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Περίληψη 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρεί να περιγράψει τις πολιτικές συνθήκες εντός των οποίων 

υπογράφηκε ο Μεγάλος Χάρτης των Ελευθεριών (Magna Carta Libertatum) από το Βασιλιά 

Ιωάννη τον Ακτήµονα το 1215 προς παραχώρηση ελευθεριών και δικαιωµάτων στους βαρόνους 

που είχαν εξεγερθεί. Μέσα από µια σύντοµη αποτύπωση των ιστορικών δεδοµένων, των 

θεσµικών ιδιοµορφιών και των εξουσιαστικών νορµών, επιχειρείται να γίνει κατανοητή η 

βαρύτητα που απέκτησε η Magna Carta για το Βρετανικό πολιτικό σύστηµα. Η ανάπτυξη του 

Κοινού δικαίου, η συνολικότερη αναγνώριση του εθιµοτυπικού στοιχείου ως θεµέλιο λίθο της 

έννοµης και πολιτικής τάξης της Γηραιάς Αλβιώνας, µπορεί να γίνει επιστηµονικά αντιληπτή, αν 

παρατηρηθεί η ιστορική πορεία του σχηµατισµού του πολιτικού συστήµατος της Βρετανίας. 

Τέλος, επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθεί και ο ιδιάζων ιστορικός συσχετισµός δυνάµεων που 

υπήρχε τα µεσαιωνικά χρόνια στην Βρετανία αλλά και το πώς αυτός διαµορφώθηκε µετά την 

υπογραφή του Μεγάλου Χάρτη. Πολιτικά, η Magna Carta, αποτέλεσε µια καινοτοµία, 

αποκτώντας αιώνια νοµική αξία και καθοριστικό ρόλο στο συλλογικό φαντασιακό των 

Βρετανών, έχοντας θέση στην «καρδιά» της Βρετανικής πολιτειότητας.  



1) Εισαγωγή 

 “The end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom. For in all the 

states of created beings capable of law, where there is no law, there is no freedom.” 

 John Locke, The Second Treatise of Government, chapter 6, paragraph 57  

Η ελευθερία, ως αξία, ως σύνθηµα, ως αυτοσκοπός, συχνά γίνεται αντικείµενο παρεξήγησης, 

παρερµηνείας ενώ παράλληλα διατηρεί µια τελείως προσωπική υπόθεση, που σχετικοποιεί τη 

συζήτηση για αντικειµενική παραδοχή ως προς το ποιό ακριβώς είναι το περιεχόµενο και οι 

προεκτάσεις του. Λίγη ή πολλή σηµασία έχει το αν συµφωνεί κάποιος µε το τι εν τέλει είναι 

δεδοµένου ότι η ανθρώπινη κοινωνία, έχει προσπαθήσει να την µετουσιώσει ως στοιχείο ενός 

συστήµατος οργάνωσης της κοινής µας ζωής, ως µέτρο για την ανθρώπινη πρόοδο αλλά και ως 

όπλο, µε τη στέρηση της οποίας, επεµβαίνουµε στην ανθρώπινη ψυχή µέσω του σωφρονισµού. 

Η ελευθερία αποτελεί µια δυναµική έννοια, οι προεκτάσεις της οποίας, σε κοινωνικό επίπεδο, 

βρίσκουν ανά τους αιώνες, διεξόδους να αρθρωθούν θεσµικά µέσω αγώνων προς την ελευθερία. 

Η ελευθερία (liberty) και όχι η ανθρώπινη ελευθερία (freedom), αποτελεί στοιχείο του “Δυτικού 

πολιτισµού” ήδη από την Αρχαία Ελλάδα (αν την θεωρήσουµε κοµµάτι αυτού), και αποτέλεσε 

µια εξελισσόµενη έννοια τόσο στο κοινωνικοπολιτικό σύστηµα όσο και στην πορεία της 

πολιτικής σκέψης. Η έννοια της ξεχάστηκε κατά το Μεσαίωνα και για αυτό οι ιστορικοί τον 

ονοµάζουν Dark Ages και η εµφάνιση της ως πρόταγµα συντελέστηκε πάλι στην Αγγλία τον 13ο 

αιώνα µε την εµφάνιση ενός κειµένου, της Magna Carta, που αποτέλεσε τη βάση για την δόµηση 

ενός νοµικού και πολιτικού συστήµατος που επιχειρεί να εγγυηθεί και να προστατεύσει την 

ελευθερία για όσο το δυνατόν περισσότερα άτοµα.  

Η Magna Carta ή όπως έχει µεταφραστεί στην ελληνική γραµµατεία, η Μεγάλη Χάρτα, 

Μεγάλος Χάρτης αλλά και Μάγκνα Κάρτα, έχει αποτελέσει µια καθοριστική στιγµή στην 

ανθρώπινη ιστορία, θέτοντας τις βάσεις για µια νέα θεώρηση εξουσιαστικών σχέσεων στην 

πορεία προς την νεωτερικότητα. Το σχετικώς αποµονωµένο ιστορικό γεγονός της υπογραφής 

µιας σύµβασης αναγνώρισης δικαιωµάτων σε ορισµένους Άγγλους Βαρόνους από τον Ιωάννη 



τον Ακτήµονα το 1215, έθεσε τις βάσεις για µια στοιχειωδώς συντεταγµένη θεσµική 

αποκρυστάλλωση νέων σχέσεων και νοηµάτων που αποτέλεσαν τη βάση για το Βρετανικό 

πολιτικό σύστηµα. Η σηµασία της Magna Carta, ωστόσο, είναι µεγάλη όχι γιατί επηρέασε µόνο 

το Βρετανικό πολιτικό σύστηµα άλλα γιατί το ίδιο αυτό σύστηµα και η αναφορά του σε 

δικαιωµατικές διακηρύξεις εντεταγµένες στο Χάρτη αυτόν, έµελλε να επηρεάσει όλο τον 

σύγχρονο Δυτικό πολιτικό πολιτισµό. Η διατεταγµένη εξουσία ως αυτονοµηµένος δρώντας στην 

κοινωνική παραγωγή αλλά κυρίως η αναγνώριση εξουσιαστικού αντικειµένου περιβληµένο µε 

δικαιωµατικό πλέγµα, συνιστούν µια εκ των προφανών ιδιαιτεροτήτων που θέσπισε η Μεγάλη 

Χάρτα. Αποτελεί αντικείµενο επιστηµονική διαµάχης για το αν η Magna Carta αποτέλεσε 

φυσική εξέλιξη των µεσαιωνικών, µετα-ρωµαϊκών συµβουλίων και της επιρροής που είχαν 

αρχίσει να αποκτούν έναντι του βασιλιά ή εάν η πολιτειακή αναφορά του lex terrae αποκτά 

ουσιαστική πολιτειακή υπόσταση και κυρίως πολιτικές προεκτάσεις µετά την υπογραφή της 

Μεγάλης Χάρτας και των όσων κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων ακολούθησαν στους 

µετέπειτα αιώνες.   Ο απόηχος των ελευθεριών που προέβλεπε η Magna Carta και που γρήγορα 1

εξελίχθηκαν σε πολιτικό κεκτηµένο της Βρετανικής κοινωνίας, είναι εµφανής στην εκτενή 

αναφορά που έχει λάβει στις µετέπειτα σηµαντικότερες κοινωνικές και πολιτικές επαναστάσεις. 

Είτε η Magna Carta χρησιµοποιείτο στα Federalist Papers τόσο από αγράµµατους αγρότες όσο 

και από τους Founding Fathers ως πανανθρώπινη κατάκτηση και φιλελεύθερη παρακαταθήκη, 

είτε από Γαλλους διανοητές που έβλεπαν σε αυτή µια ιδιαίτερη και βαρυσήµαντη πρόσφορα στις 

προοπτικές που εµφανίζονται σε µια κοινωνία για τις πολιτικές ελευθερίες, η Magna Carta δεν 

έχασε την δική της, ιδιαίτερη ταυτότητα. Η πολιτική, νοµική και φιλοσοφική σκέψη που 

αναπτύχθηκε στο σύνολο της Μεγάλης Βρετανίας µε σκοπό να εµπλουτίσει µε αξίες και 

νοήµατα το πολιτικό σύστηµα και τα όσα αυτό αναπαράγει, µας έχει προσφέρει εκτενή ανάλυση 

γύρω από ζητήµατα ελευθερίας, ιδιοκτησίας, και δικαίου. Το Δίκαιο έρχεται να εξασφαλίσει 

ελευθερίες και δικαιώµατα του εξουσιαζόµενου αντικειµένου από το εξουσιαστικό υποκείµενο 

και να οριοθετήσει το εύρος άλλα και το βάθος της εξουσιαστικής αυτής ισχύς. 

  John Emerich Edward Dalberg, Lord Acton, “The History of Freedom and Other Essays”, επιµ. John Neville 1

Figgis και Reginald Vere Laurence (London: Macmillan, 1907)



2) Magna Carta 

 α) Ιστορικά στοιχεία  

Η πρώιµη πολιτική φάση της πολιτικής ιστορίας της Αγγλίας, ξεκινά µετά την αποχώρηση των 

Ρωµαίων κατακτητών, το έτος 407 µ.Χ. Οι Ρωµαίοι άφησαν πίσω τους κατακερµατισµένη την 

περιοχή της Αγγλίας, δίχως ένα συγκεκριµένο εξουσιαστικό κέντρο να διοικεί κατά τρόπο ενιαίο 

και απολυτό την περιοχή. Δεδοµένου ότι οι Ρωµαίοι δεν  εισέβαλλαν στην Σκώτια, τα διάφορα 

βασίλεια που σχηµατίστηκαν στην περιοχή, αποτέλεσαν το διοικητικό προοίµιο της βαθµιαίας 

ανάδειξης της αναγκαιότητας για συγκερασµό των επιµέρους συµφερόντων και την αποδοχή 

ενός ενιαίου κέντρου εξουσίας.  2

  Στην επικράτεια της Βρετανίας βρισκόταν, εκείνη την περίοδο, διάφορα φύλα, είτε αυτόχθονα 

είτε προερχόµενα από την Ιρλανδία, όπως τους Κέλτες, άλλα και φύλα προερχόµενα από την 

ηπειρωτική Ευρώπη. Ωστόσο, η κατάσταση στην οποία διαβιούν τα φυλά αυτά, µπορεί να 

χαρακτηριστεί σχεδόν πρωτόγονη. Αν και οι Ρωµαίοι αποτέλεσαν παράδειγµα ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικής διοίκησης και πολιτειακής οργάνωσης µε το Ρωµαϊκό Δίκαιο να αποτέλεσε 

πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του νοµικού πολιτισµού στην Δυση, η παραµονή τους στην 

Αγγλία δεν επισφραγίστηκε µε παρακαταθήκη διοικητικής και πολιτικής σταθερότητας. Από το 

450 µ.Χ. και έπειτα, µπορεί να εντοπιστεί µια µαζική µετεγκατάσταση στα εδάφη της Βρετανίας, 

φύλων των Άγγλων και των Σαξόνων, προερχόµενα από την Jutland, της σηµερινής Δανίας και 

τις γύρω νήσους αλλά και φύλων της περιοχής του Ρήνου. 

 Ο εποικισµός αυτός, απεδείχθη µοιραίος για την εθνική και πολιτισµική σύσταση της Γηραιάς 

Αλβιώνας, προσθέτοντας νέα στοιχεία στα καθεστηκυία ήθη των λαών που έως τότε 

κατοικούσαν εκεί. Οι Αγγλοσάξονες, είχαν καθοριστικό ρόλο στην κατάλυση των µικρών 

βασιλείων ως κύριο σύστηµα οργάνωσης της περιοχής της Αγγλίας στις αρχές του 9ου αιώνα. Στο 

  Παπαγρηγορίου Βλάσιος,(2006),”Λαϊκή κυριαρχία και Κοινοβουλευτισµός στην Αγγλία, Εκδόσεις  2

Αντ.Σάκκουλα, σ.σ .14-19



νέο αυτό βασίλειο, η εξουσιαστική διαστάση που είχε ως πρότινος η τοπικότητα και το µικρής 

κλίµακα βασίλειο, µεταλλάχθηκε σε µια νέα µορφή βασίλειο µε διακριτά χαρακτηριστικά.   3

 Στην Μεγάλη Βρετανία του 5ου και 6ου αιώνα, τα βασίλεια δεν εµφανίζουν εθνοτική οµοιογένεια 

και ίδιο βαθµό θεσµικής ανάπτυξης. Έχει παρατηρηθεί, πως τα κατά τόπους βασίλεια, είχαν 

διαφορετική σχέση µε την Ρωµαϊκή αυτοκρατορία και τους θεσµούς της, µε αποτέλεσµα την 

ασύµµετρη αφοµοίωση των θεσµικών στοιχείων που είχε αφήσει ως κληρονοµιά η Ρωµαϊκή 

εποχή.  Οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές κατοικούνταν και είχαν ισχυρότερο το Κελτικό 4

στοιχείο, ωστόσο, δεν εντοπίζεται µεγαλύτερος βαθµός εθνικής οµοιογένειας από τον αντίστοιχο 

που παρατηρείται στις Γερµανόφωνες περιοχές. Δεν είχε σχηµατιστεί µια ενιαία πολιτική 

οντότητα, δεν υπήρχε ένα βασίλειο αναφερόµενο στην χωρά των Κελτών άλλα αντιθέτως 

