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Του Υπαρχ/κα Σάββα Μαυροματίδη* 

Η οργάνωση &  
η απονομή της δικαιοσύνης  
στη Βυζαντινή αυτοκρατορία 
Έγκλημα & τιμωρία

Ο αυτοκράτορας
Η αλλαγή της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην 

Κωνσταντινούπολη επέφερε αλλαγές στο σύστημα 
λειτουργίας και στην ιδεολογία της αυτοκρατορίας. 
Μετά το 324 τη θέση του αυτοκράτορα-θεού παίρνει 
ο «αυτοκράτωρ ελέω θεού», ο εκλεκτός του Θεού, που 
ενσαρκώνει τη θεία βούληση και εξουσιοδοτήθηκε 
από αυτή να διακυβερνήσει τη γη. Η έγνοια για την 
ιεραρχία διέπει όλες τις σχέσεις στους κόλπους του 
κρατικού μηχανισμού και στις σχέσεις μεταξύ των 
αρχών και των υπηκόων.

Παρά το γεγονός, ωστόσο, ότι το πολίτευμα της 
αυτοκρατορίας ήταν η απόλυτη μοναρχία και πως ο 
αυτοκράτορας είχε τον απόλυτο έλεγχο όλων των το-
μέων της κρατικής διοίκησης, ασκώντας αποφασιστι-
κή επιρροή ακόμα και στα εκκλησιαστικά πράγματα, 
η παντοδυναμία του προσέκρουε σε ορισμένους ηθι-
κούς περιορισμούς. Παράγοντες ελέγχου και περιορι-
σμού της αυτοκρατορικής ισχύος ήταν η σύγκλητος, 
ο στρατός, και οι δήμοι (που εξασθενούν μετά τη στάση 
του Νίκα), ενώ σταδιακά πρόβαλε στο προσκήνιο και 
η Εκκλησία, που αν και όχι απόλυτα ανεξάρτητη από 
την κοσμική εξουσία, κράτησε σε όλη την βυζαντινή 
ιστορία ένα όριο πέρα από το οποίο δεν μπορούσε να 
υποχωρήσει. Ο δε αυτοκράτορας όφειλε να σεβαστεί 
και να υπακούσει σε στοιχειώδεις αρχές της χριστι-
ανικής διδασκαλίας και δοξασίες του χριστιανικού 
ηθικού νόμου, που καθορίζουν αυτό το όριο. Άλ-
λωστε, στο Βυζάντιο αυτοκράτορας και πατριάρχης 
αλληλοεξαρτώνται και οφείλουν να συνεργάζονται, 
ώστε να μη διαταραχθεί το ίδιο το θεμέλιο της αυτο-
κρατορίας.

Ο αυτοκράτορας, ως ο προσωρινός εκπρόσωπος 
του Θεού επί της γης ως την ημέρα της επανόδου της 
«επουρανίου βασιλείας» τυπικά εκλεγόταν και ανα-
γορευόταν από αυτούς τους τρείς θεμελιώδεις παρά-
γοντες, που συνιστούσαν οργανωμένες ομάδες, αντι-

προσωπευτικές της λαϊκής βούλησης. Στην πράξη η 
εκλογή αυτή προσλαμβανόταν ως παρεμβολή του Αγί-
ου Πνεύματος και ως αποκάλυψη της θείας βούλησης. 
Μιλώντας, λοιπόν, για την αυτοκρατορική εξουσία 
μπορούμε να κάνουμε λόγο για διπλή εκπόρευση αυ-
τής, κάτι που οδηγεί στην προβολή περιορισμών στην 
άσκηση της εξουσίας από τον αυτοκράτορα: η εξουσία 
του πρέπει να είναι υπηρεσία απέναντι στον Θεό και 
απέναντι στο λαό. Οφείλει να κυβερνά την οικουμένη 
όπως ο Θεός βασιλεύει στο σύμπαν και μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο οι αυτοκρατορικές αρετές πήγαζαν από την 
προσπάθεια μίμησης του Θεού και περιλάμβαναν τη 
δικαιοσύνη, τη φιλανθρωπία, τη γενναιοδωρία, την 
αγνότητα, τη φιλαλήθεια, την ευνομία και την ευσέ-
βεια. Αν και οι αυτοκράτορες επιχειρούσαν να τονί-
σουν τον υπερβατικό χαρακτήρα της εξουσίας τους 
και την απαλλαγή τους από κάθε νομική εξάρτηση, 
τελικά αναγκάστηκαν να δεχτούν ότι η εξουσία τους 
πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό του δικαίου. Ως εκ 
τούτου, ο πιο ισχυρός φραγμός στην απόλυτη εξουσία 
του αυτοκράτορα ήταν ο νόμος, και αυτό κάτω από 
αντιφατικές συνθήκες: αν και ο αυτοκράτορας ήταν η 
πηγή όλων των νόμων και σε αυτόν ανήκε η ύψιστη 
δικαστική εξουσία, ωστόσο ο ίδιος υπόκειτο πάντα 
στον νόμο.

