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Θέμα (Μοναδικό): 

 

Γξάςηε ηη γλσξίδεηε γηα ηελ Δμάβηβιν ηνπ Αξκελφπνπινπ θαη ην ξφιν ηεο ζην ειιεληθφ 

δίθαην θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη ηελ εηζαγσγή ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα.  

 

Απάνηηζη: 

 

 Απφ ηνλ 17ν αηψλα θαη κέρξη ηελ Δπαλάζηαζε, ζηνλ επξχηεξν ειιαδηθφ ρψξν 

ηζρχνπλ παξάιιεια: ην ηνπξθηθφ δίθαην, πνπ εθαξκνδεηαη απφ ηα ηνπξθηθά δηθαζηήξηα θαη 

ην βπδαληηλφ δίθαην, θπξίσο ε Δμάβηβινο ηνπ Αξκελφπνπινπ, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ, 

παξάιιεια κε νξηζκέλνπο λνκνθάλνλεο ησλ 16νπ θαπ 17νπ αηψλσλ ηα εθθιεζηαζηηθά 

δηθαζηήξηα. Δπνκέλσο αλαδεηθλχεαηη ε κεγάιε ζεκαζία ηεο Δμαβίβινπ θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ηεο Τνπξθνθξαηίαο.  

 Η πξψηε αλαθνξά ηεο εμαβίβινπ ηνπ Αξκελφπνπινπ ζηελ λνκνζεζία ηνπ λεφπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο γίλεηαη ζην ςήθηζκα ΙΘ', ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 1828, ην νπνίν είρε ηνλ 

ηίηιν "Πεξί δηνξγαληζκνχ ησλ δηθαζηεξίσλ" θαη εθδφζεθε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ 

Κπβεξλήηεο ν Καπνδίζηξηαο. Σπγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 38 ηνπ ςεθίζκαηνο αλαθεξφηαλ: Τα 

Γηθαζηήξηα αθνινπζνύλ εηο κελ ηα πνιηηηθά, ηνπ λόκνπο ηωλ Απηνθξαηόξωλ, πεξηερόκελνπο εηο 

ηνλ πξόρεηξνλ Δμάβηβινλ ηνπ Αξκελόπνπινπ, εηο δε ηα εκπνξηθά ηνλ ηεο Γαιιίαο Δκπνξηθό 

Κώδηθα.   

 Ψζηφζν, ε εθαξκνγή απηψλ ησλ θαλφλσλ ζπλάληεζε δπζρέξεηεο θπξίσο ιφγσ ηνπ 

φγθνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ ηνπ ζπιιεθηηθνχ έξγνπ. Απάληεζε ζε απηφ ην πξφβιεκα 

επηρεηξήζεθε λα δνζεί κε ην Γηάηαγκα αξ. 64 ηεο 4εο Γεθεκβξίνπ 1830, ζην νπνίν δφζεθε  

ζαθήο εληνιή λα εθαξκνζηνχλ νη βπδαληηλνί πνιηηηθνί λφκνη, νη πεξηερφκελνη δειαδή ζηα 

Βαζηιηθά θαη ηηο λεαξέο ησλ κεηαγελέζηεξσλ απηνθξαηφξσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

Βαζηιηθά ήηαλ ε κεγάιε θσδηθνπνίεζε ησλ κέζσ βπδαληηλψλ ρξφλσλ.  

 Μνινλφηη ππνζηεξίρζεθε φηη κε ηελ δηαηχπσζε ηνπ Γηαηάγκαηνο ηεο 4εο Γεθεκβξίνπ 

1830 γίλεηαη απιψο έκκεζε παξαπνκπή ζηηο πεγέο ηεο Δμαβίβινπ, νξζφηεξν είλαη λα 

δερηνχκε φηη είλαη ζαθήο ε πξφζεζε ησλ ζπληαθηψλ ηεο δηάηαμεο λα γίλεη ρξήζε ησλ 

Βαζηιηθψλ. Η αλεπάξθεηα ηεο Δμαβίβινπ λα θαιχςεη φια ηα ζέκαηα ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ ζην 

