Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ*
ΣΠΥΡΟΣ ΤΡΩΙΑΝΟΣ / ΑΘΗΝΑ

* Ή μελέτη αυτή άνακοινώθηκε στό Β' Πανελλήνιο Συνέδριο τής
'Ελληνικής 'Ιστορικής 'Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 9-10 Μαΐου 1981.

Ό ’Ιουστινιανός μέ τό μεγαλόπνοο νομοθετικό του Κργο έθεσε τίς
βάσεις γιά τή γένεση τοΟ βυζαντινοΰ δικαίου· δέν είναι όμως ό δημιουργός
του. Ή Ιστορία τοβ βυζαντινοΰ δικαίου άρχίζει μέ τή συστηματική
έπεξεργασία αύτοΟ τοβ νομοθετικοβ ύλικοβ άπό έκείνους πού είχαν τήν εύθύνη τής διδασκαλίας τοβ δικαίου, έκείνους πού έργο είχαν τή μύηση τών
νέων στά μυστικά τής νομικής έπιστήμης. Τό καθήκον αύτό έπωμίστηκαν
πρώτα οί άντικήνσορες καί άργότερα οί σχολαστικοί. Τών πρώτων τό
έρμηνευτικό έργο είχε περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα, οί δεύτεροι
έδωσαν πιό πολύ πρακτικό τόνο στή διδασκαλία τους καί τή συνταίριασαν
μέ τή ρητορική'. Μέ τήν έξαφάνιση άπό τό προσκήνιο άπό τά μέσα τοβ 7ου
αίώνα καί τών μέν καί τών δέ, άρχισε γιά τή νομική παιδεία σοβαρή κρίση
πού δέν άργησε νά έκδηλωθεΐ καί στόν τομέα τής έφαρμογής τοβ δικαίου. Τά
κείμενα τών νόμων έγιναν δυσεύρετα (συχνά άνύπαρκτα στίς έπαρχίες) καί ή
δυσκολία στήν κατανόησή τους, όπου καί δποτε βρίσκονταν, άνυπέρβλητη.
Οί συνθήκες αυτές όδήγησαν στήν κωδικοποίηση τοβ δικαίου έπί τών
Ίσαύρων, τή γνωστή μέ τό όνομα «Ε κλογή»2.
Ή 'Εκλογή δέν είναι τίποτε άλλο άπό μιά προσπάθεια συγκεντρώσεως
τών βασικών γιά τήν καθημερινή ζωή κανόνων δικαίου σέ σύντομες φράσεις,
γραμμένες σέ γλώσσα κατανοητή γιά τό μέσο άνθρωπο τής έποχής έκείνης.
Ή συλλογή στηρίχτηκε στό ίουστινιάνειο δίκαιο, χωρίς αύτό νά σημαίνει
—μιά καί οί άμεσες πηγές της δέν είναι γνωστές— ότι όλο τό περιεχόμενό
της άντλήθηκε άπό τό Corpus Iuris Civilis (παρακάτω = C.I.C.). ’Αντίθετα
μάλιστα φαίνεται ότι καί τής δικαστηριακής πρακτικής ή συμβολή στή
διατύπωση τών διατάξεων τής ’Εκλογής υπήρξε σημαντική—διαπίστωση
πού στό χώρο τοβ ποινικοβ δικαίου έχει ξεχωριστή σημασία λόγω τής έλευθερίας πού ή γενική διατύπωση τών ποινικών διατάξεων άφηνε στόν ποινικό
δικαστή. Χαρακτηριστικό δέ τής σπουδαιότητας τοβ κλάδου αύτοβ γιά τούς
συντάκτες τής συλλογής είναι ότι τό 1/5 τοβ συνολικού όγκου της καί τό 1/3
τοβ συνολικού άριθμού κεφαλαίων άνήκουν στό ποινικό δίκαιο.
Μιλώντας γιά τή διαμόρφωση τού ποινικού δικαίου στήν έξεταζόμενη
1. Βλ. γιά τό £ργο τών άντικηνσόρων καί τών σχολαστικών Ρ. Pieter. Byzantinische
Rechtsliteratur, στοΟ Η. Hunger. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, τ. 2 [Hb.
d. AW. XII, 5.2], München 1978, σ. 419 ίπ. καί 429 ίπ. (μέ πλούσια βιβλιογραφία).