Η απονομή της δικαιοσύνης
Η απονομή της δικαιοσύνης είναι κατ’ εξοχήν έργο 

του αυτοκράτορα. Ως ηγεμόνας-νομοθέτης, ανώτα-
τος κοσμικός δικαστής και κριτής έχει ως ουσιώδες 
υπούργημά του το να κρίνει. Η εξουσία του, εξάλλου, 
δεν αποτελεί δίοδο αυθαιρεσίας, αλλά ευκαιρία διδα-
χής από τον ίδιο, με το δικό του παράδειγμα, προς 
τους υπηκόους του, ώστε να τηρηθεί το δίκαιο, και 
να επιβληθούν οι κατάλληλοι για την περιφρούρηση 
της ευνομίας δεοντολογικοί φραγμοί. Ο δρόμος της 
αίτησης και της ικεσίας προς αυτόν είναι ανοικτός 
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για όλους και όποιος υφίσταται βία έχει το δικαίωμα 
να κάνει έφεση σε αυτόν.

Ο αυτοκράτορας μπορούσε να δικάζει αυτοπρο-
σώπως υποθέσεις σε πρώτη εκδίκαση (εγκλήματα 
εσχάτης προδοσίας ή διαπραχθέντα από ανώτατους 
αξιωματούχους) και δεχόταν εφέσεις εναντίον απο-
φάσεων άλλων δικαστηρίων. Ο αυτοκράτορας δίκα-
ζε στο consistorium principis, μέλη του οποίου ήταν 
ανώτατοι αξιωματούχοι του κράτους. Αυτό το συμ-
βούλιο δεχόταν τις εφέσεις όλων των δικαστηρίων 
της Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια ο αυτοκράτορας 
επικύρωνε, τροποποιούσε ή ακύρωνε τις αποφάσεις 
που είχαν παρθεί από αυτά. Οι δε εφέσεις γίνονταν: α) 
με αναφορά ή υπόμνηση των ενδιαφερομένων, β) με 
έκκλησή τους ή γ) με αίτησή τους στον αυτοκράτορα 
να επιληφθεί της υποθέσεώς τους, εξαιτίας δυσπιστίας 
τους προς το δικαστή ή φόβου τους απέναντι σε έναν 
ισχυρό αντίπαλο. Δίκαζε, λοιπόν, ο αυτοκράτορας και 
διαμέσου απαντήσεων, αποκρινόμενος σε μια τέτοια 
αίτηση ενός ιδιώτη ή ενός δικαστή ή σε μια συμβουλή. 
Οι εφέσεις, πάντως, δίνονταν υπο μορφή δεητηρίου εγ-
γράφου και κατέληγαν στον επί των δεήσεων, ανώτατο 
δικαστικό υπάλληλο που μελετούσε τις υποθέσεις, ει-
σηγούνταν στο αυτοκρατορικό δικαστήριο ή και απα-
ντούσε απευθείας. Λόγω αδυναμίας εκδίκασης όλων 
των υποθέσεων από τον αυτοκράτορα αυτοπροσώπως, 
την ποινική διαδικασία είχαν τακτικοί δικαστές, και 
όλοι οι ανώτεροι υπάλληλοι του κράτους, εκπρόσωποι 
του αυτοκράτορα ο καθένας στο πλαίσιο της δικαιοδο-
σίας του, με τη βοήθεια νομομαθών συνεργατών. Κάθε 
λειτουργός προέδρευε σε ένα δικαστήριο του οποίου η 
αρμοδιότητα εκτεινόταν στις διοικητικές ατασθαλίες, 
στις σωφρονιστικές και ποινικές υποθέσεις.

Βάσει της ιουστιανιάνειας νομοθεσίας στην Κων-
σταντινούπολη ποινική δικαιοδοσία είχαν ο έπαρχος 
της πόλεως, ο πραίτωρ των δήμων και ο κοιαίστωρ, ενώ 
στις επαρχίες οι διοικητές των επαρχιών, που εκδίκα-
ζαν ποινικές ή αστικές υποθέσεις σε πρώτο βαθμό, και 

οι βικάριοι ή ο ύπαρχος, οι οποίοι εκδίκαζαν παρόμοιες 
υποθέσεις σε δεύτερο βαθμό.