ζχλνιφ ηνπο έηρε γίλεη πιένλ αληηιεπηή. Με ην Γηάηαγκα πάλησο απηφ δελ ζίγεηαη ε ηζρχο ηεο 

Δμαβίβινπ. πξάγκα πνπ ξεηψο επαλαιακβάλεηαη θαη ζην Χήθηζκα 152 ηεο 15/27 Απγνχζηνπ 

"Πεξί Γηνξγαληζκνχ ησλ Γηθαζηεξίσλ".  

 Σπγθεθξηκέλα, ζην παξαπάλσ Γηάηαγκα πξνβιεπφηαλ: Τα Γηθαζηήξηα ζε πνιηηηθέο 

ππνζέζεηο αθνινπζνύλ ηνπο λόκνπο ηωλ Απηνθξαηόξωλ, θαη έωο ηελ έθδνζε ηεο ππό 

παξαζθεπή ζπιινγήο απηώλ ηωλ λόκωλ, λα ζπκβνπιεύνληαη ηνπο λόκνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

πξόρεηξε Δμάβηβιν ηνπ Αξκελόπνπινπ. Η αθξηβήο έλλνηα ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο πξνθάιεζε 

ζπδεηήζεηο, ηφζν θαηά ηελ επνρή εθείλε, φζν θαη κεηαγελέζηεξα, κεηαμχ ησλ ηζηνξηθψλ ηνπ 

δηθαίνπ. Υπνζηεξίρζεθε φηη κε ηνλ φξν "ζπκβνπιεχνληαη" δεινλφηαλ ζπκβνπιεπηηθή θαη φρη 

λνκνζεηηθή δχλακε ηεο Δμαβίβινπ. Τν πηζαλφηεξν  (θαηά Βειηζζαξνπνχινπ- Καξάθσζηα) 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



είλαη φηη νη ζπληάθηεο ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνχ δελ ηαχηηδαλ ην φιν βπδαληηλφ δίθαην κε ηελ 

Δμάβηβιν ηνπ Αξκελφπνπινπ, αιιά ιφγσ έιιεηςεο ησλ θεηκέλσλ ησλ βπδαληηλψλ λφκσλ ή 

ηεο κεγάιεο δπζθνιίαο εμεχξεζήο ηνπο, δελ είραλ άιιε επηινγή απφ ην λα πξνζδψζνπλ ζηελ 

Δμάβηβιν (πνπ ήηαλ πξνζηηή) ηζρχ λφκνπ.  

 Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Μάνπξεξ, ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ/7 Μαξηίνπ 

1835, εθδίδεηαη Γηάηαγκα ηεο Αληηβαζηιείαο κε ην αθφινπζν πεξηερφκελν: Οη πνιηηηθνί λόκνη 

ηωλ Βπδαληηλώλ απηνθξαηόξωλ νη πεξηερόκελνη ζηελ Δμάβηβιν ηνπ Αξκελόπνπινπ ηζρύνπλ ωο 

ηελ δεκνζίεπζε πνιηηηθνύ θώδηθα, ηελ ζύληαμε ηνπ νπνίνπ έρνπκε ήδε δηαηάμεη. Τα έζηκα όκωο 

πνπ ηα θαζηέξωζε ε πνιύρξνλε θαη αδηάθνπε ζπλήζεηα θαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

ππεξηζρύνπλ, όπωο επηθξάηεζαλ.  

