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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

λνκνζεηηθψλ έξγσλ ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο θαη νη παξάγνληεο επεξεαζκνχ 

ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, κε ηελ ελδειερή κειέηε, ζρεηηθήο κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα, 

βηβιηνγξαθίαο. Απνηππψλνληαη, νη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δπκψζεηο, νη νπνίεο 

νδήγεζαλ ηε θείκελε θάζε θνξά λνκνζεζία, λα εμειηρζεί θαη λα αληαπνθξηζεί 

θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηφδνπ. Παξάιιεια, δελ ακεινχκε λα 

αλαθέξνπκε, ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηνπ Βπδαληηλνχ Γηθαίνπ, φπσο 

ήηαλ ε Ρσκατθή παξάδνζε,  ε ρξηζηηαληθή εζηθή θαη ε αξραία ειιεληθή γξακκαηεία. 

Αθφκε, επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ λφκσλ, κε ηνπο 

εθάζηνηε εθθξαζηέο απηψλ. Δπίζεο, ην πνιίηεπκα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, 

ήηαλ ε απφιπηε κνλαξρία, κε ηνλ απηνθξάηνξα λα απνηειεί ηελ αλψηαηε θξαηηθή 

αξρή θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηε βαζηθή πεγή λφκσλ. Όκσο, αθφκε θαη ν κνλνθξάηνξαο, 

είρε πεξηνξηζκνχο ζηελ απφιπηε άζθεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ, θαζψο έπξεπε λα δξα κε 

γλψκνλα ηε θαινζχλε θαη ηε θηιαλζξσπία. Απηφ ην ζηνηρείν ηεο Βπδαληηλήο 

Απηνθξαηνξίαο, ηελ θαηέζηεζε σο πξφηππν δηαθπβέξλεζεο ηεο επνρήο, ζε αληίζεζε 

κε ηε πιεηνςεθία ησλ ηφηε βαζηιείσλ, πνπ δηαθαηέρνληαλ απφ απνιπηαξρηθέο 

απφςεηο, κε ηελ άξρνπζα ηάμε λα επηβάιεη κε θάζε βάλαπζν ηξφπν ηελ εμνπζία ηεο, 

ζηνπο αζζελέζηεξνπο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Βσζανηινή Ασηοκραηορία, ρωμαϊκό δίκαιο, νομοθεζία, ασηοκράηορας, 

Ιοσζηινιάνειος Κώδικας, ιζονομία.    

 

1. Εηζαγσγή 

Ζ βπδαληηλή θξαηηθή νξγάλσζε, δηαθαηέρνληαλ απφ ζπγθεληξσηηζκφ θαη έιιεηςε ηεο 

δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ, κε ηνλ απηνθξάηνξα λα είλαη ν λνκνζέηεο, αιιά θαη ε 

αλψηεξε δηνηθεηηθή θαη δηθαζηηθή αξρή. Αθφκε, νη δηθαζηέο δηνξίδνληαλ κε εληνιή 

ηνπ απηνθξάηνξα θαη ήηαλ ππφινγνη ζε απηφλ. Δπηπξφζζεηα, ην Βπδαληηλφ Γίθαην, 

πξνέξρνληαλ απφ ην Ρσκατθφ θαη νη επηβαιιφκελεο πνηλέο δηακνξθψλνληαλ απφ ηε 

ξσκατθή παξάδνζε, ηε ρξηζηηαληθή εζηθή θαη ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία.  

Ζ παξνχζα κειέηε, επηρεηξεί λα απνηππψζεη ηα ζεκαληηθφηεξα λνκνζεηηθά έξγα ηεο 

Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ έδξαζαλ θαηαιπηηθά 

ζηε δηακφξθσζε ηεο. Ζ εξγαζία, μεθηλψληαο αλαιχεη ην λνκνζεηηθφ έξγν ηνπ 

Θενδνζίνπ Β΄ θαη ηνπ Ηνπζηηληαλνχ, ζπλερίδεη κε ηελ παξαγσγή λφκσλ απφ ηε 

δπλαζηεία ησλ Ηζαχξσλ θαη ησλ Μαθεδφλσλ Απηνθξαηφξσλ. ηε ζπλέρεηα, κειεηά 
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ηα λνκνζεηηθά έξγα απφ ηα κέζα ηνπ 11
νπ

 αηψλα κέρξη ην 1453. Σέινο, 

πξαγκαηνπνηείηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα λνκηθά εγρεηξίδηα θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο 

ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο (Λακπάθεο et. al., 2003). 