Στην πρωτεύουσα μετά τον 5ο αιώνα ο μάγιστρος 
των οφικίων έχει ευρεία δικαιοδοσία επί όλων των 
άλλων οφικίων του παλατιού, ακόμα και δικαστική 
εξουσία σε αυτά. Ο έπαρχος της πόλεως ήταν αρμόδιος 
για δίκες αστικού και ποινικού περιεχομένου, όπως 
και για την εφαρμογή των επιβαλλόμενων ποινών, 
ενώ ο ανώτατος κρατικός δικαστικός λειτουργός ήταν 
ο κοιαίστωρ του ιερού παλατίου, ο οποίος συνέτασσε τις 
αυτοκρατορικές απαντήσεις σε κάθε είδους προσφυγή 
προς τον αυτοκράτορα. Αυτός ήταν ο νομικός σύμβου-
λος του αυτοκράτορα, δίκαζε στο όνομα αυτού και κα-
θόταν στην έδρα δίπλα στον έπαρχο του πραιτορίου. Ο 
τελευταίος συμμετείχε περισσότερο από οποιονδήποτε 
άλλο λειτουργό στην επεξεργασία του αυτοκρατορι-
κού δικαίου και ήταν υπεύθυνος για τη δημοσίευση 
όλων των αυτοκρατορικών διατάξεων στις επαρχίες. 
Στην αρχή του 6ου αιώνα είναι χαρακτηριστικό πως 
η θέση του επάρχου του πραιτορίου των Ανατολικών 
παραχωρείται σε προύχοντες νομομαθείς. Στην πρω-
τοβυζαντινή Κωνσταντινούπολη μαρτυρούνται και 
οι curatores regeonum, αστυνομικοί επιτηρητές των 
συνοικιών με μικρή δικαστική αρμοδιότητα και ο 
ερευνάς, με αποστολή την παρακολούθηση υποθέσεων 
επαρχιωτών που έρχονταν στην Κωνσταντινούπολη. 
Υπήρχαν ακόμη πολλοί κριταί που υπηρετούσαν ως 
μέλη στα δικαστήρια της πρωτεύουσας και διορίζο-
νταν για ορισμένο χρονικό διάστημα επαρχιακοί δικα-
στές. Το σκηνικό ολοκληρώνεται με το επισκοπικό δι-
καστήριο, όπου ο επίσκοπος δικάζει διαφορές κυρίως 
οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. Η απονομή 
δικαίου από αυτό το δικαστήριο είναι υποχρεωτική 
για τους κληρικούς και μόνο για ποινικά αδικήματα 
δικάζονται αυτοί από τα λαϊκά δικαστήρια.

Η απονομή δικαιοσύνης στις επαρχίες ήταν έργο 
του κυβερνήτη. Ως κατώτεροι δικαστές στις πόλεις 
κάθε επαρχίας χρησίμευαν οι άρχοντες της πόλεως 
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κριταί της βήλου (διαιτητές σε διαφω-
νίες από υποθέσεις πρωτοκαθεδρίας) 
και οι κριταί του ιπποδρόμου (συμμε-
τείχαν στο δικαστήριο που βρισκόταν 
στον κλειστό Ιππόδρομο).

Στην επαρχία, κατά την περίοδο 
της λειτουργίας των θεμάτων, η απο-
νομή του δικαίου βρίσκεται στα χέρια 
του πραίτορα (αστική δικαιοσύνη για 
τους λαϊκούς) και του στρατηγού του 
θέματος (ποινικά, πειθαρχικά αδική-
ματα των στρατιωτικών). Οι στρατη-
γοί απένεμαν δικαιοσύνη, περιβαλλό-

μενοι από παρέδρους στις πρωτεύουσες των διαμε-
ρισμάτων, και δέχονταν τις εφέσεις των κατώτερων 
δικαστηρίων. Κατώτεροι δικαστές ήταν οι θεματικοί 
κριταί, που δεν επαρκούσαν για τον όγκο των υποθέ-
σεων προς εκδίκαση, οπότε οι στρατηγοί ανέθεταν τις 
πιο ασήμαντες από αυτές στους  χαμαιδικαστάς. Στα 
τέλη του 11ου αιώνα αστικά δικαστήρια υποτάσσουν 
στη δικαιοδοσία τους στρατιώτες και ρόλο βοηθητι-
κό στα ζητήματα της δικαιοσύνης διαδραματίζουν οι 
δικηγόροι και οι ταβουλάριοι, που μετά την αναδιορ-
γάνωση της διδασκαλίας του δικαίου από τον Κων-
σταντίνο Μονομάχο δεν μπορούσαν να δεχτούν στους 
συλλόγους τους άτομα που δεν εγκρίνονταν από τον 
νομοφύλακα. Υπήρχαν, επίσης, εκκλησιαστικά δικα-
στήρια (που από τον 13ο αιώνα απέδιδαν δικαιοσύνη 
και σε αστικές υποθέσεις) και το επάγγελμα του δικη-
γόρου είχε γίνει ελεύθερο.

