Η ΣΧΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΚΑΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΩΝ
Είναι γνωστόν δτι οί βυζαντινοί αύτοκράτορες προσέδωκαν μέν εις τους
εκκλησιαστικούς κανόνας ισάξιον προς τούς πολιτικούς νόμους νομοθετικόν
κύρος διά διατάξεων διατηρηθεισών εν ίσχύϊ καθ’ άπασαν την βυζαντινήν
περίοδον’, άλλ’ουδόλως άπεξενώθησαν τής εξουσίας τού νομοθετεΐν επί
εκκλησιαστικών θεμάτων διά νόμων, ου μόνον συμπληροΰντων αλλά και τροποποιούντων ή καταργούντων τούς εκκλησιαστικούς κανόνας, εις τρόπον ώστε,
κατά τό αληθές πνεύμα των περί ών πρόκειται διατάξεων, οί κανόνες διατη
ρούν το νομοθετικόν των κύρος μόνον έφ’ δσον δεν τροποποιηθούν ή καταργηθούν υπό μεταγενεστέρου αύτοκρατορικού νόμου. Περί άνωτέρας τυπικής
τούτων δυνάμεως άποκλειοΰσης την υπό πολιτικού νόμου κατάργησιν ή τροποποίησίν των ούδείς γίνεται λόγος 1
2.
Έν τοΰτοις ό κατά τό δεύτερον ήμισυ τού ΙΒ' αίώνος σχολιάσας τον
Νομοκάνονα εις ΙΔ’ τίτλους Θεόδωρος Βαλσαμών παρίσταται ως δεχόμενος
ύπερτέραν έναντι των νόμων γενικώς τυπικήν ίσχύν τών κανόνων, μή δυναμένων τών πρώτων νά τροποποιήσουν τούς δευτέρους. Ούτω τουλάχιστον άντι-

1 Ούτως ιδία νεαρά ’Ιουστινιανού 131 (έτ. 545) κεφ. 1 καί υπό εΰρυτέραν διατύπωσιν έν Βασιλικοΐς Ε' 3. 2 : «ΰεοπίζομεν τοίννν τάξιν νόμων επέχειν τους άγιους
εκκλησιαστικούς κανόνας τους υπό τών άγιων επτά (νεαρά «τεσσάρων») συνόδων
έκτεΰέντας η βεβαιωΰέντας... τών γάρ προειρημένων άγιων (νεαρά «τεσσάρων») συνό

δων και τά δόγματα κα&άπερ τάς ·&είας γραφάς
φυλάττομενκ.

Πρβλ. έτι νεαράς

τού

δεχόμεΰα

αυτού

και

αύτοκράτορος

τους κανόνας ώς νόμους
6

(ετ. 535) κεφ. 1, 137

(ετ. 565) πρ.
2

Βλ. τήν

λαμπράν

άνάπτυξιν τού Π. Πουλίτσα,

Σχέσις

πολιτείας καί

εκκλησίας ιδία επί εκλογής επισκόπων, τεΰχ. Α', Έν Άθήναις 1846 Ιδία σελ. 23 180,

εις ήν ώς καί τήν ενταύθα

άσκοπου

μακρηγορίας

διά τά

ύποδεικνυομένην

επί μέρους

βιβλιογραφίαν

παραπέμπω.

πρός

Πρβλ. έτι

αποφυγήν

διά τάς έν τφ

βυζαντινφ κράτει σχέσεις εκκλησίας καί πολιτείας τό νεώτατον Ιστορικόν έργον τού
Η. Ε. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, τόμ. I, Weimar 1950 § 8 καί
προ πάντων τήν ενταύθα βιβλιογραφίαν. ’Ιδιαιτέρως χαρακτηριστική είναι μάλιστα ή
έν νεαρά 7 δήλωσις τού αύτοκράτορος Λέοντος CT' τού σοφού, καθ’ ήν οσάκις κρίνει
άτυχή