  

2. Απηνθξαηνξηθέο δηαηάμεηο θαη ε θσδηθνπνίεζε ηνπ Θενδνζίνπ Β΄ 

Ζ πιεζψξα ησλ λνκηθψλ θεηκέλσλ, ε κεηαμχ ηνπο αληίθαζε θαη νη παξσρεκέλεο 

δηαηάμεηο ηνπο, νδήγεζε ην Θενδνζίνπ Β΄ ην 426 λα εθδψζεη ην Νφκν ησλ Αλαθνξψλ 

(Lex Citationis) ή Αλαθνξηθφ Νφκν. ην Νφκν απηφ, νη απφςεηο πέληε ζεκαληηθψλ 

Ρσκαίσλ λνκηθψλ, εθφζνλ είλαη νκφθσλεο, είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην δηθαζηή. 

Γηαθνξεηηθά, ππεξηζρχεη ε γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο. 

Δπίζεο, ην 438 εθδφζεθε ν Θενδνζηαλφο Κψδηθαο (Codex Theodosianus), 

απνηειψληαο ηελ πξψηε θσδηθνπνίεζε λφκσλ, κε εθαξκνγή θαη ζηα δχν ηκήκαηα ηεο 

Απηνθξαηνξίαο (αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ). Αθφκε, πεξηειάκβαλε λνκηθέο δηαηάμεηο απφ 

ην Μεγάιν Κσλζηαληίλν 312, κέρξη ηε ζπγγξαθή ηνπ Κψδηθα (Παπαγηάλλε et. al., 

2015).   

 

3. Θνπζηηληάλεηνο Κώδηθαο 

ηε ζπλέρεηα, ηνλ 6
ν
 αηψλα ν Ηνπζηηληαλφο, επηρείξεζε ηελ πιήξε θσδηθνπνίεζε ησλ 

λφκσλ (Corpus Iuris Civilis) δηαηξψληαο ηνπο ζε:  

 Ηνπζηηληάλεην Κψδηθα (Codex Iustinianus), πνπ πεξηείρε θσδηθνπνηεκέλεο ηηο 

απηνθξαηνξηθέο δηαηαγέο κέρξη εθείλε ηελ πεξίνδν.  

 Παλδέθηεο (Digesta), πνπ αθνξνχζαλ κία νινθιεξσκέλε ζπιινγή πελήληα 

βηβιίσλ, κε απνζπάζκαηα δηαθεθξηκέλσλ λνκνζεηψλ ηεο επνρήο (Αλάζηνο  

1978). 

 Δηζεγήζεηο (Instituta), πνπ απνηεινχζαλ έλα ζπλνπηηθφ εγρεηξίδην γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο ηεο Ννκηθήο Δπηζηήκεο (Παπαγηάλλε  et. al., 2015).  

 Νεαξέο (Novellae), νη νπνίεο γξάθηεθαλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, θαη 

απεηέιεζαλ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κεηά ηνλ Ηνπζηηληάλεην Κψδηθα.   

 

4. Σν λνκνζεηηθό έξγν ησλ  Θζαύξσλ 

Οη απηνθξάηνξεο Λένληαο Γ΄ θαη Κσλζηαληίλνο Δ΄ ην 741 δεκνζίεπζαλ ηελ Δθινγή 

ησλ Νφκσλ (Αλάζηνο 1979), αλαλεψλνληαο ην  ηνπζηηληάλεην δίθαην πνπ δπζρέξαηλε 

ηελ νξζή απφδνζε ηεο δηθαηνζχλεο, εμαηηίαο γισζζηθψλ πεξηνξηζκψλ.  Δπίζεο, ε 

λνκηθή επηζηήκε, είρε νδεγεζεί ζε καξαζκφ, εμαηηίαο ηεο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Ννκηθψλ ρνιψλ ηνλ 6
ν 
αηψλα.  