Τα προβλήματα, όμως, που προέκυπταν στις δι-
καστικές διαδικασίες ήταν πολλά. Οι ανώτεροι λει-
τουργοί, που προέδρευαν στα δικαστήρια της πρω-
τεύουσας και των επαρχιών, όντας επιφορτισμένοι 
και με άλλες αρμοδιότητες, δεν ήταν υποχρεωμένοι να 
γνωρίζουν ακριβώς το γράμμα των νόμων κι επομέ-
νως ορισμένες αποφάσεις τους που οφείλονταν σε αυ-
τή την ανεπιτηδειότητά τους δικαιολογούνταν. Δεν 
συνέβαινε, φυσικά, το ίδιο με τους βοηθούς τους, οι 
οποίοι ήταν επαγγελματίες νομομαθείς. Ενδεικτικό 
της επικρατούσας κατάστασης ήταν πως τουλάχιστον 
στην πρώιμη αυτοκρατορία ο κόσμος εμπιστευόταν 
περισσότερο τα επισκοπικά δικαστήρια, καθώς οι τα-
κτικοί δικαστές ήταν επιρρεπείς στη δωροδοκία. Με 
την αναδιοργάνωση του δικαστικού συστήματος εκ 
μέρους των Βασιλείου Α’ και Λέοντα ΣΤ’ διασφαλίστη-
κε η ανεξαρτησία των δικαστών απέναντι στους αυ-
τοκρατορικούς πράκτορες και στους άρχοντες με τη 
χορήγηση ικανοποιητικών μισθών, ενώ απαιτούνταν 
από αυτούς καλές σπουδές δικαίου, να ορκίζονται ότι 
θα υπηρετούν την αλήθεια και να συντάσσουν εγγρά-
φως τις αποφάσεις τους, υπογράφοντάς τες. Παρά τα 

(για μικροαδικήματα) και οι έκδικοι. Οι χαμαιδικα-
σταί συνιστούσαν τα πρόσωπα εκείνα στα οποία οι 
άρχοντες των επαρχιών ανέθεταν την εκδίκαση των 
μικροδιαφορών των πολιτών τους. Σημαντικός ήταν ο 
ρόλος των δικηγόρων στην απονομή της δικαιοσύνης. 
Ανήκαν σε συντεχνίες και έπρεπε να παρουσιάζουν 
εγγυήσεις ηλικίας, εντιμότητας και γνώσης. Δικη-
γόροι και συμβολαιογράφοι μαθήτευαν πλησίον ενός 
άλλου εκπροσώπου του επαγγέλματός τους ή ακολου-
θούσαν τα μαθήματα καθηγητών που εποπτεύονταν 
στενά από τους δύο συλλόγους.

Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην αυτοκρατο-
ρία τον 6ο και 7ο αιώνα έχουν αντίκτυπο στη δικαιο-
σύνη. Ο αυτοκράτορας παραμένει η πηγή απονομής 
δικαίου, ωστόσο το δικαστήριό του μετονομάζεται σε 
βασιλικό κριτήριο ή βήμα και πρόεδρός του, όταν απου-
σιάζει ο αυτοκράτορας, είναι ο έπαρχος ή ο δρουγγάρι-
ος της βίγλας. Το βήμα αποτελούνταν από ανώτερους 
λειτουργούς και συνιστούσε εφετείο και το ανώτατο 
δικαστήριο, στο οποίο ο ρόλος του ανακριτή και του 
εισαγγελέα αναπληρώνεται από τον σακελλάριο και η 
εκτέλεση της απόφασης ανατίθεται στον έπαρχο της 
Κωνσταντινούπολης.  Η ισχύς του επάρχου του πραι-
τορίου εξαφανίζεται στις αρχές του 8ου αιώνα και τη 
θέση του παίρνει ο έπαρχος της πόλεως, η δικαστική 
αρμοδιότητα του οποίου συρρικνώνεται, επίσης, με 
την πάροδο των χρόνων και επί Μιχαήλ Ζ’ Δούκα η 
θέση του αντικαταστάτη του αυτοκράτορα στην προ-
εδρία του βήματος παραχωρείται στο δρουγγάριο της 
βίγλας, ο οποίος μετονομάζεται σε μέγα δρουγγάριο.

Η θέση του κοιαίστορα αναβαθμίζεται. Αυτός ενά-
γει στον αυτοκράτορα τους επαρχιακούς δικαστές, 
ενώ στα χρόνια των Μακεδόνων προεδρεύει σε ένα 
δικαστήριο που ασχολείται με πλαστογραφήσεις εγ-
γράφων, διαδοχές, διαθήκες και υποθέσεις γάμου. 
Προνοητικοί αυτοκράτορες κτίζουν στην πρωτεύου-
σα ειδικούς ξενώνες για διαδίκους, για όσο διάστημα 
έμεναν αυτοί στην πόλη. Τον 11ο αιώνα δύο ακόμα 
δικαιοδοσίες λαμβάνουν την οριστική τους μορφή: οι 
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μέτρα που υιοθετούνταν από τους αυτοκράτορες, το 
εριστικό πνεύμα των νομικών που σοφίζονταν τρό-
πους, για να επιμηκύνουν τη διάρκεια των δικών, 
θα προκαλέσει την παρακώλυση της δικαιοσύνης, 
εξαιτίας της συσσώρευσης των δικών. Στην επαρχία 
παρατηρούνταν αταξία στη διαχείριση της δικαιοσύ-
νης, συνέπεια του πλήθους των δικαιοδοσιών και της 
περιπλοκής της διαδικασίας.