τήν υπό

τών κανόνων προκρινομένην

λύσιν

δεν διστάζει

νά προβαίνη εις

νομοθετικήν τούτων τροποποίησιν.
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λαμβάνονται, εάν καλώς τούς ένόησα, οί νεώτεροι συγγραφείς 1 το νόημα
της σχετικής φράσεως τοϋ βυζαντινού κανονολόγου 2 : «Έπισημείωσαι τήν
παρούσαν ερμηνείαν, και ε’χων αυτήν έπ'ι μνήμης, λέγε τους κανόνας ίσχνειν
πλέον των νόμων οί μεν γάρ, ήγουν οί κανόνες παρά βασιλέων, κα'ι αγίων
πατέρων έκτεέλέντες καί στηριχϋέντες ώς αϊ ΐλεΐαι γραφαί
νόμοι

δέχονται' οί δε

παρά βασιλέων μόνον έδέχ&ησαν ή συνετέέλησαν, καί διά τοϋ το ον

κατισχνσονσι των {λείων γραφών ονδε τών κανόνων». Ή μεμονωμένη 31 αύτη
2

διδασκαλία τοϋ Βαλσαμώνος παρίσταται τοσουτφ

μάλλον περίεργος, δσιρ ο

αυτός συγγραφεύς αλλαχού τού ερμηνευτικού του έργου φαίνεται δεχόμενος τό
δυνατόν τής υπό αύτοκρατορικοΰ νόμου τροποποιήσεως ή καταργήσεως εκ
κλησιαστικού κανόνος 4.
Άλλ’ έχει πράγματι την έν τή βιβλιογραφία άποδιδομένην κατά τά άνω-

1

Μ. Ιίοτλή,

Είσαγιογικόν μάθημα

είς τό εκκλησιαστικόν

της

ανατολικής

ορθοδόξου εκκλησίας δίκαιον (1859) έν Νέοις Πανδέκταις τόμ. Ε', Έν Άθήναις 1906
σελ. 155, C. W. Ε. Heimbach,
und in der Neuzeit έν

Griechisch-romisches Recht im Mittelalter

Allgemeine Encyklopadie

der

Wissenschaften und

Kiinste von Ersch und Gruber τόμ. EXXXVI (1868) σελ. 223, N. M i 1 a s c h, To
εκκλησιαστικόν δίκαιον της ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας μετάφρ. Μ. *Α π οστολοπούλου, Έν Άθήναις 1906 σελ. 71 έπ., Γ ρ. Κασιμάτη, Οί εκκλη
σιαστικοί κανόνες ώς πηγαϊ τοϋ ιδιωτικού δικαίου έν Άρχείφ ιδιωτικού δικαίου
τόμ. 7 (1910) σελ. 429 καί σημ. 2, Π. Π ο υ λ ί τ σ α, Ένθ’ άνωτ. σ. 171 - 172. Ό
A. G a s q u e t, De l’autorite imperiale en matiere religieuse a Byzance, Paris
1879 σ. 120 - 123 διαβλέπει μέν ότι κατά τό πνεύμα τοΰ Βαλσαμώνος οί κανόνες αν
τλούν τήν νομοθετικήν των ίσχύν έκ τής αΰτοκρατορικής κυρώσεως αλλά δεν έξετάζει
εγγύτερον τήν κατά τήν τυπικήν ίσχύν σχέσιν των πρός τούς νόμους καί πρό πάντων
νομίζει ότι ή περί υπεροχής τών πρώτων άποψις τοϋ βυζαντινού συγγραφέως άναφέρεται είς δογματικού περιεχομένου έκκλησιαστικάς αποφάνσεις, ένφ είναι βέβαιον δτι
οΰτος έχει πρό οφθαλμών τούς ρυθμίζοντας θέματα εκκλησιαστικού δικαίου κανόνας.
2 Παρά Γ. Ρ άλλη - Μ. II ο τ λ ή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων
τόμ. Α', Άθήνησιν 1852 σελ. 38.
3