αρκετά µε ορισµένες περιοχές, µάλιστα, να µην ανήκουν καν σε κάποιο βασίλειο. Εν τούτοις, οι 

πολιτικές δοµές ήταν σε κάποιο βαθµό επηρεασµένες από το Ρωµαϊκό παρελθόν τους, ωστόσο ο 

βαθµός συσσωµάτωσης στοιχείων από την Ρωµαϊκή εποχή της Αγγλίας, ήταν διαφορετικός και 

σε ορισµένες περιπτώσεις έντονα αντιθετικός. Ούτως η άλλως, η ίδια η φύση και το παρελθόν 

των επιµέρους φυλών της Μεγάλης Βρετανίας, δεν επέτρεπε, την ίδιας ποιότητας και χαρακτήρα 

µετεξέλιξη των πάλαι ποτέ Ρωµαϊκών πολιτειών σε νέες µορφές πολιτικής οργάνωσης.   5

Αποτελεί πλέον πάγια αντίληψη ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα επιµέρους βασίλεια της 

Αγγλίας, εµφανιστήκαν τον 6ο αιώνα. Η εµφάνιση τους, αποτελεί προϊόν µιας περιόδου  

πολεµικού ανταγωνισµού κατά την διάρκεια του οποίου, ηγέτιδες φράξιες κατάφεραν να 

κυριαρχήσουν έναντι προηγουµένως αυτονοµηµένων και σκόρπιων φυλών εκπροσωπούµενες 

από τις regiones ή provinciae Λατινικής προέλευσης µε µια συνεχιζόµενη δυναµική η οποία 

κυριάρχησε στην πολιτική του έβδοµου αιώνα.  Εν γένει, παρά τις όποιες αναταράξεις και  6

  Sir Frederick Pollock, (1898) “The History of English Law before the Time of Edward I”, vol. 1, 2nd ed. 3

(Indianapolis: Liberty Fund, 2010). Vol.1., 

 William Edward Hartpole Lecky, “History of European Morals from Augustus to Charlemagne", vol. 1 Third 4

edition, revised  (New York: D. Appleton, 1921) σ.σ. 111-113

  K. Bailey, “The middle Saxons”, in “The origins of Anglo-Saxon Kingdoms, (1989) επιµ. S.Bassett, σ.σ. 5 87-955

  J.H Burns, (2008), The Cambridge History Of Medieval Political Thought C. 350-C. 1450, Cambridge6



εντάσεις, το Βρετανικό «πολιτικό σκηνικό», παρουσίαζε σηµεία πολιτικής σταθερότητας 

καθ’όλη τη διάρκεια του 7ου αιώνα. Η πολιτική ενοποίηση των Άγγλων, καθίσταται δυνατή το 

829 µ.χ. από τον Engbert, Βασιλιά του Wessex ο οποίος κατάφερε να επιβληθεί στο εσωτερικό 

των ηγεµονιών των κατά τόπους φυλάρχων, χρησιµοποιώντας ο ίδιος για πρώτη φορά τον τίτλο 

“Βασιλιάς της Αγγλίας”.  Αυτές οι αγγλοσαξονικές τοπικότητες, ήταν σχηµατισµένες σε µικρές, 7

εσωστρεφώς δοµηµένες κοινότητες, χρησιµοποιώντας ένα πολιτισµικό λεξιλόγιο το οποίο 

προερχόταν σε µεγάλο βαθµό από την Βόρειο-Δυτική Ευρώπη. Η διαδικασία 

“Αγγλικανοποίησης (Anglicanisation)” συνιστά µια εσωτερική πολιτισµικά διαδικασία που είναι 

περισσότερο εµφανής από τον 6ο και έξης αιώνα µε µεγάλα µέρη του πληθυσµού της νότιου και 

ανατολικής Αγγλίας (και κάποιες στην Νορθουµβρια) να ενστερνίζονται, η τουλάχιστον να 

διατείνονται στοιχεία γερµανικής καταγωγής.   8

Η µάχη του Χάστινγκς το 1066 µ.Χ, αποτέλεσε την ιστορική στιγµή κατά την οποία οι 

Νορµανδοί, µε τον ηγέτη τους Γουλιέλµο τον Κατακτητή (William the Conqueror) εισβάλλουν 

στην Αγγλία και σταδιακά, καταφέρνουν να ορίσουν ένα νέο σύστηµα διοίκησης και οργάνωσης 

φεουδαλικού τύπου. Τα Νορµανδικά φύλα, προερχόµενα από τις απέναντι των Βρετανικών 

Νήσων παράλιες ακτές της Μάγχης, αποτέλεσαν, διά της κατάκτησης και τις επιβολής τους στα 

φύλα που ήδη κατοικούσαν εκεί, µια προνοµιακής διάστασης ενοποιητική δύναµη, 

‘προδίδοντας’ µε την ολοκληρωτική διοικητική επιβολή του φεουδαλικού συστήµατος που 

επιθυµούσαν, την µελλοντική εθνική ενοποίηση εντός µιας ταυτότητας, του αγγλικού έθνους. Ο 

Γουλιελµος στέφεται βασιλιάς το 1066, στον ιστορικό ναό του Westminster, επικαλούµενος 

µάλιστα αρχές του Lex Terrae, του αρχαίου εθιµοτυπικού δικαίου της Νήσου, ώστε να διευρύνει 

την νοµιµοποίηση του πέραν της κατακτητικής διάστασης που de facto είχε.  Βέβαια, το 9

συγκεκριµένο επιχείρηµα ουδέποτε αποτέλεσε αληθή διαπίστευση µιας και δεν είχε συγγενικές 

  Keynes, Simon, (2008), The new Cambridge Medieval History, Cambridge University Press vol.2, σ.σ 18-357

 Hamerow, Helena,(2008), The new cambridge medieval history, Cambridge: Cambridge University Press vol.1, 8

σ,σ. 269-270

 Augustin Thierry, History of the Conquest of England by the Normans; Its Causes, and its 9 Consequences, in 9

England, Scotland, Ireland, & on the Continent, µτφ. William Hazlitt (London: H.G. Bohn, 1856)Vol. 1



σχέσεις µε βασιλικό οίκο της Αγγλίας ούτε το Συµβούλιο των Άριστων και των Σοφών 

(Witenagemot) τον αναγνώρισε.   10

Ο ίδιος ο Γουλιέλµος αν και σκληρός βασιλιάς, αποτέλεσε πολύ σηµαντική προσωπικότητα για 

την Αγγλική ιστορία, δεδοµένου ότι όχι µόνο έλαβε ο ίδιος πρωτοβουλίες για σηµαντικά 

ζητήµατα αλλά φρόντισε να δοµήσει ένα σύστηµα το οποίο θα αποτελούσε και πρόσφορο 

έδαφος για µελλοντική ανάπτυξη. Ως θεσµική πρωτοβουλία αξίζει να του αναγνωριστεί η 

ανάθεση συγγραφής του µεγάλου Κτηµατολόγιου (Domesday Book/Domesday Survey), το οποίο 

αποτέλεσε ένα πολύτοµο έργο καταγραφής όλων των γαιών, των ιδιοκτητών τους, των χωρικών 

και δούλων ανά ιδιοκτησία, των κτηνών, κλπ., κάθε µορφή εισοδήµατος και περιουσίας δηλαδή. 

Ακόµα, στην νορµανδική φάση της αγγλικής ιστορίας, συστηµατικοποιήται σταδιακά η µελέτη 

και ανάπτυξη του λεγόµενου Κοινού Δικαίου (Common Law) και του δικαίου ως επιστήµη µε 

κοινωνική και επιστηµολογική αναφορά. Ενδεικτική είναι η υπογραφή του Χάρτη των 

Ελευθεριών (Charter of Liberties), το 1100 µ.Χ, από τον γιο του Γουλιέλµου, του Ερρίκου του 

πρώτου, κείµενο το οποίο περιελάµβανε παραχώρηση σειράς δικαιωµάτων σε ευγενείς, 

επισκόπους αλλά και λαϊκές τάξεις όπως αυτά ίσχυαν παραδοσιακά στο Αγγλοσαξονικό Δίκαιο, 

και το ισχύον Δίκαιο (Law of the Land).  11

 Έπειτα από την ανάληψη της βασιλείας από την δυναστεία των Πλανταγενετών η Ανδεγαυινών, 

δυναστεία η οποία προσπάθησε να επαναφέρει µια τάξη µετά από το σχετικό χάσµα εξουσίας 

που περιήλθε το βασίλειο έπειτα από τον θάνατο του Γουλιέλµου, εισήχθησαν νέοι θεσµοί και 

αναδιαµορφωθήκαν άλλοι. Η ανάληψη της εξουσίας (1199) από τον Ιωάννη τον Ακτήµων (John 

the Redmayne), βασιλιάς στον οποίο είχε επιβληθεί παπική απαγόρευση (papal interdiction) για 

την µη κληροδότησης γης από την πατρική κληρονοµία, συνοδεύεται από προσπάθειες 

περιορισµού των θεσµών εκπροσώπησης των ευγενών, όπως το Μεγάλο Συµβούλιο (Consilium 

Magnum). Η απόπειρα του βασιλιά να επιβάλλει φόρους δίχως την σύµφωνη γνώµη του 

Συµβουλίου, οξύνει την ήδη κλιµακούµενη αντιπαράθεση του µε τους ευγενείς οι οποίοι 

 Παπαγρηγορίου Βλάσιος,(2006), Λαϊκή Κυριαρχία και Κοινοβουλευτισµός στην Αγγλία, Εκδόσεις Αντ.Σάκκουλα, 10

σ.σ. 22-24

 Keynes, Simon, (2008), The new Cambridge Medieval History, Cambridge University Press vol.2, σ.σ 18-3511



συνέρχονται στον πύργο του Windsor κοντά στο Λονδίνο και αποφασίζουν να φέρουν τον 

βασιλιά προ των ευθυνών του, µε σκοπό την υπογραφή σύµβασης απόσχισης της δυνατότητας 

επιβολής εισφορών (scutages) δίχως την σύµφωνη γνώµη τους. 

 Έτσι, το 1215, έχουµε την υπογραφή και έκδοση της Magna Carta Libertatum (Μεγάλη Χάρτα 

Ελευθεριών), στην οποία ο ίδιος δεσµεύεται δηµόσια για τήρηση µιας σειράς δεσµεύσεων έναντι 

της βασιλικής του εξουσία. H Magna Carta, αποτέλεσε κορυφαία στιγµή του Αγγλικού 

συνταγµατισµού, αλλά και ολόκληρη την παγκόσµια συνταγµατική ιστορία. Η υπογραφή της 

αποτέλεσε τη βάση για την θεµελίωση της µακροβιότερης δηµοκρατίας στον πλανήτη, µε ένα 

διάλειµµα κατά την δικτατορία του Oliver Cromwell, τον 16ο αιώνα. Ωστόσο, παρόλο που 

υπήρχαν ήδη θεσµοί πολιτικής αντιπροσώπευσης, η Magna Carta, λειτούργησε ως καταλύτης για 

την πορεία προς την ανάδυση του αντιπροσωπευτικού συστήµατος αλλά και της νοµικής 

προστασίας πολιτικών και ατοµικών δικαιωµάτων.  

β) Εξουσιαστικές δοµές  

Άλλο ένα πρόβληµα το οποίο εντοπίζει κάνεις στην πολιτική οργάνωση εκείνης της περιόδου 

και είναι ενδεικτικό στην περιοχή της Ιρλανδίας του έβδοµου αιώνα, είναι ο µεγάλος αριθµός 

των επιµέρους πολιτικών κέντρων από µικρές φυλές, αριθµός ο οποίος µπορεί και να ξεπέρνα τις 

100, τα λεγόµενα tuatha. Τα λεγόµενα αυτά tuatha, συνιστούν ιδιόµορφη προ αστική οργάνωση 

φυλής της οποίας ο Rí , ο βασιλιάς, είχε τόσο στρατιωτικές όσο και γενικότερες ευθύνες έναντι 

του ‘σώµατος’, της φυλής, δεν είχε ωστόσο νοµοθετική εξουσία. Υπήρχε, ενδεικτικά, στην 

Ιρλανδία, µια διαβάθµιση ιεραρχίας µε δοµές υπερβασιλείας (overkinghsip).  Αυτό σήµαινε ότι 12

ορισµένοι βασιλιάδες, οι οποίοι απολάµβαναν αυτήν την εξουσία, ανέµεναν στρατιωτική 

υποστήριξη από τους υποβασιλεις τους και µια κάποια εισφορά, άλλα δεν τους αναγνωριζόταν η 

δυνατότητα να παρεµβαίνουνε στα τεκταινόµενα των tuatha τον υποβασίλειων.   13

 Jaski, Bart, (2000), Early Irish Kingship and Succession, Dublin: Four Courts Press12

 Wendy Davies, (2008), The Celtic Kingdoms, “Thew new Cambridge Medieval History, vol.1”, σ.σ 12 240-24213



Η συγκεκριµένη σχέση δεν ήταν στατική, αλλά µια σχέση που µεταβαλλόταν ανάλογα µε την 

τρέχουσα κατάσταση του συσχετισµού δυνάµεων, και δεν αποτελούσε θεσµοποιηµένη σχέση. 