Ζ Δθινγή ινηπφλ δελ αλαηξνχζε ηελ ηνπζηηληάλεηα λνκνζεζία, αιιά ζπλφςηδε ζε 

απινπζηεπκέλε γιψζζα ηελ πξνυπάξρνπζα λνκνζεζία, καδί κε ηηο Νεαξέο ηνπ 

Λένληα Γ΄, πνπ απνηεινχληαλ απφ δεθανθηψ ηίηινπο, θαη θαζφξηδαλ δεηήκαηα 

νηθνγελεηαθνχ, θιεξνλνκηθνχ δίθαηνπ (Παπαγηάλλε 2015). 

εκαληηθή ήηαλ ε επίδξαζε ηεο ρξηζηηαληθήο εζηθήο ζηελ Δθινγή, ηδηαίηεξα ζην 

πνηληθφ δίθαην, θαη ηε δηθαηφηεξε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Δλψ, πξνβιέπνληαλ ε 

θαηαβνιή κηζζνχ ζηνπο δηθαζηέο απφ ηελ πνιηηεία, γηα λα απνθεχγνληαη νη 

πεξηπηψζεηο δσξνδνθίαο.    

 

5.  Η αλαλέσζε ηεο λνκνζεζίαο επί Μαθεδόλσλ Απηνθξαηόξσλ 

Σελ πεξίνδν ηεο Μαθεδνληθήο Γπλαζηείαο, απφ ηα κέζα ηνπ 9
νπ 

έσο ηα κέζα
 
ηνπ 11

νπ
 

αηψλα, παξαηεξείηαη κία απμεηηθή ηάζε ζηελ παξαγσγή λέσλ Ννκνζεηεκάησλ.  
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5.1  Η Εηζαγσγή  θαη ν Πξόρεηξνο Νόκνο 

Δηζαγσγή, πεξηειάκβαλε δηαηάμεηο γηα ηνπο ξφινπο ηνπ Απηνθξάηνξα θαη ηνπ 

Παηξηάξρε θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ. Ο Πξφρεηξνο Νφκνο, πνπ είλαη 

επεξεαζκέλνο απφ ηε ξσκατθή παξάδνζε θαη ηηο ηνπζηηληάλεηεο ξπζκίζεηο, επεδίσθε 

λα πεξηνξίζεη ηελ εμνπζία ηεο εθθιεζίαο ζηελ παξαγσγή λφκσλ ηνπ θξάηνπο θαη 

απαγφξεπε ηνλ ηέηαξην γάκν.  Δπίζεο, ηα δχν λνκνζεηηθά έξγα δηαηξνχληαη ζε 

ζαξάληα ηίηινπο, κε ζπλαθέο πεξηερφκελν (Αλάζηνο 1979).  

 

5.2  Σα Βαζηιηθά 

Ζ αλαλέσζε ηνπ παιαηνχ δηθαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ έθδνζε ησλ Βαζηιηθψλ, 

αξρηθά απφ ηνλ Βαζίιεην Α΄ θαη νινθιεξψζεθαλ απφ ηνλ Λένληα Σ΄. Σελ πξψηε 

θνξά ζε ζαξάληα θαη ηε δεχηεξε θνξά ζε εμήληα βηβιία (ηα βαζηιηθὰ ἑμήθνληα 

βηβιία), επηρεηξψληαο ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ ηνπζηηληάλεηνπ Κψδηθα, απφ ηνλ νπνίν 

θαη επεξεάζηεθαλ. Αθφκε, ν Πξφρεηξνο Νφκνο θαη ε Δηζαγσγή, επεξεάζηεθαλ απφ 

ηα Βαζηιηθά. ηε ζπλέρεηα, απφ ηνλ  Κσλζηαληίλνπ Ε΄, πξνζηέζεθαλ ηα νλνκαδφκελα 

Παιαηά ρφιηα, πνπ ήηαλ απνζπάζκαηα απφ έξγα αληηθελζφξσλ θαη ζρνιαζηηθψλ. 

