τό 
χρονικό πλαίσιο συντάξεως καί δημοσιεύσεως τής νεαράς τοποθετείται 
στή νέα έκδοση μεταξύ 578 καί 867, δηλαδή άπό τό θάνατο τού Ιουστίνου 
Β' μέχρι τήν άνοδο στό θρόνο τοΰ Βασιλείου Λ'. Ώ ς  πρός τόν terminus ante 
quem δέν μποροΰν νά διατυπωθούν σοβαρές άντιρρήσεις. Τό πρός τά πάνω 
δμως δριο είναι δυνατό νά πλησιάσει κατά τή γνώμη μου πολύ, σέ τρόπο 
πού τό “άνοιγμα” νά περιοριστεί άπό τά τριακόσια σχεδόν χρόνια τοΰ 
παραπάνω ύπολογισμού σέ λιγότερα άπό πενήντα. Μέχρι τά μέσα περίπου 
τοΰ 7ου αιώνα τό χωρίο τοΰ Νομοκάνονα σέ ΙΔ' Τίτλους πού είδαμε πιό 
πάνω μάς βεβαιώνει πώς έξακολουθοΰσε νά ισχύει ή νεαρά τοΰ Ιουστίνου 
Β' καί έπομένως δέν ύπήρχε άνάγκη νά ληφθεΐ κι άλλο νομοθετικό μέτρο 
μέ δμοιο περιεχόμενο. Στά έκατό περίπου χρόνια πού μεσολαβοΰν άπό τή 
σύνταξη τοΰ Νομοκάνονα μέχρι τήν έκδοση τής Εκλογής (741) θά μπο- 
ροΰσε νά είχε έκδοθεΐ ή νεαρά τοΰ “άδηλου” αύτοκράτορα — μέ μία δμως 
προϋπόθεση: δτι προηγουμένως θά άποδεικνυόταν ή θέσπιση διατάξεως, μέ 
τήν όποία καταργήθηκε ή νεαρά τοΰ 566 καί άπαγορεύτηκε τό κατά συναί
νεση διαζύγιο, ώστε νά είναι λογικά άποδεκτή ή λήψη άντίθετου νομοθετι
κού μέτρου. Καί τέτοια διάταξη μέχρι τώρα δέν είναι γνωστή. Ά πό τήν 
Εκλογή μέχρι τήν έκδοση τής νεαράς τοΰ Λέοντος Ε', τό 819/820, —μέ 
τήν αυτονόητη βέβαια προϋπόθεση δτι ή χρονολόγηση αύτή είναι 
σωστή— τό γεγονός δτι οί σύζυγοι κατέφευγαν στό έξεζητημένο τέχνασμα 
νά γίνονται άνάδοχοι τών ίδιων τών παιδιών τους γιά νά ξεφύγουν άπό τήν 
άπαγόρευση τής συναινετικής διαλύσεως τοΰ γάμου τους βοά δτι ό χρόνος 
τής έκδόσεως τής νεαράς τοΰ “άδηλου” αύτοκράτορα δέν μπορεΐ νά άναζη- 
τηθεΐ στό διάστημα αύτό. Ά ν  πάλι ύποστηριχτεΐ, δτι έκδόθηκε μετά τή 
θέση σέ ισχύ τής Εκλογής καί έκ νέου καταργήθηκε, θά πρέπει προηγου
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μένως νά άποδειχτεΐ ή ύπαρξη τοΰ καταργητικοΰ νόμου, άλλιώς δέν είναι 
δυνατό νά δικαιολογηθώ ή έκδοση τής νεαράς τοΰ Λέοντος Ε'. Μέ αυτά 
λοιπόν τά δεδομένα καί μέ τή σημερινή κατάσταση τοΰ πηγαίου ύλικοΰ τό 
μοναδικό χρονικό διάστημα πού προσφέρεται ώς πλαίσιο γιά τήν έκδοση 
τής νεαράς μας είναι άπό τό 820 ώς τό 867.