Έτσι, το 1166, ο Μανουήλ Α’, για να απλουστεύσει 
τη διαδικασία, τουλάχιστον στην Κωνσταντινούπολη, 
καθόρισε ότι θα υπήρχαν στην πόλη τέσσερα ανώτερα 
δικαστήρια, προεδρευόμενα από το μέγα δρουγγάριο 
(αστικές υποθέσεις), τον προκαθήμενο των δημοσια-
κών δικαστηρίων (σωφρονιστικές και ποινικές υποθέ-
σεις), τον πρωτοασηκρήτη και το δικαιοδότη (που ίσως 
ταυτίζεται με τον κοιαίστορα). Για να περιοριστούν 
οι απεραντολογίες στις αγορεύσεις 
των συνηγόρων υιοθετήθηκε ένα 
σύστημα αγορεύσεων από δύο δι-
κηγόρους της κάθε πλευράς, ενώ 
η γνώμη του προέδρου υπερίσχυε 
σε περίπτωση ισοψηφίας και σε πε-
ρίπτωση μη ομόφωνης απόφασης 
επικρατούσε η άποψη της πλειο-
ψηφίας. Προκειμένου να επισπευ-
τούν οι δικαστικές διαδικασίες και 
να εκδίδονται γρήγορα αποφάσεις, 
ορίστηκε προθεσμία περάτωσης 
των υποθέσεων και θεσπίστηκαν 
ποινές σε περίπτωση καταστρατή-
γησης αυτής. Με μια ακόμη Νεα-
ρά ο Μανουήλ καθόριζε τις ημέρες 
αργίας των δικαστηρίων, ώστε να μην παραμένουν 
κλειστά με το πρόσχημα της «ευλάβειας».

Η λατινική κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης 
ξεθεμελίωσε τη βυζαντινή δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα 
στα τέλη του 13ου αιώνα η κατάσταση να είναι και 
πάλι χαοτική, αφού αφθονούσαν άπληστοι δικηγόροι 
και παραπονούμενοι πελάτες. Οι Ανδρόνικος Β’ και 
Ανδρόνικος Γ’ επιχείρησαν να ανορθώσουν το δικαστι-
κό σύστημα. Ο πρώτος δημιούργησε στην Κωνσταντι-
νούπολη ένα ανώτατο δωδεκαμελές δικαστήριο, του 
οποίου οι κριτές έπρεπε να αποφασίζουν ομόφωνα και 
οι αποφάσεις τους να εκτελούνται αμέσως. Το δικα-
στήριο αυτό διαλύθηκε, στη διάρκεια του εμφυλίου 
πολέμου μεταξύ των δύο αυτών αυτοκρατόρων, και 
ο Ανδρόνικος Γ’, προσπαθώντας να αναδιοργανώσει 
το Κράτος, ίδρυσε το 1329 στην πρωτεύουσα τετρα-
μελές ανώτατο δικαστήριο, αποτελούμενο από δύο 
κληρικούς και δύο λαϊκούς, που είχαν αρμοδιότητες 
σε όλη τη (συρρικνωμένης) αυτοκρατορία. Αρχικά 
δίκαζαν μαζί, όμως λόγω αυξημένων αναγκών δόθηκε 

η δυνατότητα εκδίκασης υποθέσεων στον καθένα ξε-
χωριστά, με την υποχρέωση να εκδίδει την απόφασή 
του στο όνομα και των τεσσάρων κριτών. Διαφθορά 
και καταχρήσεις αλλοίωσαν και αυτό το θεσμό, που 
ωστόσο συνέχισε να λειτουργεί ως την πτώση της 
αυτοκρατορίας.

Λόγω αδυναμίας παρουσίας των κριτών στα επαρ-
χιακά δικαστήρια εμφανίστηκε ο θεσμός των τοπικών 
καθολικών κριτών (Θεσσαλονίκη, Τραπεζούντα, Λή-
μνος, Μοριάς). Τη δικαστική αρμοδιότητα στα κάστρα 
και τις μικρές περιφέρειες είχαν οι κεφαλιτακεύοντες, 
συνεπικουρούμενοι απο πρόσωπα που εκτελούσαν 
χρέη κριτών.  Παράλληλα, επεκτείνονταν η δικαστι-
κή αρμοδιότητα των επισκόπων και το εκκλησιαστικό 
δικαστήριο, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, διαδρα-
μάτιζε όλο και πιο καθοριστικό ρόλο, επεμβαίνοντας 