Έτσι, παρόλο που σε κάποιο βαθµό η πολιτική καθορίζοταν και κινητοποιείτο από τους 

υπερβασιλείς, συχνά οι κανονικοί, υποτελείς βασιλείς, διέθεταν ισχυρότερα ερείσµατα σε τοπικό 

επίπεδο τα οποία και εκµεταλλεύονταν για την ισχυροποίηση της θέσης τους.  Ήδη από τον 14

έβδοµο αιώνα, η κυριαρχία επί του εδάφους ήταν καθοριστική για την διατήρηση του γοήτρου 

και της εξουσίας, µε την γη να µην αποτελεί µόνο ένα οικονοµικό στοιχείο ισχύος αλλά ένα 

στοιχείο κοινωνικής καταξίωσης και κίνητρο για τους απογόνους ώστε να αποκτήσουν 

περισσότερη γη. Η επέκταση της ιδιοκτησίας αποσκοπούσε στην διατήρηση και κυρίως στην 

ενίσχυση του οίκου τους, οδηγώντας την ιδιοκτησία γης σε ακόµα µικρότερο αριθµό ιδιοκτητών. 

Οι πρώτοι Αγγλο-Σάξονες βασιλείς, δεν ήταν σε θέση να  φορολογούν και να επιβάλλονται µε 

εξίσου αποτελεσµατικό τρόπο όπως το Ρωµαϊκό κράτος και αντιθέτως, αντλούσαν τις 

υπερβάλλουσες ανάγκες τους µε εισβολείς και συλλογείς προσόδων. Ο φορητός πλούτος που 

συγκέντρωναν µε αυτόν τον τρόπο, χρησίµευε στην εξασφάλιση των υπηκόων τους µέσω της 

συνεχούς κατανάλωσης και της τελετουργικής απόδοσης δώρων.  Στο τέλος του 6ου αιώνα, 15

ξεκίνησε η παρακµή του έθιµου απόδοσης δώρων, παράλληλα µε την συστηµατικότερη 

ανάπτυξη µονίµου χαρακτήρα κατοικιών που ήταν δείγµατα ισχύος και πλούτου, καθώς και την 

εµφάνιση µεγαλόπρεπων τάφων για τους ισχυρούς άνδρες της εποχής.  

Η εικόνα της Αγγλίας κατά την περίοδο του έβδοµου αιώνα, έχει περιγραφεί µε γλαφυρότητα και 

αξιοζήλευτη ακρίβεια µε την κύρια πηγή άντλησης ιστορικών στοιχείων για την συγκριµένη 

περίοδο, το έργο του Bede, “Ecclesiastical History of the English People,” του έτους 734 µ.Χ. 

Στο έργο αυτό, αναδεικνύεται µια συγκεκριµένη βλέψη του Αγγλικού λαού (Gens Anglorum) 

άλλα κυρίως του λαού της Νορθουµπριας, ο οποίος λαµβάνει κάλεσµα από τον Θεό για να 

 Αudacht Morainn, The testament of Morann, Ιρλανδικό λυρικό κείµενο που προσφέρεται για την βαθύτερη 14

µελέτη και κατανόηση της Ιρλανδικής µεσαιωνικής κοινωνίας. Στην έκδοση: [ed.] [tr.] Kelly, Fergus (ed. and tr.), 
Audacht Morainn, Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 1976.
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διαδραµατίσει συγκεκριµένο ρόλο στην ιστορία της εξιλέωσης.  Έτσι, µε αφορµή την δόµηση 16

ενός χριστιανικού αφηγήµατος, έχουµε ένα πολίτικο πλαίσιο το οποίο µας επιτρέπει να 

κατανοήσουµε πως στην αρχαία Αγγλία, ο bretwalda, αναγνωρίζεται ως κυβερνήτης της 

Βρετανίας. Η αναγνώριση ενός ανώτερου αξιώµατος, ενός πρόσωπου το οποίο είναι ικανό να  

φέρει ισχυρότερο έρεισµα σε µια ευρύτερη των κατά τόπους βασιλείων, εξουσία και να 

εξουσιάζει τους υποβασιλείς, σαφώς όφειλε να αντλεί την υπεροχή του αυτή τόσο από την 

προσωπικότητα του όσο και από το µέγεθος της επιρροής και της ισχύος του.   Η βασιλεία ήταν 17

ο κύριος θεσµός της Αγγλικής πολιτικής του έκτου και έβδοµου αιώνα: “Ο λαός δεν ‘φτιάχνει’ 

βασιλιάδες”, όπως σηµειώνει και ο Edward James, αλλά ‘οι βασιλιάδες ‘φτιάχνουν’ τους 

λαούς”.   18

Η εξουσία των Άγγλων βασιλέων του έβδοµου αιώνα ήταν απόρροια κυρίως των ικανοτήτων 

τους να ηγούνται σε πολέµους και στο χάρισµα τους βασιζόταν και η επιβίωση της νοητής 

κατασκευής που ωθούσε και διατηρούσε την πιστή των υποκείµενων τους σε αυτούς. Ενόσω η 

στρατιωτική παρουσία βασιζόταν σε πρώτο επίπεδο κυρίως στην βασιλική συνοδεία (comites, 

gesithas) όπου ενόσω ήταν νεαροί, ζούσαν µε τον βασιλιά στην αυλή, περιελάµβανε και 

γηραιότερους άνδρες οι οποίοι δύναντο να κληθούν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους από τους 

τόπους διαµονής τους. Πέραν τούτου, υπήρχε και µια ευρύτερη υποχρέωση από πλευράς των 

ελεύθερων ανδρών, να ανταποκριθούν σε τυχόν πολεµικό κάλεσµα από τον Bασιλιά. Στους 

Νόµους του Ine για παράδειγµα, προβλέπονται αυστηρές ποινές για άρνηση στρατιωτικών 

καθηκόντων από τους ευγενείς κατόχους γης (gesithcund man), από τους ευγενείς µη κάτοχους 

γης και από τους µη ευγενείς, ελευθέρους άνδρες, τους ceorl.  19

 Bede,(1916), The Eccesiastical History of the English Nation (and Lives of Saints and Bishops), London: J.M. 16
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 Ο  βασιλιάς είχε δηµόσιο ρόλο στον πυρήνα ορισµένων περίπλοκων κυβερνητικών θεσµών και 

αναµένοταν να συµβουλεύεται τους γηραιούς και άλλους διακεκριµένους συµβούλους του 

(gethundene witan).  Η επικράτεια του ήταν οργανωµένη σε διοικητικές µονάδες όπως τα lathes 20

και τα shires, διοικούµενα απο έναν αξιωµατούχο, έναν ealdorman, ο οποίος µπορεί να είχε και 

συγενική σχέση αλλά του οποίου η θέση ήταν µετακλητή και όχι κληρονοµιαία. Το οικονοµικό 

µέτρο της της βασιλικής εξουσίας στην Αγγλία του έβδοµου αιώνα ήταν η ικανότητα του 

βασιλιά να λαµβάνει πρόσοδο σε ποσότητα φαγητού (feorm) από όσους κατείχαν η εργάζονταν 

σε έδαφος της επικράτειας του. Τέτοιες πρόσοδοι συλλέγετο στα βασιλικά κέντρα γύρω από τα 

οποία ο βασιλιάς περιόδευε µε την ακολουθία του µε τους Άγγλους βασιλείς να έχουν 

περιπατητική δραστηριότητα.   21

Γύρω στο τέλος του έβδοµου αιώνα, το παράδειγµα των πρώτων νόµων που είχε εµφανιστεί στο 

Kent, ξεκίνησε να ακολουθείται σε τουλάχιστον ένα ακόµα βασίλειο, το Wessex του Ine 

(688-726) Οι νόµοι του Ine είναι λιγότερο οργανωµένοι σε σχέση µε αυτούς του Kent ενώ οι  

αποφάσεις επί της νοµοθεσίας µοιάζουν να είναι περισσότερο αποφάσεις επί µεµονωµένων 

υποθέσεων και όχι αποφάσεις γενικού περιεχοµένου, µε τον βασιλιά να θεωρεί ότι όλα τα νοµικά 

ζητήµατα, παλαιά και νέα, συνιστούν πεδίο που εµπίπτει της δικής του δικαιοδοσίας.  Αυτό είχε 22

και πρακτικές επιπτώσεις δεδοµένου ότι οι περισσότερες παραβάσεις, επέφεραν χρηµατικό 

πρόστιµο (wite) προς όφελος του βασιλιά.   Η Αγγλία του έβδοµου αιώνα ήταν κατά κύριο λόγο 23

υπαίθρια µε τα όσα ‘κέντρα’ υπήρχαν να όφειλαν την ανάπτυξη τους είτε σε κάποια βασιλική 

αυλή είτε σε κάποια σηµαντική εκκλησία. Η ιδιοκτησία γης ήταν οργανωµένη σε µεγάλες 

εδαφικά µονάδες µε µεγάλο αριθµό κατοικιών (estate), κατηγορία η οποία, εµπεριείχε µια 

ιεραρχία υποστατικών.   24

 Laws of Ine 6.220
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Οι νόµοι εκείνης της εποχής αποτελούν την καλύτερη σκιαγράφηση του κοινωνικού γίγνεσθαι 

της περιόδου, όπου µπορούµε να δούµε όλη το φάσµα του φεουδαλικού αυτού συστήµατος από 

τον ελεύθερο χωρικό, τον ceorl, ο οποίος έπρεπε να παράγει από την γη η οποία του είχε 

διατεθεί, αρκετή τροφή ώστε να στηρίξει την οικογένεια του, τυχόν εξαρτώµενα µελή άλλα 

κυρίως να αποδίδει την πρόσοδο στον κύριο του, εάν είχε κάποιον. Η ύπαρξη λόρδων 

(hlafordas, dryhten), προβλέπεται στους νόµους της περιόδου αυτής (π.χ. του Wihtred) ενώ 

προβλέπονται και ποινές για τους υποτελείς (esnas) εάν µε κάποιο τρόπο τους προσβάλλουν.  25

Παράλληλα, στους νοµούς του Ine είναι εµφανές ότι ακόµα και οι ευγενείς (gesithcund) είχαν 

κοινωνικά ανώτερους άνδρες στους οποίους όφειλαν να συµµορφώνονται και να είναι 

υποτελείς.   26

Στην βάση του κοινωνικού οικοδοµήµατος, βρίσκονται οι σκλάβοι, οι οποίοι µπορούσαν να 

αποκτηθούν µε διαφόρους τρόπους. Υπήρχαν τόσο οι αιχµάλωτοι πολέµου και αυτοί οι οποίοι 

προερχόταν από επιδροµές άλλα σκλάβοι µπορούσαν να προκύψουν και µέσω δικαστικών 

διαδικασιών ως ποινή για σοβαρά εγκλήµατα ή υπήρχε και η δυνατότητα να είναι αποτέλεσµα 

εθελούσιας πράξης. Και βεβαίως, ο αριθµός τους αυξανόταν και από την αναπαραγωγή εκείνων 

που ήταν ήδη σκλάβοι. Οι Νόµοι του Ine, περιλαµβάνουν ποινικές διατάξεις  για το πως ακόµα 27

και ολόκληρες οικογένειες µπορούν να γίνουν σκλάβοι ενώ για πολλές παραβάσεις, προβλέπουν 

υπέρογκα πρόστιµα που πρέπει να αποδοθούν στον βασιλιά, µε εναλλακτική του πρόστιµου, να 

προβλέπεται η σκλαβιά καθιστώντας την έτσι, ένα σύνηθες φαινόµενο για την Αγγλία του 7ου 

αιώνα.   28

Η Χάρτα, εκδόθηκε ως επακόλουθο της εξέγερσης που ηγείτο µια οµάδα βαρόνων έναντι του 

Βασιλιά Ιωάννη. Οι διατάξεις της, αποτέλεσαν µάλλον προϊόν διαπραγµάτευσης ανάµεσα στον 

Βασιλιά και τους βαρόνους. Στην Χάρτα, έχει προσδοθεί, µεταξύ άλλων, η ιδιότητα µιας  

 Ενδεικτικά. Laws of Wihtred 9–10, 23–4. 25

 E.g. Laws of Ine 50, 7026

 McCormick, Michael, (2002), “New Light on the ‘Dark Ages’: How the Slave Trade Fuelled the Carolingian 27

Economy”, Past and Present (2002) 177 (1): σελ. 21-25
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“συνθήκης Ειρήνης” , ανάµεσα στην εµφυλίου διαστάση διαµάχη που έµελλε να λάβει η 

σύγκρουση ανάµεσα στους Βαρόνους και τον βασιλιά.  Ένας αριθµός αντιτύπων, εκδόθηκε και 29

µοιράστηκε στην υπόλοιπη χωρά,  ωστόσο η ισχύς της ήταν σύντοµη µιας και ο Πάπας 30

Ινοκέντιος ο τρίτος, κατόπιν συνεννόησης µε τον Βασιλιά Ιωάννη, ακύρωσε την ισχύ της.   31

Ωστόσο, µετά τον θάνατο του Ιωάννη το 1216, η Magna Carta, επανεκδόθηκε µε ορισµένες 

πρόσθετες διατάξεις υπό τον βασιλιά Ερρίκο τον Γ’ το 1217, 1218, και 1225.   32

Ο Βασιλιάς Ιωάννης, είχε δοµήσει έναν φοροεισπρακτικό µηχανισµό αποτελούµενο από 

διοικητικούς σερίφηδες οι οποίοι και απέδιδαν ετησίως έναν βασιλικό φόρο, γνωστό και ως 