Γηα ηηο ιίγεο ιαηηληθέο Νεαξέο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν νη ειιεληθέο επηηνκέο ηνπο, 

θπξίσο απφ ηνπο ζρνιαζηηθνχο Αζαλάζην Δκεζελφ θαη Θεφδσξν Δξκνπνιίηε. 

πλεπψο, δηαθαίλεηαη ν εμειιεληζκφο ηεο Ηνπζηηληάλεηαο Κσδηθνπνίεζεο, κε κία 

πεξηζζφηεξν ζχγρξνλε νπηηθή γηα ηελ παξαγσγή λφκσλ (Αλάζηνο 1979).  

 

5.3  Οη Νεαξέο ηνπ Λένληα Σ΄ 

Ο Απηνθξάηνξαο Λέσλ Σ΄, ν νλνκαδφκελνο νθφο (886-912), εμέδσζε πεξίπνπ 

εθαηφλ είθνζη Νεαξέο. Βαζηθή επηξξνή γηα ηε ζχληαμε ηνπο, ππήξμε ε ειιεληθή 

παηδεία πνπ είρε ιάβεη. Αθφκε, νη Νεαξέο ηνπ Λένληα, επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηα 

ηειηθά θείκελα ησλ Βαζηιηθψλ. Παξφια απηά, ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο, δελ εηζήγαγαλ 

λέεο ξπζκίζεηο, αιιά ην έλα ηξίην απφ απηέο, αθνξνχζε εθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα. 

Σέινο, ε επηξξνή ηνπ εζίκνπ ζην Γίθαην, είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, κε επίδξαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο (Παπαγηάλλε et. al., 2015).  

 

5.4  Σν Επαξρηθό Βηβιίν 

Σν 912 ν Λένληαο Σ΄ έθδσζε ην Δπαξρηθφ Βηβιίν, πνπ θαζφξηδε ηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπληερληψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ έπαξρνπ 

ηεο πφιεσο. ηφρνο ήηαλ ε εμάιεηςε θαηλνκέλσλ αηζρξνθεξδείαο θαη ν αθξηβήο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο ηνπ βάξνπο ησλ αγαζψλ.   

Δπίζεο, νξηνζεηνχληαλ νη ηξφπνη λφκηκεο άζθεζεο ηνπ εκπνξηθνχ επαγγέικαηνο, νη 

πνηλέο γηα πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ απφθηεζε λφκηκεο 

άδεηαο απφ ηνπο εκπφξνπο. Δπηπξφζζεηα, θαζνξίδνληαλ ν ηξφπνο εγγξαθήο ζηα 

κεηξψα ησλ ζπληερληψλ. Παξφια απηά, δελ θαζφξηδε ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

επαγγεικάησλ, αιιά κφλν κεξηθά απφ απηά (Παπαγηάλλε et. al., 2015).  

 

5.5  Οη Νεαξέο ησλ Μαθεδόλσλ απηνθξαηόξσλ κεηά ηνλ Λένληα Σ΄ 

Μεηά ην ζάλαην ηνπ  Λένληα, ζπλερίζηεθε ε παξαγσγή λφκσλ απφ ηνπο δηαδφρνπο 

ηνπ κε έθδνζε Νεαξψλ. Παξάδεηγκα, ν Κσλζηαληίλνο Ε΄ δεκνζίεπζε Νεαξέο, γηα 

δεηήκαηα πνηληθά θαη θιεξνλνκηθά. Ξερσξηζηή θαηεγνξία λφκσλ, απνηεινχλ νη 

Νεαξέο, νη νπνίεο πξνζηάηεπαλ ηνπο κηθξνχο ηδηνθηήηεο γεο, απφ ηηο επεθηαηηθέο 

βιέςεηο ησλ κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ. Σέινο, ν απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο Θ΄ ν 
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Μνλνκάρνο, πηζαλφηαηα ην έηνο 1047, δεκνζίεπζε λφκν, πνπ πξνέβιεπε ηε 

δεκηνπξγία Ννκηθήο ρνιήο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πνπ νλνκάζηεθε Γηδαζθαιείν 

ησλ Νφκσλ (Ζunger 2002).   