’Ακολουθείται, καθ’ δσον βλέπω, επίσης υπό τοΰ Ματθαίου Βλαστάρη, Σύν

ταγμα κατά στοιχεΐον Κ 5 παρά Γ. Ράλλη - Μ. Ποτλή, Ένθ’ άνωτ. τόμ. Τ',
Έν ’Αθήναις 1859 σελ. 317 : «Πλέον τοίνυν των νόμων τους κανόνας Ιαχύειν ανάγκη·
οί μεν γάρ παρά βασιλέων μόνων συνετέ&ησαν, καί παρά τών είοέπειτα καλώς έ’χειν ένομίοέλησαν οί δέ γε κανόνες, παρά τών άγιων πατέρων γνώμη καί σπουδή καί ψήφφ τών
τηνικάδε βασιλέων αυνεγράφηααν καί επεστηρίχ&ησαν».

ό Ν. Milasch,

Ένθ’ άνωτ. σελ. 72 φρονεί

Δέν γνωρίζω ποϋ στηριζόμενος

δτι ή «ερμηνεία (sc. τοϋ Βαλσα

μώνος, ύφ’ ήν έννοιαν συνήθως καί ύπ’ αΰτοϋ τοϋ ίδιου έκλαμβάνεται) άπέβη γενι
κός γνώμων έν τή ελληνική ’Ανατολή», δεδομένου δτι καί μετά ταϋτα ή ορθόδοξος
εκκλησία

έξηκολούθησεν ανεχόμενη τήν διά τής αΰτοκρατορικής νομοθεσίας τροπο-

ποίησιν παλαιοτέρων εκκλησιαστικών κανόνων.
4

Βλ. σχετικά παραδείγματα παρά

Ιεροί κανόνες έν Εκκλησιαστική)

I. Σ. Μπότα, Βυζαντινοί έρμηνευταί καί

Φάρο) τ. 32 (1933) σελ. 248

λίτσα, Ένθ’ άνωτ. σελ. 173 έπ.
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τέρω εις αυτήν σημασίαν καί γενικότητα ή περί ής ό λόγος φράσις τοϋ βυζαν
τινοί) κανονολόγου ; Διά να άντιληφθώμεν τό αληθές νόημά της καί την
ακριβή έκτασιν εφαρμογής της, δέον να μή την λάβωμεν αύτοτελώς καί κεχωρισμένως άλλ3 εν συνδυασμόρ πρός τά αμέσως προηγούμενα, εις α άλλως τε
διά των εν αρχή λέξεων <<Έπισημείωσαι τήν παρούσαν ερμηνείαν και έ'χων
αυτήν επί μνήμης λέγε...» ρητώς παραπέμπει καί ευθέως στηρίζεται. «Περί
μεν οϋν (τό μεν ουν ούχ εύρηται έν χ. Τρ.) των εν τω παρόντι β'. κεφαλαίω
δηλωίλέντων

νομίμων

έγράφησαν

τά

είκότά. Γίνωσκε

εϊηόν τινες καί ταντα ενώπιον τον βασιλέως ημών

δε

δτι

διαφόρως

τοϋ αγίου, μή δφείλειν

κρατεΐν τους κανόνας, έν&α νόμοις έναντιοϋνται, διά τό προ τής άνακαίλάροεως τούτους συγγραφήναι, καί οϋτω σχολάσαι (σχολάσασϋαι Έρβ. Β) τούς
αϋτοίς μή συνάδοντας. ’Άλλοι δε προκομίσαντες κανόνας τοΐς νόμοις ενάν
τιουμένους καί χρησάμενοι