“farm”. Ο φόρος αυτός, αποδίδοταν ως ενοίκιο για τις εκτάσεις που κατείχαν. Παράλληλα, ο  

Βασιλιάς, απολάµβανε κέρδη από το δικαστικό σύστηµα το οποίο περιελάµβανε πρόστιµα για 

διεπραθχέντα εγκλήµατα και “παράβολα” τα οποία προσφέρονταν από τους νοµικά 

εµπλεκόµενους σε υποθέσεις του Βασιλικού Δικαστήριου (King’s Court) µε στόχο την επιρροή 

έναντι της απόφασης που θα λαµβάνονταν. Ακόµα, φόροι και πρόστιµα λαµβάνονταν ως 

απότοκο της αποκλειστικότητας που κατείχε ο βασιλιάς για την δυνατότητα κυνηγιού στην 

ύπαιθρο.  Ένας φόρος γνωστός και ως ‘tallage’, ο οποίος µπορούσε να επιβληθεί για χρήση της 33

βασιλικής γης.  Έτσι , στο φεουδαλικό σύστηµα της εποχής, υπήρχε ένα σαφές εξουσιαστικό 

πλέγµα το οποίο αναφερόταν στον βασιλιά µε τους τοπάρχες ένοικους, (tenants-in chief) να 

διοικούν τους υποτελείς τους, τους χωρικούς (villeins) οι οποίοι και αποτελούν την χαµηλότερη 

βαθµίδα της κοινωνικής πυραµίδας, και ενόσω όλοι διέθεταν µια κάποιας µορφής δικαιώµατα 

αλλά και υποχρεώσεων, η κορυφή της πυραµίδας ήταν ο Βασιλιάς και οι σχέσεις διέπονταν από 

ένα εθιµοτυπικό δίκαιο.  Οι βαρόνοι, λάµβαναν την περιουσία τους άµεσα από το Στέµµα,  34
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 British Library, ‘Magna Carta: an Introduction’, στο  https://www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-an-30

introduction

 Breay, Claire, (2010), Magna Carta: Manuscripts and Myths, σελ. 4031

 ό.π, σελ. 4432

 ό.π,, σελ. 1133

 Anthony Arlidge and Igor Judge, (2014), Magna Carta Uncovered, σ.σ 68-7034



συνεπώς ήταν ένοικοι (tenants in chief), παρέχοντας κατά τα φεουδαλικά πρότυπα, ιπποτικές 

υπηρεσίες στον Βασιλιά: την υποχρέωση παροχής ιπποτών για την προστασία του βασιλιά, ενώ 

προβλεπόταν και η υποκατάσταση παροχής έµψυχου δυναµικού (ιπποτών) µε αντίστοιχο φόρο, 

τον λεγόµενο scutage ο οποίος αποδίδοταν για την ενοικίαση µισθοφόρων.  35

 Ο Βασιλιάς, κατείχε µια σειρά από δικαιώµατα τα οποία ήταν κατεξοχήν δοµικά φεουδαλικά 

στοιχεία, καθοριστικά για την αναπαραγωγή των τότε κοινωνικών σχέσεων, όπως την 

υποχρέωση των απογόνων των ενοίκων της βασιλικής γης για πληρωµή ώστε να µπορέσουν να 

κληρονοµήσουν την πατρογονική κληρονοµιά τους.  Αντίστοιχης σηµασίας στοιχείο  36

εξασφάλισης κοινωνικής αναπαραγωγής του φεουδαλικού συστήµατος ήταν και το δικαίωµα 

στην προστασία των ανηλίκων. Ο βασιλιάς, διατηρούσε το προνόµιο ανάληψης της κηδεµονίας 

ενός ανηλίκου ευγενούς καταγωγής µε παράλληλη δυνατότητα εκµετάλλευσης της περιουσίας 

του έως ότου το τέκνο ενηλικιωθεί.  Μάλιστα, ο Βασιλιάς ήταν αυτός που όριζε σε περίπτωση 37

που µια  χηρεύσασα ήθελε να ξαναπαντρευτεί, το ποιος θα ήταν αυτός, το ίδιο και για τα τέκνα 

της ενώ αν ήθελε να παραµείνει ανύµφευτή, έπρεπε να πληρώσει στον Βασιλιά για το προνόµιο 

αυτό.    38

Ο David Carpenter, σηµειώνει ότι Βασιλιάς Ιωάννης, έκανε υπέρµετρη σπατάλη των ταµειακών 

διαθεσίµων προσεγγίζοντας τα συνολικά έσοδα της βασιλείας του Ιωάννη την περίοδο 

1207-1212 σε ποσά µεγαλύτερα ως και 25% ανά έτος σε σύγκριση µε τα έσοδα του Ερρίκου του 

πρώτου το 1130.  Συνεπώς, η αγανάκτηση των βαρόνων µε την βασιλική διοίκηση, είχε αµιγώς 39

οικονοµικά και κατ’επέκταση εξουσιαστικά κίνητρα τα οποία γίνονται ευκολότερα κατανοητά 

µε µια σφαιρικότερη αντίληψη του κόστους των πολεµικών εκστρατειών της εποχής.  40
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Η Magna Carta, όπως συνήφθη το 1215 περιελάµβανε 63 διατάξεις ενώ η επανακύρωση της το 

1225, έγινε κοµµάτι του statute roll (νόµος του κράτους) το 1297 µε τρεις διατάξεις της έκδοσης 

του 1225 να αποτελούν ακόµα και σήµερα, µέρος του Αγγλικού Δικαίου. Από αυτές τις τρεις 41

διατάξεις η µια (άρθρο 1 της έκδοσης του 1215) εγγυάται τις ελευθερίες της Εκκλησίας της 

Αγγλίας εγγυόνταν την αυτονοµία της ως προς την εκλογή των επισκόπων και των 

αξιωµατούχων της.  Άλλη, το άρθρο 13 στην έκδοση του 1215, ορίζει το ιδιαίτερο καθεστώς 42

της Πόλης του Λονδίνου και άλλων πόλεων. Ενώ οι πλέον γνωστές διατάξεις 39 και 40 είναι 

αυτές που εισάγουν στην σύγχρονη ιστορία το πνεύµα του κράτους δικαίου (Rule of Law)  

No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed 

or exiled, or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against 

him, or send others to do so, except by the lawful judgement of his equals or by the law of the 

land.  

To no one will we sell, to no one deny or delay right or justice.   43

Οι διατάξεις 39 και 40, αποτελούν κοµβικά σηµεία για την νοµική ιστορία. Αποτελεί πεδίο 

αντιπαράθεσης για το αν και κατά πόσο συνιστά αναχρονισµό το να θεωρήσουµε την φράση 

“the lawful jusdgement of his equals”, την εισαγωγή του µοντέλου εκδίκασης µε ενόρκους.  Τα 44

άρθρα 12 και 14 τα οποία περιλαµβάνουν ορισµό των εξαιρετικών περιστάσεων υπό των 

οποίων, θα µπορούσε ο βασιλιάς να επιβάλει φόρους (scutages) ή εισφορές δίχως την σύµφωνη 

γνώµη του βασιλείου. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το άρθρο 14 προβλέπει ότι ο Βασιλιάς, 

πρέπει να συγκαλέσει ένα συµβούλιο, ακολουθώντας συγκεκριµένη διαδικασία, ώστε να λάβει 

την συγκατάθεση για την επιβολή του φόρου. Μάλιστα οι συγκεκριµένες διατάξεις, έχουν 

διαβαστεί από την µετέπειτα φιλελεύθερη παράδοση, ιδίως τους Αµερικανούς της περιόδου των 
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Federalist Papers, ως µια πραγµάτωση της αυτονόµησης της φορολογίας από έναν φορέα 

απόλυτης εξουσίας.  Η µετέπειτα αντίληψη ότι δεν µπορεί να υπάρξει φορολόγηση δίχως 45

εκπροσώπηση (no taxation without representation) υπεκφεύγει του βαθύτερου συσχετισµού 

δυνάµεων που υπήρχαν στα τότε συµβούλια, παραγνωρίζοντας την ελευθερία των µελών τους 

για ουσιαστική εκπροσώπηση των ιδιωτικών τους συµφερόντων. Τόσο το εύρος της 

αντιπροσώπευσης, δεδοµένου ότι στα εν λόγω συµβούλια ήταν κατά κύριο λόγο ιππότες και 

βαρόνοι και όχι εκπρόσωποι όλων των τάξεων, όσο και η ίδια η ιδιοκτησιακή εξάρτηση των 

βαρόνων από τον Βασιλιά, καταρρίπτει το µύθευµα περί γέννησης της αντιπροσώπευσης µε 

όρους σύγχρονης αστικής δηµοκρατίας.   46

Αντίστοιχα, αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο έχει αναγνωσθεί και µεταφραστεί κατά 

βούληση και όχι σύµφωνα µε το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται, η φράση “no free 

man”, το οποίο αφενός µπορεί να φαίνεται συσσωµατικό στοιχείο σε µια πρώτη απόπειρα 

κατοχύρωσης ατοµικών δικαιωµάτων έναντι της κεντρικής εξουσίας, ωστόσο, πρέπει να ληφθεί 

υπόψιν το αντικείµενο το οποίο αναγνώριζε ως φορέας δικαιωµάτων η Magna Carta. Στο άρθρο 

1 που προβλέπεται η ανεξαρτησία της Εκκλησίας της Αγγλίας, η διατύπωση ότι “all free men of 

our kingdom”, περιλαµβάνει σύµφωνα µε τον David Carpenter, τους ενοίκους (κατόχους γης) 

τους ακτήµονες άνδρες που ως βιοπορισµό είχαν την µισθοφορία, το εµπόριο η κάποια µορφή 

τέχνης.  Αξιοσηµείωτες στην πλούσια αγγλοσαξονική γραµµατολογία για την εποχή αυτή, ο 47

Lord Judge και ο Anthony Arlidge, θεωρούν ότι µε βάση τις αναλύσεις του HC Darby επί του 

Κτηµατολογίου (Domesday Book), ο αριθµός των ελεύθερων ανθρώπων, αποτελούσε το ένα 

έβδοµο του πληθυσµού.  Ωστόσο, θα ήταν άδικο να θεωρήσουµε την Magna Carta ως µια 48

σύγχρονη διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωµάτων που έχει ως σκοπό να περικλείσει όλα τα µέλη 

της επικράτειας µε έναν “µανδύα” προστασίας αλλά περισσότερο αποτέλεσε µια ιστορική 

στιγµή στοχευµένης απόπειρας για σαφή περιορισµό της αυθαιρεσίας της Βασιλικής εξουσίας 
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και των µεταξύ σχέσεων των διάφορων κοινωνικών στρωµάτων, ιδίως τον βαρόνων και των 

ιπποτών.   49

Ωστόσο, ο David Carpenter, θεωρεί ότι η Χάρτα αποτελεί κάτι αρκετά ευρύτερο από άπλα ένα 

“βαρονικό έγγραφο” µιας και ο περιορισµός της αυθαιρεσίας επί της φορολόγησης, επηρέαζε 

εµµέσως και το δικό τους εισόδηµα, δεδοµένου ότι ούτε οι ίδιοι θα µπορούσαν αυθαίρετα να 

επιβάλλουν εισφορές (scutages).  Ωστόσο, ο ίδιος, επισηµάνει ότι το άρθρο 25, σήµαινε ότι 50

σερίφηδες δεν είχαν πλέον την υποχρέωση να συλλέγουν φόρους από τους υποτελείς τους οπότε 

αυτό βοηθούσε σε κάποιο βαθµό της αυτονόµησης των τοπικών κοινοτήτων και οικονοµιών. 