2. Βλ. τή νέα κριτική έκδοση του L. Burgmann στή σειρά Forschungen zur byzantinischen
Rechtsgeschichte, Frankfurt/M (κυκλοφορεί άρχές 1982).
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χρονική περίοδο σέ δύο κείμενα πρέπει νά στηριχτώ: στήν Appendix χή;
’Εκλογής^ καί στό Έκλογάδιο^. ’Ιδού ή σύντομη παρουσίασή τους. Ή
Appendix άποτελεΐ £να άθροισμα κανόνων δικαίου, χωρισμένων σέ μικρές,
άνεξάρτητες μεταξύ τους όμάδες, πού δέ δημιουργήθηκε ώς ένιαΐο έργο άπό
έναν καί τόν αυτό συμπιλητή στό πλαίσιο μιας συνθετικής διαδικασίας,
άλλά σέ άλλεπάλληλα στάδια μέ βάση διάφορες πηγές, πού έλκουν τήν
καταγωγή τους όλες άπό τήν Ιουστινιάνεια κωδικοποίηση. Φέρνει τήν
όνομασία Appendix (=Παράρτημα)5 γιατί ή χειρόγραφη παράδοσή της
συνδέεται σχεδόν άρρηκτα μέ τή χειρόγραφη παράδοση τής ’Εκλογής,
δηλαδή καί τά δύο κείμενα, ’Εκλογή καί Appendix, έμφανίζονται κατά
κανόνα στούς 'ίδιους κώδικες. ' Η διάταξη τών όμάδων αύτών στά διάφορα
χειρόγραφα ποικίλλει, άλλά ή βασική φάση τού σχηματισμού τους πρέπει
νά είχε συμπληρωθεί μέσα στόν 8ο αΙώνα. Δέν είναι τυχαίο γεγονός δτι
περισσότερο άπό τό μισό τού συνολικού όγκου τής Appendix έχει ποινικό
χαρακτήρα.
Τό Έκλογάδιο είναι ένα συμπιληματικό έργο πού σώζεται, δυστυχώς
όχι άκέραιο, στόν Cod.Vind. iur. gr. 2 καί πού άνάγεται κατά τή γνώμη μου
στά πρώτα χρόνια τού 9ου αίωνα*. Ευτυχώς άκέραιο έχει διασωθεί τό ποινικό
μέρος τού έργου. Γράφω «εύτυχώς», γιατί τό μέρος αύτό ρίναι έκείνο πού
παρουσιάζει τίς μεγαλύτερες ίδιορρυθμίες σέ σύγκριση μέ τό υπόλοιπο
κείμενο.
Έτόνισα ότι θά στηρίξω τά συμπεράσματά μου στά δύο αυτά κείμενα,
γιατί ή νομοθετική παραγωγή μέχρι τήν άνοδο στό θρόνο τού πρώτου
Μακεδόνα αύτοκράτορα είναι μηδαμινή. Συγκεκριμένα, ποινικές διατάξεις
περιέχει μόνο μία νεαρά πού άποδιδόταν στό Λέοντα Γ ', άλλά, όπως
πρόσφατα άπέδειξε ό Ο. Kresten^ άνάγεται στή βασιλεία τού Λέοντα Ε'
(813-820).
Καί έρχομαι στό πρώτο άπό τά δύο κείμενα, στήν Appendix. ’ Ανέφερα
προηγουμένως ότι τό μεγαλύτερο μέρος τών διατάξεων της έχει ποινικό
περιεχόμενο. Αύτή ή διαπίστωση σέ συνδυασμό μέ τήν πλούσια χειρόγραφη
παράδοσή της καί μέ τό γεγονός ότι αυτού τού είδους τά συλλεκτικά έργα
.1. Κριτική ίκδοση: !.. Hurgmann-Sp. Troianos. Appendix Edogae, Fontes Minores 111
(Forschungen zur byzant. Rechtsgeschichte, 4], Frankfurt/M 1979, σ. 24-125.
4. Κριτική ίκδοση: /). Simon-Sp. Troianos. Eklogadion und Ecloga privata aucta, Fontes
Minores II [Forschungen zur byzant. Rechtsgeschichte, 3], Frankfurt/M 1977, σ. 45-86.
