
Καηά ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα, ε εμαδηαζέηνπ θιεξνλνκηθή δηαδνρή γηλφηαλ κε βάζε 
κηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαινχληαλ νη νηθείνη. Τν αηηηθφ 
θιεξνλνκηθφ δίθαην ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνηίκεζε ησλ 
αλδξψλ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο θαη ησλ θαηηφλησλ ζε ζρέζε κε ηνπο εθ πιαγίνπ 
ζπγγελείο.  
Η ζεηξά ησλ πξνζψπσλ πνπ θαινχληαη ζηελ θιεξνλνκηή δηαδνρή είλαη ε αθφινπζε: 
1. Οη άξξελεο θαηηφληεο. Οη γλήζηνη άξξελεο θαηηφληεο απνθιείνπλ ηελ ππεηζέιεπζε 
ζηελ θιεξνλνκία ηφζν πσλ ζειέσλ θαηηφλησλ φζν θαη ησλ εθ πιαγίνπ ζπγγελψλ. 
2. Οη γλήζηεο ζπγαηέξεο θαινχληαη ζε πεξίπησζε πνπ ν απνβηψζαο δελ θαηέιεηπε 
άξξελεο θαηηφληεο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο, εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο πεξί επηθιήξσλ. 
3. Σχκθσλα κε ηελ νξζφηεξε άπνςε, ζηελ ηξίηε ζέζε θαιείηαη ν παηέξαο ηνπ 
απνβηψζαληνο. 
4.Οη νκνπάηξηνη αδεξθνί ηνπ απνβηψζαληνο θαη νη θαηηφληεο ηνπο. 
5. Οη νκνπάηξηεο αδεξθέο θαη νη θαηηφληεο ηνπο  
6. Οη ζείνη (νη αδεξθνί ηνπ παηέξα) ηνπ απνβηψζαληνο θαη νη θαηηφληεο ηνπο κέρξη θαη 
ηνπ πέκπηνπ βαζκνχ (γηνί πξσηνμαδέιθσλ, ζηνπο νπνίνπο ζηακαηνχζε ε 
αγρηζηεία). 
7. Οη ζείεο ηνπ απνβηψζαληνο (φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε) 
8. Η κεηέξα ηνπ απνβηψζαληνο  
9. Οη νκνκήηξηνη αδεξθνί ηνπ απνβηψζαληνο θαη νη θαηηφληεο ηνπο. 
10.  Οη νκνκήηξηεο αδεξθέο ηνπ απνβηψζαληνο θαη νη θαηηφληεο ηνπο. 
11. Οη ζείνη απφ κεηξηθή πιεπξά θαη νη θαηηφληεο ηνπο κέρξη πέκπηνπ βαζκνχ. 
12.  Οη ζείεο απφ κεηξηθή πιεπξά θαη νη θαηηφληεο ηνπο κέρξη πέκπηνπ βαζκνχ. 
13. Ο πιεζηέζηεξνο ζπγγελήο απφ παηξηθή πιεπξά, ν νπνίνο δελ πεξηιακβάλεηαη 
ζηνπο "αγρηζηείο". 
 Σηελ απίζαλε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα, 
ηίζεληαη ζε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί ρεξεχνπζαο θιεξνλνκίαο ( νίθνο έξεκνο). 
 

Σπγγελήο κε ηελ παξαπάλσ ξχζκηζε, είλαη ε ξχζκηζε ηεο εμ αδηαζέηνπ θιεξνλνκηθήο 
δηαδνρήο ζηνλ θψδηθα ηεο Γφξηπλαο. 
 

Πξνρσξψληαο, ζα αλαθεξζνχκε ζηε ξχζκηζε πνπ ίζρπε θαηά ηα ειιεληζηηθά ρξφληα. 
Οη θαλφλεο ηεο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ δελ δηαθέξνπλ θαη 
πνιχ απφ απηνχο πνπ ίζρπαλ θαηά ηνπο θιαζηθνχο ρξφλνπο ζηελ Αζήλα ή ζηε 
Γφξηπλα. Σηελ πξψηε ηάμε θαινχληαη νη θαηηφληεο ηνπ απνβηψζαληνο. Οη ζπγαηέξεο 
θαινχληαη κφλν εθφζνλ δελ έιαβαλ πξνίθα, ε νπνία εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην 
κεξίδηφ ηνπο ζηελ παηξηθή πεξηνπζία. Σην αιεμαλδξηλφ δίθαην ησλ ξσκατθψλ 
ρξφλσλ, ηα ηέθλα πνπ γελληψληαη απφ ηνλ γάκν αζηήο κε μέλν δελ θιεξνλνκνχλ ηε 
κεηέξα. Απφ ηνπο ειιελζηηθνχο ρξφλνπο, θαιείηαη ζηελ εμ αδηαζέηνπ θιεξνλνκηθή 
δηαδνρή θαη ε ζχδπγνο ηνπ απνβηψζαληνο. Ειαλ δελ ππάξρνπλ ζπγγελείο θαη' επζεία 
γξακκή ή ζχδπγνο, θαινχληαη νη εθ πιαγίνπ ζπγγελείο, πνπ εμαθνινπζνχλ λα 
νλνκάδνληαη αγρηζηείο. Αγλννχκε κέρξη πνηφ βαζκφ ζπγγέλεηαο εθηείλεηαη ε αγρηζηεία 
ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ. Σε πεξίπησζε φκσο πνπ δελ ππάξρεη θαλέλαο ζπγγελήο 
ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ε θιεξνλνκία πεξηέξρεηαη ζην δεκφζην. 
 