Ωστόσο ο Lord Bingham, θεωρεί ότι οι Βαρόνοι επεδίωκαν αυστηρά το δικό τους συµφέρον και 

θα ήταν ιστορικό λάθος να θεωρήσουµε τους βαρόνους που εναντιωθήκαν στον Βασιλιά ως 

“αλτρουιστές φιλελεύθερους που είχαν σκοπό να κάνουν τον κόσµο ένα καλύτερο µέρος”.   51

Η Claire Breay, θεωρεί ότι πλέον ριζοσπαστική διάταξη στην Magna Carta, ήταν αυτή που 

προέβλεπε την εκλογή µιας επιτροπής 25 βαρόνων για να ελέγχουν την συµµόρφωση του 

βασιλιά έναντι των συµφωνηθέντων όρων και διατάξεων.  Οι διατάξεις αυτές προέβλεπαν,  52

µάλιστα, την δυνατότητα κατάσχεσης βασιλικής περιουσίας και γαιών εάν δεν τηρούνταν οι 

διατάξεις του Μεγάλου Χάρτη. Αυτή η φερόµενη και ως “διάταξης ασφάλειας” επιβεβαίωνε το 

ίδιο το πνεύµα της Magna Carta, ότι δηλαδή ο νόµος είχε µια απολυτή ισχύ και ο Βασιλιάς δεν 

µπορούσε να θέσει εαυτόν έξω από αυτήν την ισχύ. Συµπληρωµατικά, έχει διατυπωθεί και πιο 

“µετριοπαθής” άποψη από τον JC Holt ότι ναι µεν απέτρεπε παράτυπα νοµικά δράσεις ωστόσο 

επιβεβαίωνε τα εθιµοτυπικά δικαιώµατα του Στέµµατος εντός του Νόµου.  53

Στους µετέπειτα αιώνες και παρά τις αρκετές επανεκδόσεις της το 1216, 1217, και 1225, ο Holt 

θα επισηµάνει ότι δεν υπήρχε η αρχική πρόβλεψη περί ανανέωσης και εµπλουτισµού της 
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Συνθήκης ωστόσο οι µετέπειτα αναφορές επί αυτής και έγιναν στο πνεύµα ότι τέτοιος είναι ο 

χαρακτήρας της ώστε να ενισχυθεί η αντίληψη περί προσαρµοζόµενου περιεχοµένου ανάλογα µε 

τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Είναι χαρακτηριστική η φράση του JC Holt, o οποίος 

σηµειώνει ότι “αρκετά µεστωµένος χυµός βγήκε από το άγουρο φρούτο του 1215”.  Αυτό που 54

καθιστά την Magna Carta µια τόσο σηµαντική στιγµή, είναι η διάσταση που έλαβε από την 

υπογραφή της και εξής ως ένα κατοχυρωµένο κοινωνικά πλαίσιο διασφάλισης ελευθεριών και 

δικαιωµάτων κάποιας µερίδας πολιτών αλλά κυρίως η θεσµοθέτηση, µε αµφίδροµη σχέση 

ελέγχου και περιορισµού της κεντρικής εξουσίας του Στέµµατος. Η “ανάταση” ενός σώµατος ως 

εξουσιαζόµενου αντικειµένου το οποίο απολαµβάνει ένα “πέπλο” προστασίας έναντι του 

εξουσιαστικού υποκειµένου, αποτέλεσε θεµελιώδη και συνεχώς διευρυνόµενη κοινωνική 

επιταγή και επιδίωξη στην πορεία προς την αστική δηµοκρατία.  

Το γεγονός ότι το αγγλικό δίκαιο αναπτύχθηκε εθιµοτυπικά και δεν υπήρξε ουδέποτε ενιαίο 

γραπτό Σύνταγµα αλλά καταστατικοί χάρτες και πράξεις, όπως αυτά ήταν το Habeas Corpus 

(1679) και το Bill of Rights (1689), τα οποία συνιστούν αντίστοιχη νοµική βαρύτητα µε τα 

µετέπειτα συντάγµατα και δείχνουν την σηµασία της ανάπτυξης ενός ευρύτερου πλαισίου που 

θα είναι εύκαµπτο στην σχέση νόµου κοινωνίας και δεν θα περιορίζεται σε µια καταστατικού 

τύπου νοµική αυθεντία όπως συµβαίνει µε τα συνταγµατοκεντρικά νοµικά συστήµατα. 

Επιπλέον, η απουσία γραπτού συντάγµατος και η γρήγορη αυτονόµηση της δικαστικής εξουσίας 

από κοινωνικές παρεµβολές στο έργο της, της προσέδωσε µια µοναδική ευκαιρία να 

µεταχειρίζεται τον νόµο µε ιδιαίτερο τρόπο, µε την νοµολογία τους να αποτελεί σηµείο της 

κοινωνικής, νοµικής και πολιτικής ιδιαιτερότητας της κάθε ιστορικής περιόδου. 
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2. Η παρακαταθήκη της Magna Carta 

 α) Η εµφάνιση νέων πολιτικών νοηµάτων και αξιώσεων  

Η παρακαταθήκη της Magna Carta, αποτέλεσε την “µαγιά” για την δόµηση του Βρετανικού 

πολιτικού συστήµατος, ήταν µια σειρά από επιπτώσεις τις οποίες δεν µπορούσαν οι συγκαιρινοί 

της καν να προβλέψουν. Δεν αποτέλεσε ένα “νεκρό” κείµενο, ένα κείµενο µεταξύ µιας 

συγκεκριµένης οµάδας ανθρώπων έναντι ενός “κακού” βασιλιά που ήθελε να τους φορολογήσει 

περισσότερο από όσο ήθελαν. Αποτέλεσε αντικείµενο ερµηνείας, αναφοράς άλλα και στόχευσης 

για τις επόµενες γενιές και εισήγαγε στην καθηµερινότητα της κοινωνίας το δικαίωµα επίκλησης 

δικαιωµάτων και αναφοράς σε έναν τρίτο έναντι µιας αντιδικίας είτε έναντι ενός συµπολίτη 

αλλά κυρίως έναντι της κεντρικής εξουσίας. Το πως τα “αστικά δικαιώµατα” (civil rights), τα 

µετέπειτα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι αντιλήψεις περί φυσικού δικαίου και δικαιωµάτων του 

ανθρώπου, αρθρωθήκαν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και διεκδικήθηκαν κοινωνικά, οφείλουν 

σε µεγάλο βαθµό το εύρος και την ιστορική νοµιµοποίηση που έλαβαν από το “απλό” αυτό 

κείµενο. 

 Τα ατοµικά δικαιώµατα στην ιδιοκτησία, στην ελευθερία αυτοπροσδιορισµού, και την 

ελευθερία του λόγου, δεν θα µπορούσαν να διεκδικηθούν και να διευρυνθούν σε αυτό που 

γνωρίζουµε και αντιλαµβανόµαστε σήµερα ως δεδοµένο εύρος ατοµικών δικαιωµάτων αν 

προηγουµένως, δεν είχαν “περπατήσει” στον χρόνο εξ αφορµής ενός αρχικά-ίσως και ταξικά- 

κλειστά αναφερόµενο κείµενο που εγγυόταν για πρώτη φορά µε σαφήνεια το πως αυτά τα 

δικαιώµατα θα προστατευθούν. Όπως είδαµε προηγουµένως, ωστόσο, δεν ήταν τόσο η 

πρωτοτυπία σύναψης µιας σύµβασης η καταστατικής καταγραφής ορισµένων περιορισµών επί 

της κεντρικής εξουσίας η πραγµατική ιδιαιτερότητα του Μεγάλου Χάρτη, αλλά µάλλον η 

αλλαγή που επέφερε στον συσχετισµό δυνάµεων της δυνατότητας άντλησης νοµιµοποίησης από 

µια αστείρευτη πηγή εξουσίας.  

Το πέρασµα από την “ελέω θεού” βασιλεία στην σύµφωνη µε τον νόµο βασιλεία, αποτέλεσε µια 

κατάκτηση νοηµατική προϊδεάζοντας τον ιστορικό του µέλλοντος για τον αστείρευτο “τόπο” 

άντλησης νοηµάτων και δυνατοτήτων που θα αποτελούσε. Μια ιστορική στιγµή, µια 



αποκαθήλωση της εξουσιαστικής αυθεντίας, είναι αρκετή ώστε να αφαιρέσει από την συνείδηση 

του εξουσιαζόµενου την παντοδυναµία του εξουσιαστή του και να αποτελέσει την αφετηρία για 

µια αιώνια µάχη για την κατοχύρωση της δυνατότητας πραγµάτωσης της ατοµικής ελευθερίας 

σε µια ίση κοινωνία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον αναφορικά µε την λειτουργιά, το περιεχόµενο 

αλλά κυρίως την πρόσληψη που είχε η Magna Carta, είναι η σχολή ελευθερίας που γέννησε. Οι 

µετέπειτα αναλυτές και θεωρητικοί της ελευθερίας όπως ο Bentham και ο Mill αλλά και οι άξιοι 

νοµικοί όπως ο Coke και ο Blackstone, είχαν το προνόµιο να παράξουν το πνευµατικό τους έργο 

εντός ενός συστήµατος που τους διασφάλιζε την ατοµική τους ελευθερία και τους επέτρεπε να 

συµµετάσχουν σε αυτό αλλάζοντας το.  

Βεβαίως και µπορεί να γίνει κριτική για το αν και και κατά πόσο οι ελευθερίες όπως 

αποκρυσταλλώθηκαν στο ΗΒ, ήταν συσσωµατικές ως προς τα µη προνοµιούχα µέρη της 

κοινωνίας. Ωστόσο, δεν µπορούµε, θεωρώ, να κρίνουµε µε σύγχρονους όρους τα τότε µικρά 

ψήγµατα συνεχούς αυξανόµενης ελευθερίας που διαβλέπονται στην Βρετανική Κοινωνία. Τόσο 

η Βουλή των Κοινών (House of Commons), όσο και εξαιρετικές, οµολογουµένως, περιπτώσεις 

δικαστικής δικαιοσύνης που βίωναν ακόµα και την προ Διαφωτισµού εποχή, σποραδικές 

περιπτώσεις Άγγλων χωρικών, καταδεικνύουν αυτό ακριβώς: ότι σε ένα σύστηµα ανισοτήτων 

και µε την παροχή των λιγότερων δυνατών δικαιωµάτων σε συγκεκριµένα µέρη της Αγγλικής 

Κοινωνίας, σταδιακά, όλο και περισσότερο, µε την ανοχή, οµολογουµένως, των προνοµιούχων 

τάξεων και την παράλληλη επιµονή των καταπιεσµένων στρωµάτων, απολάµβαναν µια σειρά 

από ελευθερίες οι οποίες σταδιακά αρθρωθήκαν σε δικαιώµατα.  

Η θεµελίωση αυτή των δικαιωµάτων, έγινε σε διαφορετικά, επάλληλα, θα µπορούσαµε να 

πούµε, επίπεδα. Τα δικαιώµατα, τόσο ως κατοχύρωση θεσµική, νοµική και πολιτική όσο και ως 

νοητός τόπος αναφοράς, άντλησης υπόστασης έναντι τινός, αποτελούν σηµείο της ανθρώπινης 

προόδου µε τον σεβασµό αλλά και το εύρος αυτών, να συνιστά σήµερα, κριτήριο αξιολόγησης 

µιας κοινωνίας ή ενός συστήµατος. Ωστόσο, το δικαίωµα στην λεγόµενη αστική δηµοκρατία, 

την φιλελεύθερη δηµοκρατία, έχει διττό ρόλο, εξοπλίζοντας τον φορέα του δικαιώµατος µε 

δικαιωµατική αξίωση, µε την αξίωση δηλαδή συγκεκριµένης υπόστασης, πράξης, αλλά και 

άρνηση αυτής, ενώ παράλληλα, αποτελεί την βάση σύµφωνα µε την οποία ο εξουσιαστής θα 



πρέπει να ασκεί την εξουσία του επί των εξουσιαζόµενων αντικειµένων. Έτσι, µπορούµε να 

εντοπίσουµε νοµικά δικαιώµατα, δικαιώµατα, δηλαδή, τα οποία βασίζονται, αντλούν την ισχύ 

τους και το την έκταση τους από τον Νόµο. Εντάσσονται σε ευρύτερο, δηµόσιο και θεσµικό 

πλαίσιο επίσηµων κανόνων και ορίζουν την κανονιστική διάσταση των δικαιωµάτων. 

Παράλληλα, σηµαντική είναι και η συνεισφορά των ειδικών δικαιωµάτων στην παραγωγή 

ελευθεριακών δοµών αλλά κυρίως στην παραγωγή σκέψης, που “βλέπει” προς διεύρυνση και 

κατοχύρωση νέων ελευθεριών. Τα ηθικά δικαιώµατα υπάρχουν σχεδόν αποκλειστικά ως 

απαιτήσεις η φιλοσοφικές διεκδικήσεις και µεσολαβεί η κοινωνική ενσωµάτωση για την 

κατάσταση τους σε νοµικά. 