5. Ή όνομασία αύτή δόθηκε άπό τόν Κ. Ε. Zachariä von Linpenihal, Fragmenta versionis
graecae legum Rotharis Longobardorum regis, Heidelbcrgae 1835, σ. 12 έπ. Ό μεγάλος
αυτός Ιστορικός τού δικαίου άνακάλυψε τήν Appendix καί υπήρξε ό πρώτος της έκδότης στά
Ανέκδοτα, Lipsiae 1843, σ. 184-195.
6. Βλ. Ση. Τρωιάνον, Ό «Ποινάλιος» τού Έκλογαδίου. Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τής
έξελίξεως τού ποινικού δικαίου άπό τού Corpus Iuris Civilis μέχρι τών Βασιλικών [Forschungen
zur byzant. Rechtsgeschichte, 6], Frankfurt/M 1980, σ. 121,
7. Ο. Kreśleń. Datierungsprobleme «isaurischer» Eherechtsnovellen. I. Coli. 1 26, Fontes
Minores IV [Forschungen zur byzant. Rechtsgeschichte, 7], Frankfurt/M 1981, σ. 37 έπ.
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δημιουργήθηκαν γιά νά καλύψουν πρακτικούς καί μόνο σκοπούς, δείχνενδτι
στόν κύκλο τών έφαρμοστών τού δικαίου άπλωνόταν σιγά-σιγά ή πεποίθηση
ότι οί άνάγκες τής πρακτικής στό χώρο τοΟ ποινικού δικαίου ξεπερνοΰσαν
τά όρια πού κάλυπταν οί σχετικές διατάξεις τής ’Εκλογής. ’Έτσι ή Ιδιωτική
πρωτοβουλία έσπευσε νά καλύψει τά κενά τής νομοθεσίας, άντλώντας άπό
τήν άνεξάντλητη πηγή τού C.I.C. Είναι ένδιαφέρον νά δούμε σέ ποιά
άντικείμενα παρατηρήθηκε αύτό τό φαινόμενο. Ό έντυπωσιακά μεγάλος
όγκος τών ποινικών όρισμών τής Appendix στρέφεται γύρω άπό δύο
βασικούς πόλους; Τά έγκλήματα κατά τής ζωής καί τά έγκλήματα κατά τής
χριστιανικής πίστεως καί γενικότερα τής θρησκείας. Ό έντοπισμός αύτός
είναι άπόλυτα εύεξήγητος. Ή ’Εκλογή άφιέρωσε στήν άντιμετώπιση τής
άνθρωποκτονίας τίς διατάξεις 17.45-49, όπου ό συντάκτης της στήν
προσπάθειά του νά περιορίσει τήν έλευθερία τού ποινικού δικαστή στήν
έπιμέτρηση τής ποινής έπιδίωξε τόν όσο γινόταν πιό άκριβή καθορισμό τής
άντικειμενικής καί ύποκειμενικής ύποστάσεως τών σχετικών έγκλημάτων.
Στήν προσπάθειά του αύτή μερικές φορές παρεξέκλινε μάλιστα άπό τούς
Ιουστινιάνειους όρισμούς. ’ Ακόμη, ό μικρός σχετικά άριθμός τών διατάξεων
τής ’Εκλογής γιά τήν άνθρωποκτονία καί τά συναφή έγκλήματα δέν
μπόρεσε νά καλύψει όλα τά έπί μέρους προβλήματα (βαθμού ύπαιτιότητας,
συμμετοχικής δράσεως κλπ.). Πολύ έντονότερα έμφανίζεται ή άνεπάρκεια
τής ’Εκλογής στά έγκλήματα κατά τής πίστεως (κυρίως άποστασία, αίρεση,
μαγεία κλπ.), στά όποια άφιέρωσε όλες κι όλες τέσσερις διατάξεις (17.6, 4344, 52). Καί δέν πρέπει βέβαια νά μάς διαφεύγει ή τεράστια σημασία τών
πράξεων πού έντάσσονται σ ’ αύτό τό χώρο γιά τήν καθημερινή ζωή τής
έποχής έκείνης. Γιά νά άποτραπεί ή δημιουργία τής έντυπώσεως, ότι
ένδεχομένως ή συγκέντρωση διατάξεων στήν Appendix γύρω άπό τίς δύο
αύτές κατηγορίες έγκλημάτων είναι τυχαίο γεγονός, θέλω νά προσθέσω τήν
έξής παρατήρηση. Μία άλλη κατηγορία έγκλημάτων μέ μεγάλη πρακτική
σημασία είναι τά έγκλήματα κατά τών ήθών. ΓΓ αύτά έλάχιστες διατάξεις
συναντάμε στήν Appendix, γιατί οί σχετικές διατάξεις τής ’Εκλογής είναι
έπαρκεϊς καί σέ άριθμό καί σέ έκταση καί ή είσαγόμενη ρύθμιση
(διαφορετική σέ πολλά σημεία άπό τό Ιουστινιάνειο δίκαιο πού ή
γενικότητά του εύνοούσε τήν αυθαιρεσία τών δικαστών) άνταποκρινόταν,
όπως φαίνεται, στό κοινό συναίσθημα γιά τό δίκαιο.