Ακέζσο παξαθάησ, αθνινπζεί ε αλαθνξά ζηελ ξχζκηζε ηεο εμ αδηαζέηνπ 
θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο θαηά ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο. 
Σχκθσλα κε ην ius civile, ζηελ εμ αδηαζέηνπ θιεξνλνκηθή δηαδνρή θαινχληαη νη sui 
ηνπ απνβηψζαληνο , ηα πξφζσπα δειαδή πνπ ηεινχζαλ ππφ ηελ εμνπζία ηνπ θαη κε 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



ηνλ ζάλαηφ ηνπ θαζίζηαληαη απηεμνχζηα. Σηελ θαηεγνξία επνκέλσο απηή 
πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ηνπο θαηηφληεο, ε ζχδπγνο, κφλν εθφζνλ είρε πεξηέιζεη 
ζηελ εμνπζία ηνπ ζπδχγνπ ηεο (manus) θαη δελ είρε παξακείλεη ππφ ηελ παηξηθή 
εμνπζία ή δελ ήηαλ απηεμνχζηα. Αλ δελ ππάξρνπλ θιεξνλφκνη απφ ηελ θαηεγνξία 
ησλ  sui, θαιείηαη ν πιεζηέζηεξνο εθ πιαγίνπ ζπγγελήο θαη' αξξελνγνλία. Τν εμ 
αδηαζέηνπ θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ ζπγγελψλ εμ αξξελνγνλίαο 
πεξηνξίδεηαη ζηηο νκνπάηξηεο αδεξθέο θαη ζηε κεηέξα, εθφζνλ είρε ηειέζεη γάκν cum 
manu κε ηνλ παηέξα ηνπ απνβηψζαληνο. Αλ δελ ππάξρνπλ, ηέινο, νχηε εθ πιαγίνπ 
ζπγγελείο εμ αξξελνγνλίαο, ζην αξρατθφ δίθαην ε πεξηνπζία πεξηεξρφηαλ ζην γέλνο 
ηνπ απνβηψζαληνο, ελψ αξγφηεξα ζεσξείηαη αδέζπνηε. 
 

Τν πξαηηνξηθφ δίθαην δελ νξίδεη ηνπο εμ αδηαζέηνπ θιεξνλφκνπο, αιιά ηνπο εμ 
αδηαζέηνπ "λνκείο ηεο θιεξνλνκίαο" (bonorum possessores). Σηα κέζα ησλ 
θιαζηθψλ ρξφλσλ, ε εμ αδηαζέηνπ θιεξνλνκηθή δηαδνρή ηνπ πξαηηνξηθνχ δηθαίνπ 
πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ηάμεηο: α) Τνπο θαηηφληεο ηνπ θιεξνλνκνχκελνπ (unde liberi), 
δειαδή ηνπο sui φζν θαη απηνχο πνπ έρνπλ ρεηξαθεηεζεί. β) Σηελ δεχηεξε ηάμε 
θαινχληαη φια ηα πξφζσπα πνπ θαινχληαη ζηελ αμ αδηαζέηνπ δηαδνρή ηνπ ius civile 
(unde legetimi). γ) Σηελ ηξίηε ηάμε θαινχληαη νη εμ αίκαηνο ζπγγελείο, απφ παηξηθή 
θαη απφ κεηξηθή πιεπξά. κέρξη έθηνπ βαζκνχ (unde cognati). δ) Σηελ ηέηαξηε ηάμε 
ησλ εμ αδηαζέηνπ bonorum possessores θαιείηαη, ηέινο, ν επηδψλ ζχδπγνο (unde vir 
et uxor). Πξνυπφζεζε γηα λα θιεζεί ν ηειεπηαίνο είλαη ε ηέιεζε λφκηκνπ θαηά ην ius 
civile γάκνπ, είηε cum manu, είηε ρσξίο, αξθεί ν γάκνο απηφο λα κελ έρεη ιπζεί κέρξη 
ηνλ ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ.  
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