 Τα δικαιώµατα, απέκτησαν µέσω κοινωνικών ζυµώσεων αλλά και µέσω θεσµικής δόµησης 

µηχανισµών εγγύησης και αναπαραγωγής αυτών, ολοένα και αυξανόµενο ρόλο στο πολιτικό 

σύστηµα. Ιδίως µε την εµφάνιση των πρώτων γραπτών συνταγµάτων τον 17ο και 18ο αιώνα, ως 

εξέλιξη της φυσικοδικαϊκής αντίληψης, οι θεωρητικοί του κοινωνικού συµβολαίου, αλλά και οι 

Πατέρες (Founding Fathers) είχαν επηρεαστεί από την ευρωπαϊκή παρακαταθήκη επί των 

δικαιωµάτων και της κατοχύρωσης των ελευθεριών.  55

 Η ανάκυψη ενός καταστατικού χάρτη ως αποτέλεσµα των αντίπαλων εξουσιαστικών φορέων 

της εποχής, προκύπτει και από την έντονη αντιπαράθεση που είχε η Εκκλησία µε το Στέµµα. Η 

σύγκρουση αυτή, οδήγησε στην ανάδυση ισχυρών εξουσιαστικών εξισορροπητικών δυνάµεων, 

µε την οικονοµική αλλά και πολιτική δραστηριότητα να αυτονοµείται σε ολοένα και µεγαλύτερο 

βαθµό από την εκκλησιαστική εξουσία. Βεβαίως, δεν µιλάµε για µια κάποια ‘τροµακτική’ 

παγίωση της κοσµικής εξουσίας αλλά την σταδιακή αποδυνάµωση της επιρροής της Εκκλησίας 

έναντι θεσµών αντιπροσώπευσης και οικονοµικής παράγωγης. Στην Αγγλία, δεν παρατηρήθηκε 

ο ίδιος συσχετισµός θεοκρατικής εξουσίας και πολιτικής ηγεµονίας κατ’αντιστοιχία π.χ. µε την 

Γαλλία και την Γαλλικανικη θεωρία. Η συγκεκριµένη αντίληψη, ήθελε τον βασιλικό οίκο, ως 

συνεχεία εξ αίµατος του St. Louis και ακόµα και η εµπράγµατη περιουσία αλλά κυρίως η 

εξουσία, απευθυνόταν σε έναν οίκο, ανεξάρτητα της πορείας του. Αντίθετα, στην Αγγλία, η 
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παραµονή του οίκου, συνδεόταν και µε την τήρηση των νόµων και την καλή συµπεριφορά 

έναντι των υπηκόων, κυρίως έναντι αυτών που είχαν λόγο στα πολιτικά πράγµατα. (vox populi, 

vox dei).   56

Αυτό το δόγµα του θεϊκού δικαιώµατος του λαού να αντισταθεί έναντι της βασιλικής εξουσίας, 

αφού είχε βιώσει τις κυρώσεις της θρησκείας, του επέτρεπε να αντιστέκεται τόσο έναντι της 

Εκκλησίας όσο και έναντι του στέµµατος. Στην διαµάχη ανάµεσα στον Οίκο των Bruce και του 

Οίκου των Πλανταγενετων για την κατοχή της Σκοτίας και της Ιρλανδίας, η Αγγλική αξίωση είχε 

την στήριξη της Ρώµης. Ωστόσο, οι Ιρλανδοί και οι Σκότοι, αρνηθήκαν και αντιστάθηκαν της 

επιλογής του Πάπα.   57

Η ιστορία των πολιτικών θεσµών στην Ευρώπη µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σύµφωνα µε τον 

Guizot, σε τέσσερις εποχές στις οποίες διαφοροποιείται ο τρόπος διακυβέρνησης και  

αναπαραγωγής των εξουσιαστικών δοµών και σχέσεων.  Τα γερµανικά φύλα τα οποία 58

µετεγκατατάσταθηκαν σε Ρωµαϊκά εδάφη, εµπότισαν τις περιοχές στις οποίες µεταφέρθηκαν, το 

αίσθηµα περί ελευθερίας το οποίο διέθεταν, όχι όµως τους θεσµούς µε τους οποίους η άσκηση 

της ελευθερίας, ρυθµίζεται και η ύπαρξη της εξασφαλίζεται. Αυτό που παρατηρείται για εκείνα 

τα φύλα, είναι ότι τα άτοµα, ως µονάδες ήταν ελεύθερα ωστόσο δεν είχε συσταθεί ελεύθερη 

κοινωνία. Τα άτοµα τα οποία αντιλαµβανόταν την ελευθερία ως µια αποκλειστικά ατοµική 

υπόθεση, ως µέρος της προσωπικής ανεξαρτησίας και δόµησης µια ιδιωτικότητας, απέτυχαν να 

την εξασφαλίσουν, σε αντίθεση µε όσους ήταν δυνατοί και κατάφεραν να επιβάλλουν την 

ελευθερία τους έναντι άλλων. Η αρχαία ελευθερία που προερχόταν από τα δάση, και οι πρώτες 

απόπειρες εγκαθιδρυµένης µοναρχίας και τα πρωτόλεια στοιχειά του φεουδαρχικού συστήµατος, 

σηµατοδοτούσαν την κυριαρχία του φεουδαρχικού µοντέλου έως τον 11ο αιώνα, ως ένα σύστηµα 

 John Emerich Edward Dalberg, Lord Acton, (1907), “The History of Freedom and Other Essays”, σελ. 54 40-4556

 Adam Ferguson, (1767), “An Essay on the History of Civil Society”, σελ. 9957

 Guizot, François (1861), The History of the Origins of Representative Government in Europe, σελ.2458



πολιτικής τάξης. Υπήρχε άρση της πρωτόγονης ελευθερίας και δόµηση ιεραρχικών σχέσεων µε 

την ελευθερία να συνυπάρχει ιεραρχικά µε την ισχύ.   59

Η δεύτερη εποχή είναι αυτή του φεουδαρχικού συστήµατος µε τρία κύρια χαρακτηριστικά. 

Αρχικά, την υπαγωγή της µεγάλης µάζας των πληθυσµών σε καθεστώς σκλάβων ή σε 

παρεµφερή κατάσταση. Την ιεραρχική και φεουδαλική οργάνωση της γαιοκτητικής 

αριστοκρατίας µε την εφαρµογή του ευνοούµενου προς αυτήν συστήµατος διοίκησης γαιών και 

πληθυσµιακών οµάδων. Αλλά κυρίως την ολοκληρωτική κατάλυση της έως τότε διάστασης που 

είχε η κυριαρχία, που συγκεράστηκε σε κάθε φεουδάρχη ικανό να ασκήσει την διοικητική και 

γαιοκτητική αυτοτέλεια του. Το σύστηµα αυτό, αποδυνάµωσε την µοναρχία και την εθνική 

ταυτότητα και έµελλε να υπάρχει έως τον δέκατο τρίτο αιώνα. 

 Έπειτα, µπορούµε να εντοπίσουµε µια νέα εποχή. Δεδοµένου ότι ο φεουδάρχης ήταν ήδη 

φορέας βασιλικής ισχύος, αποζητούσε βασιλική αξιοπρέπεια και ανάλογη ποιότητα ζωής. Ένα 

µέρος των κατοίκων της Αγγλίας είχε ανακτήσει ένα µέρος της δύναµης και της ελευθερίας που 

είχε απωλέσει και πλέον αποζητούσε περισσότερη ελευθερία. Η φεουδαρχική αριστοκρατία 

δεχόταν πιέσεις από εκατέρωθεν µέρη της κοινωνικής πυραµίδας µε το Στέµµα να θέλει να 

διευρύνει την δυνατότητα επιβολής του και την πίεση από τους κατοίκους των υπό διαµόρφωση 

αστικών κέντρων και ελεύθερων ενοίκων.  Η ανεξαρτησία οδήγησε σε συγκεντροποίηση 60

δύναµης, η  ελευθερία σε διάσπαση, η εθνική ενότητα ξεκίνησε να υφίσταται ως µέρος της 

µοναρχικής εξουσίας. Το “όχηµα” της µετάβασης στην νέα αυτή εποχή ήταν η εκπροσώπηση και 

η ανανέωση επί τρείς αιώνες, των θεσµών που την εγγυόταν αλλά κυρίως των σχέσεων και των 

νοηµάτων που εγγυόταν.  

Ωστόσο δεν είχε έρθει το πλήρωµα του χρόνου για µια κοινωνία που ακόµα είχε στον σκληρό 

πυρήνα της σκέψης της και του συστήµατος αναπαραγωγής της, την υποτέλεια, για την 

εµπράγµατη αξιοποίηση µιας δυναµικής αµφισβήτησης τόσο του φεουδαρχικού συστήµατος όσο 

και της κεντρικής εξουσίας. Ήταν προφανές ότι το αξιακό σύστηµα που ήταν εµποτισµένο µε 
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θεσµούς και αντιλήψεις υποτέλειας, δεν είχε µορφοποιήσει ένα νέο σύστηµα νοηµάτων ικανό να 

αντικαταστήσει ούτε το φεουδαρχικό, ούτε το προϋπάρχον, το οποίο είχε ως χαρακτηριστικό την 

απουσία κοινωνικής συνοχής και κεντρικής εξουσίας. Η Μεγάλη Βρετανία, αποτέλεσε εξαίρεση 

στην τάση της τρίτης, που αναφέραµε, εποχής, µε την θεµελίωση θεσµών που θα εγγυόταν τις 

έως τότε κατακτηθείσες κοινωνικές και ατοµικές ελευθερίες ενώ ο κανόνας στην 

µεταφεουδαλική εποχή, ήταν η ενίσχυση της µοναρχίας και της κεντρικής-και συνήθως-πολιτικά 

και κοινωνικά ανεύθυνης-εξουσίας. Ως τέταρτη εποχή, περιγράφεται η εποχή κατά την οποία 

ενισχύθηκαν οι θεσµοί εκπροσώπησης τόσο ως προς την τυπική ισχύ τους έναντι της 

διαµόρφωσης της πολιτικής, όσο και ως προς συνεχώς διευρυνόµενη πολιτική συσσωµάτωση 

έως πρότινος κοινωνικώς αποκλεισµένων οµάδων από τη αστική, πλέον, δηµοκρατία.  

Υπάρχουν, στο έργο του Guizot, δυο θεωρίες για την κυριαρχία. Η µια την αποζητά και την 

τοποθετεί σε κάποιον φορέα από τις αληθινές δυνάµεις του πραγµατικού κόσµου, είτε αυτός 

είναι ο λαός, είτε αυτός είναι ο µονάρχης είτε κάποιος υπεράνω του λαού. Η άλλη διαστάση της 

κυριαρχίας είναι αυτή, που δεν εκπορεύεται από µια αληθινή δύναµη και αµφισβητεί την 

ικανότητα κατανόησης, εκπλήρωσης των ανθρωπίνων αναγκών και επιθυµιών, της λογικής και 

της δικαιοσύνης. Η µεν οδηγεί σε ένα σύστηµα οπού η κυριαρχία αρθρώνεται και αναπαράγεται 

κατά τρόπο απόλυτο, η δε οδηγεί σε ένα σύστηµα όπου η εξουσία δεν είναι φορέας Λόγου και 

δεν νοµιµοποιείται από το εξουσιαζόµενο αντικείµενο.  61

 Στις δυο αυτές αντιλήψεις περί κυριαρχίας, οι οποίες µάλιστα δύνανται να ενυπάρχουν 

ταυτόχρονα και παράλληλα, αντιτίθεται η κυριαρχία της αντιπροσώπευσης. Η αντιπροσώπευση 

προσφέρει µια ριζοσπαστική διαστάση νοµιµοποίησης κατά την οποία τα µέρη πρέπει να 

συµφωνήσουν για την διαµόρφωση του Νόµου και ακόµα και όταν έχουν συµφωνήσει, ο Νόµος 

πάλι δεν είναι απόλυτος φορέας εξουσίας διότι το αντιπροσωπευτικό σύστηµα υπόκειται στην 

διαδικασία των εκλογών που σχετικοποιεί την εξουσία των µερών που µεταχειρίζονται τις 

εξουσίες. Η ίδια η εκλογική δύναµη δεν είναι απόλυτη διότι εναπόκειται στα µέρη του σώµατος 

αναφορικά µε το ποιοι θα επιλέξουν να αυτο-υποβληθούν ως δυνητικοί κυβερνώντες. Το ίδιο 

αυτό σύστηµα οφείλει την αναπαραγωγή του στην ικανότητα και την συνεχής επιδίωξη του για 
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αυξηµένη συµµετοχικότητα και κοινή αντίληψη και αρχές αναφορικά µε την κοινή επιδίωξη της 

διασφάλισης της δικαιοσύνης, της ορθολογικότητας και της εξυπηρέτησης του κοινού 

συµφέροντος κατά τρόπο δικαίο. 



 3) Το πολιτικό σύστηµα 

       α) Η αντιπροσώπευση 

Οι µηχανισµοί και οι τα επίπεδα αφαίρεσης τα οποία αυτό το σύστηµα υπάγει τα µελή του ώστε 

να διασφαλιστεί η αµφισβήτηση τυχόν νοµιµοποίησης µιας απόλυτης εξουσίας, εντοπίζονται 

στην σύγχρονη αστική δηµοκρατία. Τέτοιοι µηχανισµοί είναι: η ελευθερία διαβούλευσης, η 

δυνατότητα που αποτελεί κοινωνική επιταγή του πολιτικά ενεργού πληθυσµού να προωθεί και 

να συνδιαλέγεται για τα συµφέροντα του, η σφαίρα της δηµοσιότητας ως επίπεδο αφαίρεσης των 

µορφών του πολιτικού λόγου, όπου δίνεται η δυνατότητα προσωπικής αξιολόγησης της αλήθειας 

από τους πολίτες και η ελευθερία του Τύπου, η οποία εξασφαλίζει στους πολίτες την δυνατότητα 

προσωπικής αναζήτησης για την εξακρίβωση και ορισµό της αλήθειας ως ανάχωµα στην 

κεντρική εξουσία. Τέλος, η αναγκαία συνεπεία της θεωρίας της εξουσίας, είναι ότι πρακτικά, η 

ισχύς, είναι εν τέλει υπεύθυνη. Ότι καµία δύναµη πλέον δεν φέρει ως δικαίωµα την απόλυτη 

άσκηση εξουσίας και όλοι είναι “υποχρεωµένοι” είτε θεσµικά, ηθικά, πολιτικά κ.ο.κ. να 

αποδεικνύουν στους πολίτες ότι φέρουν τις αρχές και τις άξιες που διασφαλίζουν την 

αναπαραγωγή ενός δίκαιου συστήµατος, ώστε να λαµβάνουν νοµιµοποίηση της εξουσίας που 

φέρουν. Η πολιτική ευθύνη, εντοπίζεται µόνο στο αντιπροσωπευτικό σύστηµα ως µια αρχή που 

διασφαλίζεται και ελέγχεται σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο από πάνω προς τα κάτω όσο και από 

κάτω προς τα πάνω.  