τή παρούση ρλα'. νεαρά τή κείμενη

ε'. των βασιλ. τιτ. γ'. κεφ. α’. λεγούση
σ&αι,

καί

τους κανόνας ώς νόμους

ώς (λείας γραφάς, έπεστόμιοαν

κάκείνων ειπόντων άνένδεκτον

έν βιβλίφ
φυλάττε-

τούς αντι(λετοΰντας αϋτοίς' δτε

είναι τήν τοιαντην

νεαράν, ώς παρά

τοϋ

’Ιουστινιανού λεγομένην γενέσϋαι, καί μεμνημένην καί των μετά τον ’Ιου
στινιανόν συνόδων, καί ούτως ατοπόν τι δήίλεν κατασκευαζόντων, αυτοί μάλ
λον κάκτούτου καταλαμβάνεσϋαι, είπον τό οίκειώσασ&αι

τά τής νεαράς τον

τήν άναϋεώρησιν καί άνακάίλαρσιν των νόμων ποιησάμενον βασιλέα. Εί γάρ
μή τούτο ήν, ούκ αν καί τούς των μεταγενεστέρων
νόμους κρατεΐν πρ'οσέ&ετο, καί ώς (λείας γραφάς

συνόδων

κανόνας ώς

(έλλείπουσιν έν χ. Τρ. αϊ

λέξεις καί ώς (λείας γραφάς), άλλά καί ταύτην ώς καί αλλας ’Ιουστινιάνειους
νεαράς ϊνα (leg. αν) εσχόλασεν εκ τοϋ μή καταστρώσαι αυτήν εις τά βασι
λικά, δπερ έδέχ&η καί παρά τω βασιλεΐ τώ άγίω» '.
Τί εννοεί μέ τάς άναμφιβόλως άμοιρους κρυστάλλινης διαύγειας φράσεις
ταύτας ό Βαλσαμών ; Γεννηθείσης ενώπιον τοΰ αύτοκράτορος άμφισβητήσεως
ΰπεστηρίχθη υπό τινων δτι έν συγκρούσει των κανόνων πρός τους νόμους
θά υπερισχύσουν οι τελευταίοι, καθ’ δσον περιληψθέντες ή έπαναληφθέντες
εις τά Βασιλικά είναι μεταγενέστεροι πάντων των εκκλησιαστικών κανόνων 1
2.
Τήν αντίθετον άποψιν ύπεστήριξαν πειστικώτατα, κατά τήν κρίσιν τοϋ Βαλσαμώνος («έπεστόμιοαν τούς αντιίλετοϋντας αϋτοίς», ώς λέγει), άλλοι στηριχθέντες εις τήν, περί ής ανωτέρω ό λόγος, νεαράν 131 τοϋ Ιουστινιανού,
ήτις, ώς εΐδομεν, προσέδθ3κεν εις τούς κανόνας νομοθετικήν ίσχύν. Τό γεγο

1

Παρά Γ. Ράλλη · Μ. Ποτλή, ”Ενθ’ άνωτ. τόμ. Α’ σελ. 37 - 38.

2

Οί χρονικώς τελευταίοι έκ των υπό τής ορθοδόξου εκκλησίας αναγνωριζόμε

νων κανόνων είναι, ώς γνωστόν, οί τής έν έτει 879/880 επί Βασιλείου Α' έν τφ ναφ
τής τοϋ Θεοϋ Σοφίας συνελθούσης συνόδου, έν φ τά Βασιλικά
τοϋ διαδόχου τοϋ Βασιλείου, Λέοντος Τ' τοΰ σοφοΰ.