Γιά νά όλοκληρώσω τή γενική θεώρηση τών ποινικών όρισμών τής
Appendix θέλω νά προσθέσω λίγα λόγια γιά τή σχέση τους μέ τίς
άντίστοιχες διατάξεις τής ’Εκλογής. Ό ρόλος τής πρώτης, όπως δηλώνει
καί ή όνομασία της, είναι στό σύνολό του συμπληρωτικός, γ ι ’ αύτό καί
περιέλαβε όμάδες διατάξεων πού ρυθμίζουν, έξαντλητικά σχεδόν, όλόκληρες κατηγορίες έννομων σχέσεων, πού γιά λόγους συντομίας άγνοήθηκαν
στήν ’Εκλογή, όπως τό Γεωργικό Νόμο, τό Ναυτικό Νόμο, τό Στρατιωτικό
Νόμο. Τό ’ίδιο συμβαίνει καί μέ τίς ποινικές της διατάξεις. Ό κύριος
προορισμός τους σύμφωνα μέ τή θέληση τών συμπιλητών ήταν νά καλύψουν
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τά κενά τΐ)ς Έκλογίίς. Σέ μερικές όμως μεμονωμένες περιπτώσεις τό
περιεχόμενο των διατάξεων αύτών έρχεται σέ άντίθεση μέ τό κείμενο τί|ς
’Εκλογής. Προφανώς στις περιπτώσεις αυτές βρισκόμαστε μπροστά σέ
δυσαρμονία (ε’ίτε άρχική, είτε έπιγενόμενη) τής ρυθμίσεως τής ’Εκλογής μέ
τό κοινό συναίσθημα καί ή πρόθεση των συντακτών τής Appendix θά ήταν ή
χρησιμοποίηση τής νομολογιακής όδοΰ γιά τήν έπάνοδο στό Ιουστινιάνειο
δίκαιο—πού άλλωστε δέν είχε καί ρητά καταργηθεϊ μέ τή θέση σέ Ισχύ τής
’Εκλογής, ή όιτοία στό προοίμιό της έμφανίζεται ώς κωδικοποίηση.
Μέ τό δεύτερο έργο πού θά μάς άπασχολήσει στήν έξέταση τοΰ
θέματος, τό Έκλογάδιο, τά πράγματα παίρνουν κάπως διαφορετική όψη.
Ούτε καί αυτό είναι τυχαίο προϊόν μιάς συλλεκτικής άπασχολήσεως. Έδώ
όμως έμφανίζον’ται χαρακτηριστικά πού δέν τά έχει ή Appendix: Πρόκειται
γιά έργασία ένιαία, συστηματική, μέ άπόλυτη συνέπεια στίς έπί μέρους
ρυθμίσεις, πού πρέπει νά έγινε άπό έμπειρο νομικό, πολύ καλό γνώστη τοΰ
Ιουστινιάνειου δικαίου. Καί κάτι άκόμη πολύ σημαντικό. Τό Έκλογάδιο,
τουλάχιστον στό ποινικό του μέρος, δέν παρουσιάζει τά χαρακτηριστικά
ένός έργου πού άποβλέπει στήν έξυπηρέτηση Ιδιωτικών πρακτικών σκοπών,
άλλά έχει τήν έξωτερική μορφή μιάς έπίσημης νομοπαρασκευαστικής
έργασίας, πού έγινε μέ βάση τό Ισχΰον δίκαιο, όχι μέ τό σκοπό τής
όλοκληρωτικής άνατροπής του, άλλά τής άρσεως τών έλλείψεων πού
διαπιστώθηκαν στή διάρκεια τής έφαρμογής του.