Πλέον, µπορούµε να αντιληφθούµε τα επιµέρους στοιχειά που θέτει ως αναγκαίες προϋποθέσεις 

για την ύπαρξη της η αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν ικανές 

συνθήκες για την ύπαρξη αυτής της µορφής διακυβέρνησης και αναπαραγωγής του 

πολιτικοκοινωνικού status quo των ατοµικών ελευθεριών. Ο διαχωρισµός των εξουσιών συνιστά 

το πρώτο στοιχείο, οι εκλογές το δεύτερο και η δηµοσιότητα το τρίτο. Η διάσπαση της εξουσίας, 

στο επίπεδο π.χ. της αντιπροσώπευσης οδήγησε την εµφάνιση δυο Βουλών στο Αγγλικό 

σύστηµα ώστε να µην συγκεντρωθεί η εκτελεστική εξουσία σε ένα Σώµα αντιπροσώπων. Οι 

εκλογές, συνιστούν την ανανέωση της εµπιστοσύνης αλλά και της επιλογής του εκλεκτορικού 

σώµατος για τον τρόπο µε τον οποίο θέλει να αναπαραχθεί το εποικοδόµηµα. Τέλος η 

δηµοσιότητα, έρχεται να ενώσει την εξουσία µε την κοινωνία, ώστε να αποτελέσει ένα πεδίο 



ελέγχου και δοκιµασίας του τρόπου αλλά και του εύρους άσκησης της εξουσίας από το 

εξουσιαστικό υποκείµενο στο εξουσιαστικό αντικείµενο. Ο διαχωρισµός των εξουσιών, 

εντοπίζεται σε όλη την ιστορία της αντιπροσώπευσης της Αγγλικής ιστορίας πριν και την 

υπογραφή της Magna Carta, µε τους προ-νορµανδικούς θεσµούς του Wittenagemont, του 

Συµβουλίου (Μagnum ή Regum) ή της Συνέλευσης των Βαρόνων, και µετά την βασιλεία του 

Ερρίκου του τρίτου, της Βουλής, µιας συνέλευσης αρθρωµένης µε συγκεκριµένο τρόπο, πάντα 

συσχετισµένος µε την κυριαρχία.   62

Για µια  περίοδο, η συνέλευση εξυπηρετούσε τον δεσποτισµό και ορισµένες φορές 

αντικαθιστούσε τις εµφυλίου πολέµου διάστασης διαµάχες και απειλής αναρχίας στο επίπεδο 

εκτός της Συνέλευσης, στην πάλη µε την κεντρική εξουσία. Η Αγγλική µοναρχία ήταν ανέκαθεν 

η διακυβέρνηση µέσω του Στέµµατος και ενός βασιλικού συµβουλίου, µε το Συµβούλιο αυτό να 

αποτελεί αρκετά συχνά το αντιπολιτευόµενο µέρος στο επίπεδο της κεντρικής εξουσίας και της 

διαµόρφωσης αυτής. Το Μέγα Συµβούλιο του Βασιλιά, εξελίχθηκε στο Κοινοβούλιο. Ο 

διαχωρισµός της κεντρικής εξουσίας, σε παράλληλη εξέλιξη µε την άνοδο της σηµασίας και του 

πλούτου των πόλεων, µε την µεγένθυση του αριθµού που δεν ήταν άµεσα βάσσαλοι- πάροικοι 

στον Βασιλιά, αλλά ένα έθνος ικανό να µετέχει στην πολιτική ζωή και που η κεντρική εξουσία 

ξεκίνησε να λαµβάνει ολοένα και περισσότερο υπόψιν. 

 Το Βρετανικό Κοινοβούλιο, αρχίζει µε την Βουλή των Κοινών (House of Commons) ωστόσο 

δεν θα υπήρχε εάν το Συµβούλιο των Βαρόνων δεν είχε δηµιουργήσει τους θεσµικούς θύλακες 

και ετοιµάσει το εξουσιαστικό πλέγµα ώστε να δεχθεί αυτή την διεύρυνση του κοινωνικού 

φάσµατος που µετέχει στην πολιτική. Οι όροι Curia de more, Concilium, Curia Regis, Magnum 

ή Commune Consilium, συνιστούν διαφορετικές συνελεύσεις. Το Concilium, είναι ένα ανώτατο 

συµβούλιο αποτελούµενο από άνδρες επιλεγµένους από τον βασιλιά ώστε να υπηρετούν αυτόν 

εντός του διοικητικού µηχανισµού. Αυτό το Consilium, ήταν την ίδια στιγµή, Curia Regis, ένας 

οιονεί δικαστικός µηχανισµός που έφερνε προ του Στέµµατος ζητήµατα στην εκδίκαση των 

οποίων εκείνο προΐστατο ή σε περίπτωση απουσίας του, ο chief justice ήταν αυτός που 

αποφάσιζε. Αποκαλείτο, ακόµα, Curia de more, επειδή οι συναθροίσεις του λάµβαναν χώρα 3 
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φορές ανά έτος, σύµφωνα µε τα αρχαία έθιµα, το Πάσχα, το “Whitsuntide”, και τα Χριστούγεννα 

και αναβάλλετο συχνά από την µια περίοδο στην άλλη, όπως γίνεται και µε τα σύγχρονα 

Δικαστήρια στο Westminster. Τα Curia de more, Curia Regis, κατά την εµφάνιση τους, δεν 

συνιστούσαν ούτε το “Συµβούλιο της Επικρατείας” του στέµµατος ούτε την αυλή του, αλλά 

µάλλον µια µεγάλη συνέλευση όλων των ευγενών του Βασιλείου οι οποίοι είτε διαχειρίζονταν 

ζητήµατα της διοίκησης είτε ήταν εκεί ως αρωγοί για την διαχείριση της απονοµής 

δικαιοσύνης.   63

Έτσι, οι θεσµοί που σταδιακά οδήγησαν στην εµφάνιση και ανάπτυξη της Βρετανικής 

Κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, µπορούν αρχικά να εντοπιστούν στο Witenagemot, το οποίο 

αποτελούσε την συνάθροιση των λεγόµενων τότε Witan, οι λεγόµενοι σοφοί άνδρες. Η 

συνάθροιση του µπορεί να εντοπιστεί στους Σάξονες βασιλείς, αρχικά στα διαιρεµένα βασίλεια 

τους και έπειτα του 825 µ.Χ στο ενοποιηµένο βασίλειο της Αγγλίας. Σε αυτό συµµετείχαν τα 

ανώτερα κοινωνικά στρώµατα µαζί µε τον ανώτατο κλήρο της Σαξονικής Αγγλίας και έδιναν 

συµβουλές στον Βασιλιά αλλά και συναινούσαν στην καλλιέργεια µιας εθνικής ενότητας ή έστω 

ειρήνης. Έπειτα της Νορµανδικής εισβολής το Witenagemot έγινε το Curia Regis, το King’s 

Court, µε παρόµοια µέλη και λειτουργίες.  

Αντίστοιχα, ένας άλλος Σαξονικός θεσµός, το Shire Moot ή αλλιώς Country Court. Αυτά τα 

δικαστήρια, συναντάτο τουλάχιστον δυο φορές ανα έτος σε κάθε περιοχή. Σε αυτά δεν 

προσέρχονταν µόνο ευγενείς και κληρικοί από την περιοχή αλλά, και εδώ εντοπίζεται η 

ιδιαιτερότητα του, οµάδες από εκπροσώπους από κάθε χωριό της περιοχής. Αυτές οι οµάδες 

αποτελείτο από τον ιερέα, τον τοπικό «πάρεδρο» και τέσσερις άνδρες εκπροσώπους. Το 

συµβούλιο αυτό ήταν πολύ µεγάλης κλίµακας συγκέντρωση µε συνήθως 200 ή και 300 

συµµετέχοντες και ήταν έντονα αντιπροσωπευτικό Μέλη προσκαλείτο στο King’s Court, 

συνθέτοντας έτσι µια ευρύτερη και πιο ενισχυµένη διάσταση αντιπροσώπευσης, δηµιουργώντας 

και µια εθνική συνέλευση µε µέλη και απο τους δύο θεσµούς της εποχής. Από αυτή τη 

συνέλευση, προέκυψε και η Βουλή των Κοινών περίπου το 1265. 
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β) Ο Νόµος 

Το κράτος δικαίου αποτελεί την βάση της σύγχρονης αστικής δηµοκρατίας  έχοντας έναν  64

καθοριστικό ρόλο στην µετάβαση των πρόσφατων µεταβάσεων από τα απολυταρχικής η 

αυταρχικής φύσης καθεστώτα στην δηµοκρατία, στην Ανατολική Ευρώπη και αλλού.  Το  65

κράτος δικαίου, έχει ως προϋπόθεση ότι το κράτος κυβερνά τους πολίτες του σύµφωνα τους 

ισχύοντες νόµους, που έχουν περάσει στη σφαίρα της δηµοσιότητας, ότι η νοµοθετικές 

λειτουργιές του κράτους, είναι διαχωρισµένες από τις εκτελεστικές λειτουργίες και ότι κανένας 

εντός της Πολιτείας δεν είναι υπεράνω του νοµού. Αυτά τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του 

µοντέρνου συνταγµατισµού, περιορίζουν την ισχύ της κυβέρνησης, σύµφωνα µε τους κανόνες 

του κράτους δικαίου και την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η ενύπαρξη των 

παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητη για την έστω τυπική λειτουργιά της αστικής 

δηµοκρατίας, ωστόσο µένει να ερευνηθεί το τι συναιρεί στην αναπαραγωγή και νοµιµοποίηση 

του συστήµατος αυτού. Ωστόσο ο ορισµός του κράτους δικαίου, διαφοροποιείται ανάλογα µε 

την διάθεση να του προσεγγιστεί σε περιγραφική η περιεχοµένου βάση αλλά ο κανόνας είναι ότι 

δεν υπάρχει συµφωνία για το ακριβές περιεχόµενο του.  66

 Παρόλο που ο η αστική δηµοκρατία και το κράτος δικαίου έχουν ταυτιστεί ως έννοιες, η 

ανάλυση των επιµέρους στοιχείων τους και της κοινής τους πορείας, µπορεί να καταδείξει ότι 

δεν είναι πάντα δεδοµένη και σταθερή η συνύπαρξη τους µε αποτέλεσµα να παρατηρείται ακόµα 

και σύγκρουση ανάµεσα στον νόµο και κυρίως την εφαρµογή του και σε αυτό που ονοµάζουµε 

αφηρηµένα και σχηµατικά εδώ, την δηµοκρατία. Ένα γραπτό σύνταγµα, ο καταστατικός χάρτης 

του πολιτεύµατος της αστικής δηµοκρατίας, περιλαµβάνει την ισχύ του νόµου  και άρα 67

απορρέουν από τις διατάξεις του ένας περιορισµός της κυβέρνησης και οι µηχανισµοί που 

 Rosenfeld, Michel, (1994) “Constitutionalism, Identity, Difference, And Legitimacy”64

 Juan J. Linz & Alfred Stepan, (1996), “Problems Of Democratic Transition And Consolidation“65

 Richard H. Fallon, Jr., (1997), “The Rule of Law” as a Concept in Constitutional Discourse”, Colum. L. Rev. vol.66

1, σελ.7

 Marbury v. Madison, 5 U.S. 137, 176–77 (1803) (Αντιµετωπίζοντας το Σύνταγµα ως νοµικά ισχύον και ως το 67

ισχύον δίκαιο (law of the land)



υπάρχουν για την διαφύλαξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων, εντάσσονται στον στενό πυρήνα 

του κράτους δικαίου θεσµοθετώντας ένα πλουσιότερο πλέγµα δρώντων που αλληλεπιδρούν µε 

την εφαρµογή και την προστασία του δικαίου. Ωστόσο, το κράτος δικαίου, παρατηρείται ότι 

δύναται είτε να διαχέεται ως πνεύµα και αξιακή αναφορά είτε σε όλο το Σύνταγµα είτε απλά να 

αρθρώνεται ως µια δικλείδα ασφαλείας για την διασφάλιση της συνταγµατικής τάξης.  68

Αν και δεν µπορεί να γίνει λόγος για αρχαίο σύνταγµα, η συνταγµατική διάσταση που 

προσδόθηκε από Βρετανούς νοµικούς του 17ου και 18ου αιώνα στα έθιµα, εµφανίζει 

συνταγµατικά στοιχεία για το Βρετανικό πολιτικό σύστηµα.  Τα έθιµα, αφού έχουν γίνει 

αποδεκτά, έχουν αποτελέσει σηµείο καταγραφής, και έχουν διακηρυχθεί , λαµβάνουν ισχύ 

ανάλογη νόµου. Η έντονα εθιµική διάσταση που είχε το νοµικό σύστηµα πριν την Νορµανδική 

εισβολή, ήρθε να επικυρωθεί και να αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη του συστήµατος του 

κοινού δικαίου και της ιδιαίτερης νοµικής κουλτούρας της Βρετανίας. Η έννοια και η 

χρησιµότητα του δικαίου αποτελεί σηµείο συναίνεσης και παράγοντας νοµιµοποίησης της  

Magna Carta και των ελευθεριών που θέσπισε.   69

Ήδη, πριν από το 1215, η απονοµή δικαιοσύνης από τα βασιλικά και τα λοιπά τοπικά 

συµβούλια, γινόταν σε µεγάλο βαθµό µε βάσει την παραδοσιακή αντίληψη του δικαίου, τόσο 

αναφορικά µε ζητήµατα που άπτονται του ενοχικού αλλά και του φορολογικού δικαίου. Η 

ανάγκη των Άγγλων να αισθάνονται ότι η Νορµανδική εισβολή δεν επηρέασε τις συνήθειες και 

το σύστηµα τους, γίνεται αντιληπτή και από την προσπάθεια σύνδεσης του εθιµοτυπικού 

παρελθόντος µε την ανάγκη για θέσπιση νόµων που να προάγουν ένα δίκαιο που στηρίζεται σ τα 

ήθη και τα έθιµα. Η νοµιµοποίηση που έλαβε το έθιµο µέσω της Magna Carta και της 

αναγνώρισης του. Η σύναψη µιας συµφωνίας ήταν ο µόνος τρόπος να τερµατιστεί η εµφύλια 

διαµάχη ανάµεσα στους βαρόνους και τον βασιλιά και υπό την αναγνώριση δυο αντίπαλων 
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εξουσιαστικών ερεισµάτων, να µην εξισώσει τα δυο µέρη αλλά να αποδώσει και στα δυο, την 

ίδια ανάγκη για υπαγωγή στον Νόµο Έτσι, έπρεπε να φανεί ότι το Στέµµα αναγνώριζε και 

συναινούσε στην απονοµή των ελευθερίων λόγω της σχέσης του µε τον Θεό και τις ελευθερίες 

που αυτός υπαγορεύει Έτσι, ενάντια στα έως τότε ισχύοντα δικαιώµατα, θεσπίστηκαν ελευθερίες 

µε την συγκατάθεση, ωστόσο, του βασιλιά. 