Μετά άπό μιά σχετικά μακρά narratio, στήν όποία ό συντάκτης δέν πα- 
ρέλειψε νά άναφέρει καί τό γνωστό μας άπό τή νεαρά τοΰ Ιουστίνου Β' καί 
τά κείμενα τών παπύρων “δαίμονα” , άκολουθεΐ ένα μάλλον σύντομο διατα
κτικό, στό όποιο όρίζεται δτι έπιτρέπεται ή συναινετική λύση τοΰ γάμου 
καί δτι οί τέως σύζυγοι είναι άπαλλαγμένοι άπό κάθε ποινή ή όποιαδήποτε 
άλλη δυσμενή συνέπεια34. Στό σημείο αύτό δίκαια διερωτάται ό 
Burgmann35, ποιές συγκεκριμένες ποινές έννοεΐ έδώ ό νομοθέτης. Ένόψει 
τής ρευστότητας πού έπικρατοΰσε κατά τίς τελευταίες δεκαετίες τοΰ 8ου 
αιώνα καί τίς πρώτες τοΰ 9ου ώς πρός τούς έφαρμοστέους κανόνες ούσια- 
στικοΰ ποινικού δικαίου36, έχω τή γνώμη ότι ή πραγματικά τελείως άόρι- 
στη καί γενική διατύπωση τής νεαράς (“μηδέ απειλήν τινα ποινής ή επαγγε
λίαν κακού καί τιμωρίαν ύφίστασθαΓ) έξυπηρετεΐ περισσότερο σκοπούς προ
ληπτικούς, άπο βλέπει δηλαδή στό νά προλάβει τό ένδεχόμενο έφαρμογής 
άπό κάποιο διοικητικό ύπάλληλο ή καί δικαστή μέ ύπερβολικό υπηρεσια
κό ζήλο παλαιότερων διατάξεων, π.χ. τοΰ ιουστινιάνειου δικαίου, πού έτσι 
κι άλλιώς δέν είχαν ρητά καταργηθεΐ μέ τήν Εκλογή, άφοΰ οί συντάκτες 
της τήν έμφανίζουν στό προοίμιό της ώς κωδικοποίηση37.

Στό έρώτημα, άν ή άπαγόρεύση έπιβολής κυρώσεων δεσμεύει καί τήν 
Εκκλησία  ώς πρός τήν άπαγγελία έκκλησιαστικών ποινών (έπιτιμίων)38, 
νομίζω δτι ή άπάντηση πρέπει νά είναι άρνητική, γιατί δέν είναι μόνον ή 
διάκριση τών έννομων τάξεων πού διαφοροποιεί τή λειτουργικότητα τής 
“ ποινής” στήν καθεμία άπό αύτές, άλλά καί γιατί έδώ πρόκειται γιά τό 
forum intemum τής Εκκλησίας, στό όποιο ή Πολιτεία —έπίσημα 
τουλάχιστον— δέν μπορεΐ νά έχει πρόσβαση. Τέλος ή γριφώδης διατύπω
ση τής τελευταίας περιόδου στό κείμενο τής νεαράς δέν έπιτρέπει τή διαπί
στωση, άν ή σύναψη νέου γάμου ήταν έπιτρεπτή σ’ όσους έλυναν τό γάμο 
τους συναινετικά — μολονότι θά μπορούσε ίσως νά ύποστηριχτεΐ, δτι ή 
άπόλυτη άτιμωρησία πού έπαγγέλλεται ό νομοθέτης δέ συμβιβάζεται μέ 
τήν έπιβολή τέτοιου περιορισμού, πού άποτελεΐ μιά όπωσδήποτε δυσμενή 
συνέπεια τοΰ διαζυγίου.