 Ψο πξνο ην λφεκα απηήο ηεο θξάζεο δφζεθαλ πνιιέο εξκελείεο. Πεξηζζφηεξν πηζαλφ 

είλαη φηη νη ζπληάθηεο ζέιεζαλ λα ηζρχζνπλ σο αζηηθφ δίθαην νη απηνθξαηνξηθνί λφκνη πνπ 

πεξηέρνληαλ ζηελ Δμάβηβιν. Με ηελ άπνςε απηή δελ ήηαλ ζχκθσλνη φινη νη λνκηθνί ηεο 

επνρήο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ν πξψηνο θαζεγεηήο ξσκατθνπ δηθαίνπ ζην λεντδξπζέλ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αηκίιηνο Φέξηζνγ, ν νπνίνο εμέθξαζε ηελ βεβαηφηεηα, φηη πέξα απφ 

ηελ Δμάβηβιν, πεγέο ηνπ βπδαληηλνχ δηθαίνπ, ηδηαίηεξα ηα Βαζηιηθά, θαη νη κεηαγελέζηεξεο 

λεαξέο, κπνξνχλ πάληα λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ νη γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα νη 

δηαηάμεηο ηεο Δμαβίβινπ ζησπνχλ. Τα επηρεηξήκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο άπνςεο 

ήηαλ φηη αθελφο ην πιηθφ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Δμαβίβινπ αληιήζεθε απφ ηνλ Αξκελφπνπιν 

απφ ηηο πεγέο απηέο θαη αθεηέξνπ φηη ηα βπδαληηλά απηά λνκνζεηηθά θείκελα επηθπξψζεθαλ 

απφ ηελ λνκνζεηηθή εμνπζία κε ην άξζξν 108 ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο 15/27 

Απγνχζηνπ 1830.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Π. Καιιηγάο (απνδερφκελνο παλδεθηηζηηθέο αληηιήςεηο), 

ππνζηήξημε φηη ε Αληηβαζηιεία ζέιεζε λα πεξηβάιεη κε ηζρχ λφκνπ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Δμαβίβινπ ηνπ Αξκελφπνπινπ. Αηηία απηήο ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο ήηαλ , θαηά ηνλ Καιιηγά, 

ε αζθάιεηα δηθαίνπ. Έρνληαο επίγλσζε ηεο αλεπάξθεηαο ηεο Δμαβίβινπ λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηεο λνκηθήο θαζεκεξηλφηεηαο ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ν δηαπξεπήο λνκηθφο 

ζεσξνχζε φηη ηα ελδερφκελα θελά πνπ άθελε ε ζπιινγή ηνπ Αξκελφπνπινπ έπξεπε λα 

ζπκπιεξσζνχλ κε αλαδξνκή ζηελ ηνπζηηληάλεηα θσδηθνπνίεζε. Αληηκεηψπηδε δειαδή ν 

Καιιηγάο ηελ Δμάβηβιν απιψο σο κηα αθεηεξία γηα ηελ αλαδξνκε ζην αξρηθφ λφκν, πνπ 

θαηά ηελ άπνςή ηνπ ήηαλ ηo Corpus iuris civilis, παξαβιέπνληαο φηη κεηαμχ ηνπ 

Αξκελφπνπινπ θαη ηνπ Ινπλζηηληαλνχ παξεκβάιινληαλ ηα Βαζηιηθά θαη άιιεο πεγέο ηνπ 

βπδαληηλνχ δηθαίνπ. Άιινη λνκηθνί ππνζηήξηδαλ ηελ εθαξκνγή θαη άιισλ βπδαηηλψλ 

θαλφλσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε.  

 Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ Γηαηάγκαηνο ηεο Αληηβαζηιείαο ηνπ 1835 δεκνζηεχηεθαλ 

αξθεηά λνκνζεηήκαηα ζρεηηθά κε ππνζέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηα νπνία ηξνπνπνηνχζαλ ηηο 

πξνυπάξρνπζεο ξπζκίζεηο. Η Δμάβηβινο απνηεινχζε ηελ βαζηθή πεγή άληιεζεο θαλφλσλ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ έσο θαη ηελ δεκνζίεπζε αλ.λ 2250/1940, κε ηνλ νπνίν ζπληειέζζεθε ε 

εηζαγσγή ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, νπνίνο άξρηζε λα ηζρχεη απφ ηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 1946.  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