Γιά τή σχέση μεταξύ τών διατάξεων τής ’Εκλογής άφ’ ένός καί τοΰ
Έκλογαδίου άφ’ έτέρου, θέλω νά παρατηρήσω τά έξής. Έ π ί συνόλου 43
ποινικών διατάξεων τοΰ τελευταίου, στίς 18 προβλέπεται ρύθμιση είτε
άπόλυτα όμοια είτε παρεμφερής μέ τή ρύθμιση τής Εκλογής. Πρόκειται γιά
τά έγκλήματα ληστείας, κλοπής, έμπρησμοΰ, παραχαράξεως, άνδραποδισμοΰ άλλοτρίου δούλου, προαγωγείας, παιδεραστίας, κτηνοβασίας, διγα
μίας, πορνείας σέ όρισμένες μορφές, αυτομολίας, συκοφαντίας, άκούσιας
άποστασίας, αΙρέσεως καί τυμβωρυχείας. Ά πό άποψη προστατευόμενου έννομου άγαθοΰ τά έγκλήματα αύτά δέν παρουσιάζουν όμοιομορφία. Πρόκει
ται γιά τά πιό πολλά άπό τά έγκλήματα κατά τής περιουσίας, ένα μεγάλο
άριθμό έγκλημάτων κατά τών ήθών καί όρισμένα άλλα ποικίλου περιεχομέ
νου. Σέ πέντε άλλες περιπτώσεις έλλείπουν άντίστοιχες διατάξεις στήν Ε 
κλογή. Πρόκειται γιά τά έγκλήματα τής κατασκοπείας, τής βιαιοπραγίας έν
γένει, τής έκούσιας άποστασίας, τής έξυβρίσεως τοΰ αύτοκράτορα μέ άνώνυμο λίβελλο καί τής φθοράς τής μνηστής τοΰ δράστη. Ά π ό τίς πράξεις αύτές ξεχωρίζει ή βιαιοπραγία,γιατί διατάξεις γιά τήν άντιμετώπισή της περιέ
λαβε καί ή Appendix (11.8-10) —προφανώς γιά νά καλύψει τήν παντελή έλ
λειψη ρυθμίσεως στήν Εκλογή.
Μεγαλύτερο όμως ένδιαφέρον παρουσιάζουν οί διατάξεις, στίς όποιες
παρατηρεΐται διαφορά στήν είσαγόμενη ρύθμιση. Οί περιπτώσεις αύτές δέν
έμφανίζουν κανένα κοινό γνώρισμα καί προέρχονται άπό όλες σχεδόν τίς εί-
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δικότερες κατηγορίες έγκλημάτων*. Πρώτ’ άπ’ δλα άς δοΰμε την άνθρωποκτονία. ’Εδώ τό Έκλογάδιο έγκαταλείπει τή σχετικά περιπτοσιολογική ρύθμιση τής ’Εκλογής καί καθιερώνει τή διάκριση των φόνων σέ
έκούσιους καί άκούσιους, όπου στους πρώτους κατατάσσονται όλοι οΐ
πραττόμενοι μέ δόλο (καί ένδεχόμενο άκόμη), ένώ στους δεύτερους όλοι οΐ
έξ άμελείας. Ή συστηματική αυτή διάκριση άποτελεϊ άναμφισβήτητα
πρόοδο σέ σύγκριση μέ τήν ’Εκλογή. Στό έγκλημα τής άμβλώσεως τό
Έκλογάδιο δέ μεταβάλλει τήν ποινή τής ’Εκλογής, άλλά διαμορφώνει πολύ
εύρύτερα καί τήν άντικειμενική καί τήν υποκειμενική ύπόσταση τοΰ
έγκλήματος. Μεγαλύτερη συνέπεια άπό άποψη έσωτερικής διαρθρώσεως
παρουσιάζει καί ή διάταξη γιά τή φαρμακεία στό Έκλογάδιο, μολονότι ή
προβλεπόμενη ποινή είναι όμοια μέ τής Εκλογής. Γιά τήν καθοσίωση (μιά
μορφή έσχάτης προδοσίας κατά τή σημερινή όρολογία) έπαντιφέρεται ή
θανατική ποινή τοϋ Ιουστινιάνειου δικαίου καί έγκαταλείπεται ή ρύθμιση
τής Εκλογής, πού άφηνε τήν πρωτοβουλία τής διώξεως στόν αύτοκράτορα.