στις αποφάσεις των πολιτικών 
δικαστηρίων. Στην πατριαρχική 
αυλή ο χαρτοφύλαξ προέδρευε σε 
ένα σωφρονιστικό δικαστήριο · στο 
αστικό δικαστήριο έκρινε τις δια-
φορές ανάμεσα στους κληρικούς 
και τις αγωγές στις οποίες αυτοί 
ενέχονταν (διαθήκες, κληρονομι-
ές), ενώ ο πατριάρχης έστελνε προς 
τους μητροπολίτες απαντήσεις-
αποφάσεις με νομολογική ισχύ. Η 
Εκκλησία, σε αυτά τα χρόνια πα-
ρακμής, κατάφερε να ελέγξει τη 
διαχείριση της δικαιοσύνης, γεγο-
νός που την προετοίμασε για τον 
εθναρχικό της ρόλο στα χρόνια της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Εγκλήματα και τιμωρίες
Ο ποινικός κώδικας που εφαρμόστηκε στην αυτο-

κρατορία, συγκρινόμενος με τις ρωμαϊκές ποινές, χα-
ρακτηρίζεται λιγότερο σκληρός, λόγω της επίδρασης 
του Χριστιανισμού. Πρωταρχικός σκοπός της ποινής 
ήταν η αποκατάσταση της διαταραγμένης έννομης τά-
ξης και βάση της ποινικής δίωξης αποτελούσε η αρχή 
της υπαιτιότητας, δηλαδή η ψυχική σχέση του δρά-
στη με την πράξη του. Η αξία της ποινής ως μέτρου 
πρόληψης παίρνει μια διαφορετική χροιά με τους 
Ίσαυρους, αφού πλέον εντός των σκοπιμοτήτων της 
επιβαλλόμενης ποινής περιλαμβάνονται και οι έννοιες 
της κάθαρσης, της βελτίωσης και του εκφοβισμού. 
Οι Μακεδόνες και οι μεταγενέστεροι αυτοκράτορες 
εμβάθυναν στην ιδέα της ανταπόδοσης για χάρη όσων 
είχαν θιχθεί από το αδίκημα.

Η ποινική δίωξη των παιδιών δημιουργούσε προ-
βλήματα. Σε γενικές γραμμές αυτά απαλλάσσονταν 
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λία), ο σωματικός κολασμός (τιμωρία διαδεδομένη 
στο ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά εφαρμοζόμενη σε δούλους 
ή από τους ελεύθερους μόνο σε «ευτελείς», που στο 
Βυζάντιο συναντάται σε νομικά εγχειρίδια του 8ου-
10ου αιώνα ως κύρια ή παρεπόμενη ποινή, μαζί με την 
εξορία ή τον ακρωτηριασμό, χωρίς να προβλέπεται δι-
αφορετική μεταχείριση λόγω κοινωνικής καταγωγής) 
και το κούρεμα (αυτοτελής τιμωρία ή παρεπόμενη 
σωματικού κολασμού ή εξορίας, που αποσκοπούσε 
στην ηθική μείωση του υποδίκου). Δεν επρόκειτο 
για «εκβαρβαρισμό» του ρωμαϊκού ποινικού δικαίου, 
εφόσον αυτές οι ποινές ήταν διαδεδομένες και στην 
ιουστινιάνεια νομοθεσία. Υιοθετούνταν ουσιαστικά 
ως μέτρο ειδικής πρόληψης, αφού ακρωτηριάζοντας 
τον δράστη η έννομη τάξη απέβλεπε στη μείωση της 
επικινδυνότητάς του και στον αποκλεισμό επανάλη-
ψης της πράξης από αυτόν. Αν και η μεταρρύθμιση 
των Ισαύρων έγινε κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

αποδεκτή από τους κατοπινούς αυτο-
κράτορες και οι ποινικές παρεμβάσεις 
των Μακεδόνων υπήρξαν σχετικώς 
περιορισμένες, ωστόσο η διατήρηση 
των ποινών ακρωτηριασμού έγινε σε 
πιο περιορισμένη κλίμακα από την 
Εκλογή. Το βασανιστήριο της μαστί-
γωσης ήταν συνηθισμένο και επιβαλ-
λόταν στους ανώτατους λειτουργούς, 
ενώ εισήχθησαν από τη Δύση η δι-
καστική μονομαχία και οι θεοδικίες, 
που παρέμειναν μια εξαίρεση.