 

6.  Η λνκνζεζία από ηα κέζα ηνπ 11νπ αηώλα κέρξη ην 1453 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ Βαζηιηθψλ, ζηακάηεζε θαη ε 

εθηεηακέλε παξαγσγή λέσλ λνκνζεηεκάησλ θαη πεξηνξίζηεθε ζε Νεαξέο θαη 

Χξπζφβνπιια. Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπο, είλαη εθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα, 

νηθνγελεηαθφ δίθαην, πνηληθφ δίθαην θαη ηέινο δηθνλνκηθά ζέκαηα. Καιφ είλαη ζε απηφ 

ην ζεκείν λα αλαθεξζνχλ ηα Χξπζφβνπιια πνπ εθδφζεθαλ, αξρηθά, απφ ηνλ 

Απηνθξάηνξα Αιέμην Α΄ ηνλ Κνκλελνχ (1081-1118), θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ 

δηάδνρν ηνπ Ησάλλε Β΄ Κνκλελφ (1118-1143), κε ηα νπνία παξαρσξνχληαλ εκπνξηθά 

πξνλφκηα, αξρηθά ζηνπο Βελεηνχο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο Γελνπάηεο.  

Σελ πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδν, ηζρπξνπνηνχληαη ηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα, κε ηε 

Νεαξά 27 ηνπ Απηνθξάηνξα Αιεμίνπ Α’, παξαρσξψληαο ηνπο ηελ εμνπζία λα 

δηεπζεηνχλ νηθνγελεηαθά, θιεξνλνκηθά δεηήκαηα, πεξηπηψζεηο ηνθνγιπθίαο θαη ηε 

ζχληαμε ζπκβνιαίσλ. 

Ζ Νεαξά ηνπ Απηνθξάηνξα Μαλνπήι Α΄ Κνκλελνχ ην 1166 επηρεηξνχζε λα 

αλαζπληάμεη ηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο. Αθφκε, νη Παιαηνιφγνη, πξνσζψληαο 

ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο, εθδψζαλ λφκνπο θπξίσο γηα δεηήκαηα εθθιεζηαζηηθνχ 

θαη δεκνζίνπ δηθαίνπ.  

Δπίζεο, γηα ην ηδησηηθφ δίθαην, αλαθέξεηαη κφλν ε Νεαξά ηνπ απηνθξάηνξα 

Αλδξφληθνπ Β΄ ην 1306, ε νπνία είρε ζπληαρζεί απφ ηνλ παηξηάξρε Αζαλάζην. Ζ 

νπνία, ζην πξψην θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην ηεο, θαζφξηδε δεηήκαηα θιεξνλνκηθά. 

Σέινο, ε θαηαιπηηθή ζπλδξνκή ηνπ παηξηάξρε Αζαλαζίνπ ζηε δεκηνπξγία ηεο, 

θαηαδεηθλχεη ηε βαζηθή επηξξνή πνπ δηαδξακαηίδεη ν θιήξνο  ζηελ παξαγσγή λφκσλ 

ηνπ θξάηνπο (Ζunger 2002).  