Μέ τή νομοθεσία τών Μακεδόνων σημειώνεται έπάνοδος στίς ιουστι
νιάνειες ρυθμίσεις. Ό  Πρόχειρος Νόμος 11.4 έπιτρέπει τό συναινετικό δια
ζύγιο “διά σωφροσύνην”, έφ’ δσον δηλαδή καί οί δύο σύζυγοι άσπασθοΰν 
τό μοναχικό βίο39 — διάταξη πού άποδίδει βασικά τό περιεχόμενο τής Ν. 
117.10 καί πού σύμφωνα μέ τό σχολιαστή τής Επαναγωγής είχε είσαχθεΐ
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μέ ιδιαίτερη νομοθετική πράξη τοΰ Βασιλείου Α '40. Ή  Επαναγωγή, άντίθε- 
τα, άφοΰ στό κεφάλαιο 21.1 περιέλαθε διάταξη γιά τή λύση τοΰ γάμου λό- 
γω έπιλογής τοΰ μοναχικοΰ βίου41, έπανέλαθε στό κεφάλαιο 21.4 σχεδόν 
αύτούσια τή νεαρά τοΰ άδηλου αύτοκράτορα (κατά τή γνώμη μου μεταξύ 
820-867), γιά τήν όποία έγινε λόγος λίγο πιό πάνω42. Στά Βασιλικά 28.7.6 
καταχωρίστηκε ή Ν. 134.11 μόνον, καί όχι καί ή Ν. 117.1043, πολύ δέ λιγό- 
τερο οί Ν. 22.4 καί 140. Μετά άπ’ αύτό οί διατάξεις τοΰ Πρόχειρου Νόμου 
καί τών Βασιλικών έπικράτησαν άπόλυτα στή βυζαντινή πρακτική44, μέ 
άποτέλεσμα ή συναινετική λύση τοΰ γάμου νά μήν είναι έγκυρη παρά μό
νον άν συνοδευόταν καί άπό είσοδο τών τέως συζύγων σέ μοναστήρι45.

Σέ όλη τή διάρκεια τής πρώιμης καί τής μέσης βυζαντινής περιόδου δέν 
ήταν άναγκαία γιά τή διάζευξη ή προηγούμενη δικαστική κρίση, κι δποτε 
τά δικαστήρια άσχολήθηκαν μέ τό θέμα τής έγκυρότητας ή μή τής λύσης 
ένός γάμου, αύτό έγινε παρεμπιπτόντως48. Μέ νεαρά δμως τοΰ έτους 1085 
τοΰ Αλεξίου Α' καθιερώθηκε ή δικαιοδοσία τών έκκλησιαστικών δικαστη
ρίων γιά δλες τίς γαμικές διαφορές47. 'Ως άρμόδιος φορέας τής δικαστικής 
έξουσίας ή Εκκλησία άντιμετώπισε μέ πολλή σύνεση καί περίσκεψη τίς 
κοινωνικές άνάγκες καί τά άνθρώπινα προβλήματα στά θέματα τοΰ διαζυ
γίου. Ά πό τό πλήθος τών σχετικών άποφάσεων ή προσοχή τών έρευνητών 
συγκεντρώθηκε ιδιαίτερα σέ δσες άνέφεραν ώς λόγο διαζυγίου τό “άκατάλ- 
λακτον μίσος” τών συζύγων48. Υποστηρίχτηκε49 δτι ό λόγος αυτός άποτε- 
λοΰσε άναβίωση (ή ένδεχομένως έπιβίωση) τοΰ συναινετικοΰ διαζυγίου. Ή  
δικαιολογητική βάση αύτής τής άπόψεως έχει άσφαλώς στενή σχέση μέ 
τήν έπίκληση τοΰ “άδιαλλάκτου μίσους” στό προοίμιο τής νεαράς τοΰ 
Ιουστίνου — μέ τή διαφορά δτι τό 566 άποτελοΰσε έπιχείρημα γιά τή θέ
σπιση τοΰ συναινετικοΰ διαζυγίου, ένώ στήν ΰστερη βυζαντινή περίοδο 
διαμορφώθηκε σέ αύτοτελή λόγο διαζεύξεως. Ίσω ς λοιπόν ή γενίκευση 
αύτή νά είναι κάπως τολμηρή. Πιθανότερο μοΰ φαίνεται νά έπαιζε τό “άκα- 
τάλλακτον μίσος” τόν ίδιο ρόλο πού έπαιζε σέ μάς πρίν άπό τό Ν.1329/ 
1983 ό ύπαίτιος ισχυρός κλονισμός. Μέ άλλα λόγια δτι χρησίμευε γιά νά 
στεγάσει δλα τά μεταμφιεσμένα συναινετικά διαζύγια, χωρίς δμως νά πά- 
ψει νά περιλαμβάνει καί περιπτώσεις, στις όποιες ύπήρχε πραγματική άντί- 
θεση τών συζύγων μέ έντονη άντιδικία50.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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είναι πολύ έκτεταμένη. Βλ. τούς συγγραφείς πού παραπέμπει ό M. Kaser, Das römische Privat
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τού θέματος περιέχει καί ή μελέτη τού Ν. Παπαντωνίου, Τό πρόβλημα τοΰ συναινετικού διαζυ
γίου, ’Εφ. 'Ελλ. Νομικών 33 (1966) 862 έπ., ίδίως 864-867. ΓΊρβλ. καί Κ. Βαβούσκου, Σχόλ. 
στήν Παλ. Πρωτ. Θεσ. 2470/1981, Άρμεν. 36(1982) 116-118.