Η εξορία υιοθετούνταν για ποινές 
μέσης βαρύτητας (ακούσια ανθρω-

ποκτονία, κερδοσκοπία σε βάρος αφελών, άμβλωση), 
μπορούσε να είναι ισόβια ή περιορισμένης χρονικής 
διάρκειας, ενώ μπορεί να συνοδευόταν με σωματικό 
κολασμό ή καταναγκαστικά έργα. Προκειμένου να 
περιοριστούν τα φαινόμενα αυθαιρεσίας από πλευ-
ράς των δικαστικών οργάνων οι Ίσαυροι και οι Μα-
κεδόνες επέβαλαν φραγμούς στην ελευθερία αυτών 
να προβούν στον καθορισμό της διάρκειας και του 
τόπου έκτισης της ποινής, προβλέποντας με σαφή-
νεια για κάθε έγκλημα τις προβλεπόμενες ποινές. Με 
τη δήμευση θίγεται όχι μόνο ο δράστης, αλλά και η 
οικογένειά του. Ήταν διαδεδομένη στους κόλπους 
υψηλόβαθμων κρατικών υπαλλήλων, αλλά στην 
ύστερη βυζαντινή περίοδο περιουσιακές ποινές υπέρ 
του δημοσίου μπαίνουν στο περιθώριο. Στα νομοθετή-
ματα των Ισαύρων και των Μακεδόνων προβλέπεται 
πως ο δράστης οφείλει να καταβάλει στο θύμα ένα 
χρηματικό ποσό και να το αποζημιώσει για τη ζημιά 
που του προκάλεσε.

Τέλος, η στέρηση της ελευθερίας μέσω φυλάκισης 

από ποινές, αν και υπάρχουν αντιφάσεις: στην Ει-
σαγωγή η θανάτωση με ξίφος δεν επιτρέπεται, αν δεν 
έχει συμπληρωθεί από τον δράστη το 7ο έτος της ηλι-
κίας του· σε άλλο κεφάλαιο του ίδιου νομοθετήματος 
παρατηρούμε πως ο ανήλικος και ο ψυχασθενής δεν 
τιμωρούνται με την θανατική ποινή, αν προβούν σε 
φόνο· οι κοπέλες κάτω των 12 ετών και τα αγόρια 
κάτω των 14 τιμωρούνταν με μειωμένη ποινή.

Αξιόποινες πράξεις θεωρούνταν η ληστεία, η αρ-
παγή γυναικών, γης, κινητών πραγμάτων αποκτηθέ-
ντων από κάποια καταστροφή, η σύσταση συμμορίας 
για διάπραξη εγκλημάτων βίας, η αυτοδικία, η μαγεία, 
η δεισιδαιμονία και τα εγκλήματα περί τη γενετήσια 
ζωή. Προβλέπονταν πληθώρα ποινών: θανατική ποι-
νή, σωματικές ποινές, εξανδραποδισμός (σπάνια στην 
μεταϊουστινιάνεια νομοθεσία), εξορία, φυλάκιση, 
δήμευση της περιουσίας, εγκλεισμός σε μοναστήρι, 
πρόστιμα.

Η θανατική ποινή, κληρονομιά 
από το ρωμαϊκό δίκαιο που η χριστια-
νική διδασκαλία δεν κατάφερε να εξα-
φανίσει, περιορίζεται στις περιπτώ-
σεις φόνου, στις μοιχείες και στους 
υπαίτιους βασκανίας. Ο καθορισμός 
του τρόπου θανάτωσης του καταδί-
κου αφηνόταν στην κρίση του δικα-
στή πέρα από τις περιπτώσεις που 
υπήρχαν σαφείς προβλέψεις από το 
νόμο. Η ποινή αυτή βρισκόταν κατά 
το ιουστινιάνειο δίκαιο σε ημερήσια 
διάταξη και συνέχισαν να υφίστανται 
φρικιαστικές μέθοδοι εκτέλεσής της: 
σταύρωση, ρίψη στη θάλασσα ή σε ποταμό μέσα σε 
σάκο με φίδια, θηριομαχία, διαμελισμός από άλογα, 
γδάρσιμο με σιδερένιους όνυχες, ενταφιασμός εν ζωή. 
Οι Ίσαυροι, όμως, καθορίζοντας το είδος και το ύψος 
της ποινής για κάθε έγκλημα αντικατέστησαν τη θα-
νατική ποινή σε πολλά αδικήματα με άλλες ποινές, 
εκτός από τις περιπτώσεις εμπρησμού εκ προθέσεως 
(θανάτωση δραστών στην πυρά) και ληστείας μετά 
φόνου (εκτέλεση με «φούρκα»).