 

7.  Ννκηθά εγρεηξίδηα θαη ζπιινγέο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη λφκνη ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, γηα λα έρνπλ ηζρχ 

λφκνπ, ρξεηάδνληαλ ε έγθξηζε ηνπ Απηνθξάηνξα, ν νπνίνο είρε θαη ην δηθαίσκα ηεο 

έθδνζεο λφκσλ. Παξφια απηά, απφ ηνλ 6
ν
 αηψλα κέρξη ην ηέινο ηεο Απηνθξαηνξίαο 

ην 1453, ήηαλ ζχλεζεο νη λφκνη λα επηδέρνληαη επεμεξγαζία απφ ηδηψηεο, θαζψο θαη 

λα ζπγθεληξψλνληαη ζε εγρεηξίδηα θαη ζπιινγέο.  

 

7.1 Σα έξγα ησλ αληηθελζόξσλ θαη ησλ ζρνιαζηηθώλ 

Οη αληηθήλζνξεο, ήηαλ νη θαζεγεηέο ησλ λνκηθψλ ζρνιψλ ηνλ 6
ν
 αηψλα, νη νπνίνη 

κεηέθξαδαλ θαη ζρνιίαδαλ, απφ ηα ιαηηληθά ζηα ειιεληθά, ηε λνκνζεζία ηνπ 

Ηνπζηηληαλνχ.  Σέηνην έξγν, είλαη ε κεηάθξαζε ησλ Δηζεγήζεσλ απφ ηνλ αληηθήλζνξα 

Θεφθηιν, κεηαμχ ηνπ 533 θαη 534, ην νπνίν ζηαδηαθά αληηθαηέζηεζε ην πξσηφηππν 

θείκελν. Δπίζεο, εθπνλήζεθαλ πεξηιήςεηο ηνπ Παλδέθηε, νη νπνίεο βνήζεζαλ ζηε 

ζχληαμε ησλ Βαζηιηθψλ, θαζψο  θαη έξγα φπσο ε Δπηηνκή Νεαξψλ ηνπ Αζαλαζίνπ 

Δκεζελνχ ην 577 (Παπαγηάλλε et. al., 2015).  

 

7.2  Σν «Παξάξηεκα» ηεο Εθινγήο (Appendix Eclogae)  

Σνλ 8
ν
 αηψλα, ζπληάρζεθε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θείκελν κε επεμεξγαζίεο ηνπ 

Ηνπζηηληάλεηνπ Κψδηθα, βαζηδφκελν ζηελ Δθινγή, πξνζπαζψληαο λα θαιχςεη ηα θελά 
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ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απνηππψλνληαο ηνπο λφκνπο ζε γιψζζα θαηαλνεηή 

(Παπαγηάλλε et. al., 2015).   

 

7.3  Η Μεγάιε ύλνςε ησλ Βαζηιηθώλ 

Δθπνλήζεθαλ ηνλ 10
ν
 αηψλα, απφ άγλσζην ζπγγξαθέα, κε ζθνπφ λα απνδνζνχλ ζε 

απινπνηεκέλε κνξθή ηα Βαζηιηθά, ρσξίο παξάζεζε ζρνιίσλ, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, 

ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν πνπ θεθαιαίνπ Αθφκε, ην έξγν είλαη βαζηά επεξεαζκέλν 

απφ ηε ρξηζηηαληθή πίζηε. Σέινο, ζε φιν ην θείκελν, ππάξρνπλ αθξηβείο παξαπνκπέο 

ζην απζεληηθφ θείκελν ησλ Βαζηιηθψλ (Αλάζηνο 1979).  

 

7.4  Η Ecloga Basilicorum librorum I-X 

Δίλαη έξγν αγλψζηνπ ζπγγξαθέα ηνπ 12
νπ

 αηψλα θαη απνηειείηαη απφ απνζπάζκαηα 

ησλ δέθα πξψησλ βηβιίσλ ησλ Βαζηιηθψλ, απνηππσκέλα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ 

ην πξσηφηππν. Αθφκε, ηα ζρφιηα ηνπ έξγνπ, ζε κεγάιν βαζκφ αλαιχνπλ ηνλ ηξφπν 

απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο εθείλε ηελ πεξίνδν (Παπαγηάλλε et. al., 2015).  