έδημοσιεΰθησαν έπί
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νός δτι ή νεαρά αύτη κατά τήν Ιν τοΐς Βασιλικοΐς, εις α περιελήφθη, διατύπωσίν της παραπέμπει και έπικυροΐ και μεταγενεστέρους τοΰ ’Ιουστινιανού
κανόνας ου μόνον κατ’ ούδέν κλονίζει, παρά τά υπό των άντιφρονούντων
ύποστηριζόμενα, την όρθοτέραν κατά Βαλσαμώνα άποψιν άλλ’ άντιθέτως τήν
ενισχύει, ύποδηλοϋν δτι ό έκδούς τά Βασιλικά αύτοκράτωρ υιοθέτησε και
επανέλαβε τήν υπό τοΰ ’Ιουστινιανού προ τριών και επέκεινα αιώνων δοθεΐσαν νομοθετικήν λύσιν, έπεκτείνας αυτήν διά των κατά τά ανωτέρω φραστι
κών τροποποιήσεων και εις τους έν τφ μεταξύ έκδοθέντας εκκλησιαστικούς
κανόνας. Έάν δ συντάκτης τών Βασιλικών έσκόπει νά ανατρέψη τήν υπό τοΰ
’Ιουστινιανού είσαχθεΐσαν έξομοίωσιν τών κανόνων προς τούς νόμους, δεν
θά περιελάμβανε τήν καθιερώσασαν ταύτην νεαράν 131 εις τήν νομοθετικήν
συλλογήν του, ως έπραξε δι’ άλλας νεαράς τοΰ ’Ιουστινιανού, ά'στινας ού'τω
σιωπηρώς κατήργησεν, ουδέ πολλφ μάλλον θά διηΰρυνε τήν διατΰπωσίν της,
ώστε νά προσδώση νομοθετικήν ίσχύν και εις τούς μεταϊουστινιανείους κανό
νας. Κατά συνέπειαν, σκέπτεται ό Βαλσαμών, επί συγκρούσεως τών ούτω
νομοθετικώς κυρωθέντων κανόνων προς τούς νόμους, μή δυναμένης βεβαίως
νά άρθή διά τών συνήθων ερμηνευτικών μεθόδων, οφείλουν νά ύπερισχύσουν οί πρώτοι, ώς Ικφράζοντες τήν βοΰλησιν τής τε εκκλησίας καί τής πολι
τείας, εν φ τούς δευτέρους καθιέρωσε μόνη ή τελευταία.
’Ανεξαρτήτως τής ούχί αναμφιβόλου νομικής δρθότητος τοΰ τελευταίου
τούτου συμπεράσματος, δέον νά παρατηρηθή δτι, ως συνάγεται εκ τοΰ συνό
λου τοΰ ανωτέρω in extenso παρατεθέντος καί έρμηνευθέντος σχετικώς μακροΰ σχολίου τοΰ Βαλσαμώνος, ούτος έχει προ οφθαλμών τό πρόβλημα τής
σχέσεως τών κανόνων προς μόνην τήν έν τοΐς Βασιλικοΐς περιληφθεΐσαν αύτοκρατορικήν νομοθεσίαν καί εις τούτο δέον νά περιορισθή παρά τήν γενικό
τητα τής διατυπώσεώς της ή έν τφ συμπεράσματι διδομένη λυσις. Τήν αφε
τηρίαν τών σκέψεων τοΰ βυζαντινού κανονολόγου αποτελεί ή νεαρά 131 καί
ή κατά τά Βασιλικά διατΰπωσίς της. Οί κανόνες έχουν ίσαξίαν προς τούς
νόμους ίσχύν ούχί έξ ιδίας δυνάμεως αλλά διότι οί εις τά Βασιλικά περιληφθέντες πολιτικοί νόμοι τούς έξωμοίωσαν προς εαυτούς, ούτως ώστε—
δικαιούμεθα νά συμπεράνωμεν άγοντες τήν σκέψιν τοΰ Βαλσαμώνος εις τήν
τελευταίαν της συνέπειαν—εάν δεν ύπήρχον αί τούτο όρίζουσαι αύτοκρατορικαί διατάξεις, ούδείς λόγος περί νομοθετικής ισχύος τών κανόνων θά ήδύνατο νά γίνη. Αυτονόητον είναι επίσης δτι ή διά μονομερούς νομοθετικής