Ά π ό τά έγκλήματα κατά τής περιουσίας, στήν άπελασία (δηλαδή στήν
κλοπή άγέλης ζώων) δέν μεταβάλλεται ή άντικειμενική ύπόσταση, άλλά οΐ
ποινές, πού κλιμακώνονται σέ περίπτωση υποτροπής, γίνο\>ται πολύ
αύστηρότερες. Τήν ’ίδια σκλήρυνση παρατηρούμε καί στήν άντιμετώπιση
των άνδραποδιστών έλεύθερων προσώπων.
’Ανάλογες μεταβολές, δηλαδή είτε διεύρυνση τής άντικειμενικής ή
υποκειμενικής ύποστάσεως, είτε άνπικατάσταση τής προβλεπόμενης στήν
Εκλογή ποινής μέ άλλη αυστηρότερη, παρατηρούμε έπίσης στήν παραβία
ση τοΰ δικαίου τοϋ άσύλου, στήν άρπαγή, στήν αίμομιξία, στήν πορνεία μέ
μοναχή, στή φθορά παρθένου, στή βιαιοπραγία σέ βάρος θρησκευτικών
λειτουργών, ένώ στή μοιχεία διατηρείται μέν ή "ίδια ποινή, άλλά εΙσάγονται
τροποποιήσεις στό δικονομικό πεδίο.
Πρέπει νά τονισθεΐ ότι οΐ μεταβολές πού περιέλαβε τό Έκλογάδιο στό
ποινικό του μέρος δέν άφοροΰν σέ όρισμένη κατηγορία πράξεων, όπότε
θά ήταν θέμα άλλαγής στή γενικότερη άντεγκληματική πολιτική (όπως θά
λέγαμε σήμερα). ’Αντίθετα πρόκειται γιά μεταβολές κατά περίπτωση,
πραγματοποιημένες κάτω άπό τήν έπίδραση όρισμένων παραγόντων, πού θά
προσπαθήσω νά έπισημάνω μέ συντομία. Κοινό χαρακτηριστικό όλων τών
άλλαγών πού έπιχείρησε ό συντάκτης τού Έκλογαδίου είναι ή έπάχΌδος
στό ιουστινιάνειο δίκαιο, πάντα όμως μέσα στά πλαίσια τών άρχών πού
κρατούν στό άκολουθούμενο άπό τή συλλογή ποινικό σύστημα. Παρά
δειγμα: σέ όσες περιπτώσεις τό Έκλογάδιο έπαναψέρει τή θανατική ποινή,
αυτή είναι πάντα ή θανάτωση μέ ξίφος, χωρίς νά άκολουθούνται οί

8.
Γιά τις ειδικότερες διαφορές άνάμεσα σ τιΙνν Ε κ λ ο γή καί τό Έκλο-^άδιο στήν
άντιμετώπιση τών έπί μέρους πράξεων βλ. Στ.. Τροίίάναυ, Ό -Ποινάλιος» κλπ., στό οίκεΐο γιά
κάθε έγκλημα κεφάλαιο.
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έξιδιασμένοι τρόποι έκτελέσεως τοΰ C.I.C. ‘Επίσης δέν έπαναφέρονται
διαφοροποιήσεις στήν ποινική μεταχείριση, στηριζόμενες στή διαφορά
τάξεως. Αύτό σημαίνει ότι στήν έπεξεργασία τοΟ Έκλογαδίου έπικράτησε ή
σκέψη ότι ή έγκατάλειψη άπό τήν ’Εκλογή τών Ιουστινιάνειων ρυθμίσεων
δέν έπήρςε σέ όλες τίς περιπτώσεις πετυχημένη καί άποφασίστηκε ή
έπάνοδος στίς άρχικές αυτές ρυθμίσεις, χωρίς όμως νά άνατραποΟν άλλες
άρχές, πού μέ έπιτυχία είχε είσαγάγει ή συλλογή τών Ίσαΰρων.