Δεν θα πρέπει να εξιδανικεύσουμε την ποινική 
μεταρρύθμιση των Ισαύρων, καθώς παρατηρούνται 
παρεκκλίσεις ως προς την επιβολή της θανατικής ποι-
νής και της εκτέλεσης αυτής, ενώ υπό την επίδραση 
αραβικών εθίμων φρικτά βασανιστήρια άρχισαν να 
εφαρμόζονται από αυτή την περίοδο και έπειτα για δι-
αφορετικά αδικήματα. Στις σωματικές ποινές, λοιπόν, 
περιλαμβάνονται ο ακρωτηριασμός (κόψιμο χεριού 
για εγκλήματα κατά της περιουσίας, κόψιμο της μύ-
της για εγκλήματα περί τη γενετήσια ζωή, απότμηση 
της γλώσσας για ψεύδορκους, τύφλωση για ιεροσυ-
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δεν προβλεπόταν ως ποινή στο βυζαντινό δίκαιο, κα-
θώς οι φυλακές δεν αποτελούσαν σωφρονιστήρια, αλ-
λά χρησίμευαν για την κράτηση των υποδίκων. Από-
κλιση από την ανωτέρω αρχή παρατηρείται μετά τον 
12ο αιώνα, συνέπεια της συρρίκνωσης της αυτοκρατο-
ρίας. Υποκατάστατο της ποινής φυλάκισης αποτέλεσε 
ο εγκλεισμός των δραστών ορισμένων εγκλημάτων 
σε μοναστήρια, με ή χωρίς αναγκαστική μοναχική 
κουρά, που στόχο είχε είτε τον σωφρονισμό του δρά-
στη, είτε την εξουδετέρωση πολιτικών αντιπάλων ή 
ανταπαιτητών του θρόνου, οπότε και ο κατηγορούμε-
νος εγκλείεται στη μονή ως συνωμότης και μέσω της 
κίνησης αυτής αποκαθίσταται η διαταραχθείσα τάξη 
πραγμάτων. Οι Ίσαυροι παρέλειψαν τέτοιας μορφής 
ποινή, λόγω της πολεμικής του Λέοντα Γ’ κατά των 
μοναστηριών, στα πλαίσια της εικονομαχίας, προκει-
μένου αυτά, ως αντίπαλοι της εκκλησιαστικής πολιτι-
κής του, να μην ενδυναμωθούν οικονομικά, μέσω της 
περιέλευσης μέρους της περιουσίας των κρατουμένων 
στο ίδρυμα.

Μια καταδικαστική απόφαση ή μια ποινή είχε και 
κοινωνικές συνέπειες για ένα πρόσωπο, καθώς δεν 
μπορούσε, για παράδειγμα, να παραστεί ως μάρτυρας 
σε δικαστήριο. Παρόλα αυτά στα βυζαντινά χρόνια 
καταργήθηκε η απαγόρευση της ταφής του καταδι-
κασμένου σε θάνατο, εφόσον σύμφωνα με τους εκ-
κλησιαστικούς κανόνες κάτι τέτοιο αφορά μόνο την 
περίπτωση της αυτοκτονίας, όπου ο αυτόχειρας είχε 
επίγνωση της πράξης του.

Συμπεράσματα
Η απονομή δικαιοσύνης στο Βυζάντιο θεωρούνταν 

έργο του αυτοκράτορα, που ήταν επιφορτισμένος από 
τον Θεό για την τήρηση της τάξης στα επίγεια πράγ-
ματα. Συνεπικουρούμενος από ένα πλήθος υπαλλή-
λων του κρατικού μηχανισμού ο ανώτατος άρχοντας 
του Κράτους επιχείρησε σε όλη τη διάρκεια ύπαρξης 
της αυτοκρατορίας να λειτουργήσει η δικαιοσύνη με 
επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Ο ίδιος ο νόμος 
αποτέλεσε τον σημαντικότερο φραγμό στην εξουσία 
του ίδιου του αυτοκράτορα, ο οποίος προσπάθησε να 
περιορίσει τα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιαχεί-
ρισης του δικαστικού συστήματος από τα αρμόδια 
όργανα.

Οι αλλαγές στη φύση της αυτοκρατορίας στη χιλι-
όχρονη ιστορία της επηρέασαν και την δικαστική ορ-
γάνωσή της, όπως και τις επιβαλλόμενες ποινές. Έτσι, 
από τον 7ο αιώνα και έπειτα η εισαγωγή των βασανι-
στηρίων και η ελάττωση των περιπτώσεων θανατικής 
καταδίκης αποτελούν σημεία αναφοράς. Οι Μακεδόνες 
αυτοκράτορες κράτησαν τμήματα της Εκλογής, αλλά 
επανέφεραν σε ισχύ διατάξεις της ιουστινιάνειας νο-

μοθεσίας. Το βυζαντινό ποινικό δίκαιο, υπό της επί-
δραση του χριστιανικού μηνύματος, αποτελεί τμήμα 
μιας περισσότερο ανθρωπιστικής πολιτικής, ενώ η 
αύξηση των δικαστικών αρμοδιοτήτων της Εκκλησί-
ας, όσο η αυτοκρατορία παρήκμαζε, την βοήθησε να 
προετοιμαστεί για τον ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισε, 
επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στις υποθέσεις των 
χριστιανών υπηκόων του σουλτάνου. ] 
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