πράξεως άποδεχθεϊσα μεταξύ τών πηγών τοΰ δικαίου της τούς έκκλησιαστικούς κανόνας πολιτεία είναι έλευθέρα νά μεταβάλη μεταγενεστέρως στάσιν
καί, καταργούσα διά νεωτέρου νόμου τον είσαγαγόντα τήν νομοθετικήν ίσχύν
τών κανόνων νά τούς στερήση ταύτης. Έφ’ δσον δμως δεν τό πράττει καί
εμμένει εις τήν έξομοίωσιν προς τούς πολιτειακούς νόμους τών εκκλησιαστι
κών κανόνων, ούτοι καθίστανται συστατικόν τμήμα τοΰ εν τφ κράτει ίσχύον-
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τος δικαίου, όπερ ούτω αποτελεί ται ού μόνον έκ της εις τά Βασιλικά κωδικοποιηθείσης πολίτικης νομοθεσίας άλλα και εκ των εις οΰς ταϋτα παραπέμ
πουν κανόνων. Και ούτως ανακύπτει τό ερώτημα' εν περιπτώσει συγκρούσεως
τίνος τών έν τοΐς Βααιλικοΐς κατεστρωμμένων διατάξεων πρός εκκλη
σιαστικόν κανόνα τίς θά θεωρηθή επικρατέστερος ; Ό Βαλσαμών θεωρεί, ως
εΐπον, εις την περίπτοίσιν ταύτην επικρατέστερους τούς κανόνας, ως εκφρά
ζοντας την βούλησιν τής τε πολιτείας κα'ι τής εκκλησίας άλλ5 ουδέ πόρρωιθεν
φαίνεται διατεθειμένος νά έπεκτείνη την ύπ5 αυτού προκρινομένην λΰσιν καί εις
την περίπτωσιν συγκρούσεως μεταγενεστέρου των Βασιλικών νόμου πρός
παλαιότερον κανόνα. Έφ5 ό'σον την νομοθετικήν των κανόνων ίσχύν, εί καί
ύπερτέραν των νόμων, έξαρτα, κατά τά ανωτέρω, εκ τής πολιτειακής βουλήσεως, θά ήτο λίαν ασυνεπής, εάν ήρνεΐτο εις την πολιτείαν την δυνατότητα
νά άνακαλέση μεταγενεστέρως την ά'παξ έκδηλωθεΐσαν νομοθετικήν της βούλησιν, στερούσα διά μεταγενεστέρας πράξεως νομοθετικού κύρους εϊτε δλους
γενικώς τούς κανόνας είτε ώρισμένους εξ αυτών. Άλλ5 δ'ταν ό αύτοκράτωρ
έν γνώσει περί τής ύπάρξεως αντιθέτου εκκλησιαστικού κανόνος νομοθετεί
κατά διάφορον τρόπον έφ’ οίουδήποτε θέματος, ως συχνότατα συνέβαινεν έν
Βυζαντίφ καί μετά την ε'κδοσιν τών Βασιλικών, ή πολλφ μάλλον ρητώς ορίζει
την κατάργησιν ωρισμένου κανόνος, τί ά'λλο εννοεί εί μη δτι έν τφ σημείφ
τούτφ ίίέλει νά ύπερισχύση ό νϋν έκδιδόμενος νόμος τού δι5 αυτού καταργητέου κανόνος ;
Έν συμπεράσματι δθεν όφείλομεν νά δεχθώμεν, έρμηνεύοντες έν τφ
συνόλφ του τό συνήθως ύπεράγαν γενικευόμενον σχόλιον τού Βαλσαμώνος,
δτι οΰτος θεωρεί τούς κανόνας ύπερτέρους τών νόμων ούχί ως έκ τής ίδιαζούσης αυτών φύσεως άλλ5 έπί τή βάσει θετικών διατάξεων τής έν τοΐς Βασιλικοΐς περιληφθείσης πολιτειακής νομοθεσίας, αΐτινες δμως δεν ιθά ύπερισχύσουν βεβαίως μεταγενεστέρας άντιθέτου ρητής ή σιωπηράς έκδηλώσεως
τής παντοδυνάμου νομοθετικής βουλήσεως.
Α. ΓΙ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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