 

7.5  Η Εμάβηβινο       

Ζ Δμάβηβινο, εθπνλήζεθε ην 1345, απφ ην δηθαζηή Κσλζηαληίλν Αξκελφπνπιν ζηε 

Θεζζαινλίθε θαη απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν λνκηθφ έξγν ηεο χζηεξεο βπδαληηλήο 

πεξηφδνπ. Γηαηξείηαη ζε έμη βηβιία, κε πέληε απφ απηά λα αθνξνχλ ην αζηηθφ δίθαην 

θαη ην έθην ην πνηληθφ, κε πιεζψξα ζρνιίσλ ηνπ ζπγγξαθέα, κε επηξξνέο απφ κία 

πιεηάδα βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ. Δπίζεο, ζα ήηαλ θαιφ λα αλαθεξζεί φηη, ε απνδνρή 

ηεο ππήξμε κεγάιε, απφ ηελ έθδνζε ηεο αθφκε. Δπηπξφζζεηα, εθαξκφζζεθε ηελ 

πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Απεηέιεζε ην ηζρχνλ Αζηηθφ Γίθαην ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο κέρξη ην 1946 (Παπαγηάλλε et. al., 2015).  

 

8.  πκπεξάζκαηα 

Ζ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία, βαζίζηεθε ζηε Ρσκατθή Ννκνζεζία, κε βαζηθφηεξνπο 

ππιψλεο ηνλ απηνθξάηνξαο θαη ηελ εθθιεζία. Ζ ζπλχπαξμε ησλ δχν απηψλ 

εμνπζηψλ, ππήξμε σο επί ην πιείζηνλ αγαζηή, κε θπξίαξρε εμνπζία απηή ηνπ 

Απηνθξάηνξα. Αθφκε, ε πξνβνιή ηνπ ξφινπ ηνπ Απηνθξάηνξα σο «Διέσ Θενχ 

Μνλάξρε» πξνσζήζεθε ηφζν απφ ηε κεξίδα ησλ αλψηεξσλ αμησκαηνχρσλ, φζν θαη 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ θιήξνπ, κε αληάιιαγκα ηελ έθδνζε Χξπζφβνπισλ απφ ηνλ 

Απηνθξάηνξα, σο αλαγλψξηζε ηεο ππνζηήξημεο ηνπο. Παξά ηνλ απνιπηαξρηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεχκαηνο, ε πιεηνλφηεηα ησλ λφκσλ, δηαθαηέρνληαλ απφ ηηο 

αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ηζνλνκίαο πξνο ηνπο αζζελέζηεξνπο. Σέινο, ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αλάζρεζε ησλ απνιπηαξρηθψλ ηάζεσλ νξηζκέλσλ Απηνθξαηφξσλ, 

δηαδξακάηηζε ε Δθθιεζία θαη ν Διιεληθφο πνιηηηζκφο.  
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Abstract 
In the present research, is attempted to analyze the most important legislative 

projects of the Byzantine Empire and the factors that influenced them. Specifically, 

we will do a thorough study of literature review on the subject. The political and 

social fermentations, which led to the legislation to evolve and respond better to the 

needs of each period. At the same time, we do not neglect to mention the main factors 

influencing Byzantine law, such as the Roman tradition, Christian ethics, and the 

ancient Greek culture. Moreover, we attempt to describe the evolution of the law over 

time, with mentioning the main expressives. Also, the regime of the Byzantine Empire 

was the absolute monarchy, with the emperor being the ultimate state authority and 

the basic source of laws. But even the monarch, had its restrictions on the absolute 

exercise of his authority, because it had to act in the interests of goodness and charity. 

This element of the Byzantine Empire made a model of governance of that time, in 

contrast to the majority of the other kingdoms, where they possessing with 

authoritarian views, with the ruling class imposing its brutal power on the weakest 

people.  

 

Keywords: Byzantine Empire, Roman law, legislation, Emperor, Justinianian Code, 

equality. 

mailto:teo.karadimas@gmail.com
mailto:pn_karadima@yahoo.gr