■Άλλο σημείο πού δέν μπορεί νά παραγνωριστεί είναι ή έπίδραση τής
‘Εκκλησίας καί τής κανονικής νομοθεσίας σέ όρισμένες περιπτώσεις. ‘Εδώ
όμως πρέπει νά γίνει ή έξής διευκρίνιση. Ό δημιουργός τοΟ ‘Εκλογαδίου,
παρά τήν έπίδραση αυτή, άπέφυγε τήν έπαναφορά σέ Ισχύ Ιουστινιάνειων
διατάξεων, πού θά άπέληγαν σέ οίκονομική ένίσχυση τών μονών. Αύτό
γίνεται φανερό στή διάταξη 17.5, όπου έπαναφέρεται μέν ή θανατική ποινή
γιά τόν άρπαγα μοναχής, χωρίς όμως νά έπαναληφθεΐ ή διάταξη γιά τήν
περιέλευση τής περιουσίας του στή μονή τής παθούσας. Κάτι άνάλογο
έχουμε καί στή διάταξη σχετικά μέ τή μοιχεία ( 17.25), πού δέν έπιτάσσει πιά
υποχρεωτική έγκλειση τής μοιχαλίδας σέ μοναστήρι—κύρωση πού συνεπα
γόταν σημαντικά οίκονομικά ώφελήματα γιά τίς μονές. Αύτές οΐ διαπιστώ
σεις μέ κάνουν νά προτιμώ ώς χρόνο συντάξεως τοϋ ‘ Εκλογαδίου τή βασι
λεία τοΕ Νικηφόρου Α ' (802-811), πού δέν έτρεφε μέν άντιμοναχικά αισθή
ματα, αλλά καί δέν ευνοούσε τό σχηματισμό μεγάλης έκκλησιαστικής
περιουσίας.
Τό ‘Εκλογάδιο δέν ίσχυσε έπίσημα, ούτε είχε τή διάδοση τής
‘Εκλογής, άλλά μαζί μέ αυτή άποτέλεσε τήν Ηύξημένη ‘Ιδιωτική ‘Εκλογή
(Ecloga privata aucta), πού όπως άπόδειξαν τά πρόσφατα εύρήματα τού Σινά·*,
ύπήρξε συνθετική έργασία μέ Ιδιαίτερη χειρόγραφη παράδοση. ‘Αλλά οί
έπιδράσεις τού ‘ Εκλογαδίου δέν ήταν ούτε χρονικά ούτε τοπικά περιορισμέ
νες. Τίς συναντάμε πολλούς αΙώνες άργότερα στά συλλεκτικά έργα τού
Ματθαίου Βλάσταρη καί τού Μανουήλ Μαλαξοϋ"’. Πολύ μεγαλύτερη
διάδοση γνώρισε βέβαια ή Appendix, όπως τό δείχνει ή έντυπωσιακά
πλούσια χειρόγραφή της παράδοση.
Προσπάθησα στά περιορισμένα χρονικά όρια τής άνακοινώσεως νά
δώσω τά γενικά χαρακτηριστικά τού ποινικού δικαίου μιας έποχής, πού στήν

9. Γιά τό νομικό χειρόγραφο πού πρόσφατα βρέθηκε στή μονή τής ' Αγίας Αικατερίνης βλ.
£>. Smon-Sp. Troianos, EPA Sinailica, Fonles Minores III (πιό πάνω σημ. 3) σ. 168-177.
10. Βλ. π.χ, τή διάταξη 17.28 γιά τή φθορά τής μνηστής πρίν άπό τήν ήβη στό «Σύνταγμα
κατά στοιχείον» Μ \ ί (Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ίερών κανόνων, τ. 6,
Ά θή νη σ ι 1859, σ. 374) καί στό κεφ. σ ο η ' τοΟ νομοκάνονα τοΟ Μ. Μαλαξού στή λόγια μορφή
του.
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Ιστορία του δικαίου χαρακτηρίζεται ώς «οί σκοτεινοί αιώνες»". Στό
διάστημα αυτό τό ιουστινιάνειο δίκαιο ξανακέρδισε μέρος άπό τό έδαφος
πού είχε χάσει μέ τήν κωδικοποίηση τών ’ Ισαύρων. Κι αύτό ήταν μόνο τό
προανάκρουσμα τής άναγεννήσεώς του έπί τής δυναστείας τών Μακεδόνων.
Πανεπιστήμιο ’Αθηνών
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