2. Βλ. Kaser, δ.π. I, Μόναχο 1971, σ. 325 έπ., II σ. 174 έπ.
3. «Διαλύονται δέ έν ζωή τών συμβαλλόντων γόμοι, οί μέν συναινοΰντος έκατέρου μέρους 

(υπέρ ών ούδέν ένταΰθα διαλεκτέον, τών συμφώνων τό πράγμα καθάπερ άν έκατέρω δόξειε 
διοικουμένων) οί δέ κατά πρόφασιν εύλογον, οΐ δή καί bona gratia καλούνται, οί δέ αίτιας 
άπάσης χωρίς, οί δέ καί μετά αιτίας εύλογου». Ή  διάταξη αύτή τής νεαρός δέν περιλήφθηκε 
στίς έπιτομές τών Αθανασίου, Θεοδώρου καί Ίουλιανού. Στό σχόλιο b στήν Επαναγωγή 21.1 
άναφέρεται δτι: «Ίστέον, δτι έν μέν τή κβ' νεαρά, καθ’ ήν καί τούτο έστί τό κεφ., κατά 
συναίνεσιν διαλύεσθαι τά συνοικέσια Ιουστινιανός συνεχώρησεν, ούκ αύτός τούτο εΐσάγων, 
άλλ’ έμμένων, ώς έφη, τοΐς παλαιοΐς» (7. καί Π. Ζέπου, Jus Graecoromanum II, ’Αθήναι 1931 
(άνατύπ. 1962) σ. 300).

4. «Εί γάρ δλως ή κατά διάλυσιν ή κατά τρόπον άλλον διασπασθείη συνοικέσιον, ει μέν 
μηδένες ώσι παΐδες, μενέτω τά έμπροσθεν έπί τής έαυτών τάξεως· εί δέ παίδων ύπόντων γένοι- 
το τούτο, καί μηδέ τούς παίδας έρυθριώντες δοΐεν δμως άφορμήν έκουσίας διαλύσεως καί 
κατά συναίνεσιν γινομένης,...».

5. Βλ. Χριστοφιλόπουλο, δ.π., μέ πολλές παραπομπές στίς πηγές καί στή βιβλιογραφία. 
Πρβλ. καί Kaser, δ.π. II σ. 175 σημ. 13.

6. «Επειδή δέ καί άπό συναινέσεώς τινες μέχρι τού παρόντος τούς πρός άλλήλους διέλυον 
γάμους, τούτο τού λοιπού γίνεσθαι ούδενί συγχωρούμεν τρόπω, εί μή τυχόν τινες σωφροσύνης 
έπιθυμίςι τούτο ποιήσουσι».

7. Βλ. δμως στό τέλος τοΰ κεφ. 10 τής νεαράς καί τό ένδεχόμενο έπιβολής καί ποινικών 
ακόμη κυρώσεων σέ βάρος τού ύπαιτίου.
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