Η ίδια η µορφή του Χάρτη, που περιελάµβανε επικύρωση και εµπλουτισµό σε µετέπειτα χρονικό 

επίπεδο, συνέβαλε στην παγίωση κάποιων ορισµένων σταθερών πλέον πολιτικών όρων. Οι 

µετέπειτα επικυρώσεις αλλά και σύναψη άλλων συµφωνιών αλλά και η ενίσχυση των 

υφιστάµενων, συνέπεσε µε την καλλιέργεια ενός νοµικού πολιτισµού που αναγνώριζε το έθιµο, 

το ισχύον ως ανώτερη µορφή νόµου Το στέµµα δηλαδή έχοντας αναγνωρίσει και τον µελλοντικό 

χρόνο ως διηνεκή (in perpetuum) και συνεπώς η ισχύς των δικαιωµάτων και των 

αναγνωρισµένων ελευθεριών, άνοιξε ενα νέο πεδίο αναπαραγωγής συστηµάτων ελευθεριών και 

κυρίως δέσµευε τον εξουσιαστικό φορέα και το αντικείµενο του µε µια υπερχρονικη σχέση που 

δεν ήταν προσωρινή.   70

Παράλληλα βέβαια, η θέσπιση των δικαιωµάτων οδήγησε στην ανάπτυξη της αντίληψης µιας 

βασιλευοµενης κοινότητας, µια συγκεκριµένης οµάδας ανθρώπων που έφεραν κάποια 

δικαιώµατα τα οποία και ήταν πλέον αναγνωρισµένα και από την κεντρική εξουσία Όπως 

άλλωστε φαίνεται και από την Μαγκνα Καρτα, η διακυβέρνηση ορίζεται µε αντίστοιχη 

σαφήνεια και εµφατικοτητα αυτής της αναγνώρισης των ελευθερίων και δηµιουργήθηκε το 

πλαίσιο αφενός για την σταθεροποίηση του διοικητικού µηχανισµού αφετέρου για την εξέλιξη 

του σύµφωνα µε κατοχυρωµένες ελευθερίες Έτσι, ο Μεγάλος Χάρτης αποτέλεσε και νοµοθετική 

πράξη αλλά και απόδοση ελευθερίων  

Μεγάλη ήταν η επίδραση της Magna Carta και στην νοµική ερµηνεία (jurisprudence) υπό την 

έννοια ότι ενέτεινε την πίεση στους νοµοµαθείς για κατανόηση και ερµηνεία των νόµων Ως 

αποτέλεσµα, η τριβή εντός του υπό ανάπτυξή νοµικού συστήµατος, οδήγησε στην εξέλιξη του 

αλλά και στην ανάκυψη των αντιφάσεων η και των ξεπερασµένων διατάξεων του, κάνοντας πιο 
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εύκολο τον εµπλουτισµό των µετέπειτα χαρτών και διατάξεων Έχοντας αναγνωρίσει σε 

καταστατικό χάρτη του πολιτικού συστήµατος, την πολιτική σηµασία αλλά και την νοµική ισχύ 

των εθίµων, το έθιµο, η ερµηνεία και η αποδοχή του σήµαινε την καθιέρωση του ως σηµείο 

αναφοράς στην νοµική και πολιτική σκέψη τόσο των νοµοµαθών όσο και κάποιων πολιτών.  

Η σηµασία της περιόδου βασιλείας των Ανδεγαυινών για την ανάπτυξη του Αγγλικού Κοινού 

δικαίου, είναι αρκετά µεγάλη ενώ η µετέπειτα Νορµανδική περίοδος, ενέτεινε την ανάπτυξη 

ενός κράµατος δικαίου βασισµένο στο ius commune: το εκκλησιαστικό δίκαιο και το Ρωµαϊκό  

Έτσι, η µεταφορά στοιχείων από το ένα σύστηµα δίκαιου στο άλλο, µπορεί να εντοπιστεί τόσο 

ως προς το κανονιστικό περιεχόµενο όσο και το πολιτικό περιεχόµενο που αυτή η σχέση µπορεί 

να περιείχε Η ανάπτυξη του αστικού δικαίου στην ηπειρωτική Ευρώπη, οφείλεται στην στενή 

σχέση που είχε το εκκλησιαστικό δίκαιο µε τις ρωµαϊκές ρίζες του ενώ το Βυζαντινό δίκαιο, 

απέκτησε σταδιακά τις δικές του νόρµες, προσαρµοσµένο στις ανάγκες των κοινωνιών στις 

οποίες υιοθετήθηκε.   71

Προς αναζήτηση αυτών των διαλεκτικών σχέσεων ανάµεσα στο αστικό και κοινό δίκαιο, πρέπει 

να αναλογιστούµε τη διαφορά που έχει η αναγνώριση τυπικά κοινών στοιχείων µε τον εντοπισµό 

κοινών πρακτικών σε περιεχοµενικο επίπεδο στα δυο αυτά συστήµατα Η Magna Carta, που 

θεσµισε το έθιµο µε νοµική και πολιτική ισχύ, αποτέλεσε τη βάση για τη χρονολόγηση του 

κοινού δικαίου αν και αρκετοί αναλυτές, εντοπίζουν στοιχεία που καλλιέργησαν την κουλτούρα 

περι κοινού δικαίου αρκετά πριν την Νορµανδική εισβολή, ακόµα και στα Ρωµαϊκά χρόνια.  

Ο ενισχυµενος ρόλος της εθιµικής διάστασης του δικαίου που είχε η Αγγλία, µπορεί να 

εντοπιστεί και σε πρότερα της Magna Carta κείµενα ιδίως αναφορικά µε την διαχείριση χρεών, 

τον γάµο και την κηδεµονία όπως π. χ. σε συλλογές νοµικών κειµένων της περιοχής του 

Λονδίνου στις αρχές του 13ου αιώνα  Ωστοσο, η χρονική διάσταση που αναφέρεται η Magna 

Carta είναι κυρίως η σύγχρονη της µιας και αναφέρεται στο ισχύον δίκαιο και κυρίως εφιστά την 

προσοχή για την τήρηση του. Πολλες απο τις διαµαρτυριες απο πλευρας των βαρόνων 

αφορούσαν την διαχείριση των ποινικών υποθέσεων η την ιδιοκτησία και διαχείριση γης. Ενώ  
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π. χ. ο ένοικος απολάµβανε ενα καθεστώς προστασίας από τον ιδιοκτήτη γης κατά τη διάρκεια 

της βασιλείας των Ανδεγαυινών, ο ιδιοκτήτης γης δεν έχαιρε αντίστοιχων δικαιωµάτων έναντι 

του δικού του επικυρίαρχου που ήταν ο βασιλιάς Παράλληλα, αναφέρονται ως αρχαία έθιµα, 

εθιµοτυπικές νόρµες που δεν είχαν απαραίτητα τόσο µεγάλη ιστορικότητα αλλά έλαβαν µεγάλη 

αξία µέσω της συµπερίληψης τους στον Μεγάλο Χάρτη.  72

Έτσι, ως έναυσµα για ανάπτυξη του νοµικού συστήµατος της Αγγλίας, η Μεγάλη Χάρτα, 

κατάφερε να καταστεί σύµβολο µέσω των µετέπειτα επικυρώσεων της. Εµφανίστηκε ως ο 

πρώτος νόµος στα πρώιµα Νοµικά βιβλία (statute books) παρέχοντας ενα µοντέλο για την 

Αγγλική έγγραφη νοµοθεσία Επιπλέον, ορισµένες διατάξεις του Χάρτη του 1215, εφαρµόστηκαν 

αυστηρά, όπως αυτές που αφορούσαν τις αποζηµιώσεις Άλλωστε επικυρώθηκε σε τουλάχιστον 

πενήντα έξι συνελεύσεις µέχρι το 1422. 

Παράλληλα, εντοπίζεται µια άµεση επίδραση του ius commune  στην Μεγάλη Χάρτα, που 73

µπορεί να εντοπιστεί σε ορισµένες διατάξεις  ενώ µπορεί να γίνει λόγος για επιρροή σε επίπεδο 

αντίληψης της κοινότητας και του ατόµου που εµπότισαν την ανάγκη για περιορισµό του 

βασιλιά µέσω του Χάρτη και των σχετικών διαδικασιών Ακοµα, η αναγνώριση µιας τέτοιας 

σχέσης, εντείνει την ανάγκη για ερµηνεία της σχέσης ανάµεσα στο κοσµικό και το θρησκευτικό 

τόσο στα γεγονότα του 1215 όσο και στην ανάπτυξη του Αγγλικού κοινού δικαίου.  Χωρίς να 74

λάβουµε ως δεδοµένο ότι οι ίδιοι οι επαναστάτες βαρόνοι, πολύς δε µάλλον οι εκκλησιαστικοί 

παράγοντες, χρησιµοποιούσαν το εκκλησιαστικό δίκαιο για να επικαλεστούν µια ηθική υπέροχη 

του νόµου, η παρουσία µεταρρυθµιστικών στοιχείων για θρησκευτικης-εκκλησιαστικης 

διάστασης ζητήµατα, µένει να µελετηθεί. 

Ακοµα, τα κοινα συµφεροντα και οι ιδεες αναµεσα στην κοινη στοχευση των ευγενων και του 

κληρου, εµφανιζουν ιδιαιτερο ενδιαφερον. Οι κληρικοι ηταν σε µεγαλο βαθµο ενοικοι και αρα 

 Faith Thompson, Magna Carta: Its Role in the Making of the English Constitution, 1300–1629 (Minneapolis, 72

1948), σ.σ. 38-40

 Ενας συνδυασµός εκκλησιαστικού και ρωµαϊκού δικαίου73

 Hudson, J. (2010). Magna Carta, the ius commune, and English Common Law. In Loengard J. (Ed.),Magna Carta 74

and the England of King John (pp. 99-119). Boydell and Brewer.



επηρεαζονταν απο ζητηµατα οπως η αυξηση των εισφορων η της προσοδου. Ηταν αλλωστε 

σηµαντικός βραχίονας του υφιστάµενου διοικητικού µηχανισµού στο βασίλειο, και συνεπώς ο 

βασιλιάς, όφειλε να τους αποκαταστήσει µετα την υπογραφή της συµφωνίας  75

Η βασιλική εξουσία συνήθιζε να αποκτά αυθαίρετη διάσταση σε ζητήµατα που αφορούν την 

κρατική εξουσία για αρκετούς αιώνες πριν από τον 17ο αιώνα. Ωστόσο, σηµείο- καµπή για την 

µεταστροφή της αντίληψης περί κεντρικής εξουσίας και “ενδεδειγµένης” κοινωνικής ανοχής, 

αποτέλεσε ο Αγγλικός Εµφύλιος (1642-1648) και η διαµάχη ανάµεσα στους Βασιλικούς 

(Royalists) που υποστήριζαν τον µονάρχη, Βασιλιά Κάρολο τον Α΄, και τους Κοινοβουλευτικούς 

υπό τον Κρόµγουελ, που απέβλεπε στην αµφισβήτηση των εξουσιών του µονάρχη. Ο 

συµβιβασµός ανάµεσα στις δυο πλευρές, οδήγησε στην “Ένδοξη επανάσταση” του 1688 στην 

οποία ο Βασιλιάς Γουλιέλµος ο Γ΄, συµφώνησε στην λεγόµενη «Διακύρηξη των 

δικαιωµάτων» (Bill of Rights) για την προστασία των ατοµικών ελευθεριών και δικαιωµάτων 

επικυρώνοντας,παράλληλα, την κοινοβουλευτική κυριαρχία έναντι του στέµµατος.  

Η επίδραση της παγίωσης της Magna Carta ως ανώτερη πηγή δικαίου, συνιστά την «µαγιά» του 

ιδιάζοντος Βρετανικού πολιτικού συστήµατος. Η ανάπτυξη των λειτουργιών της πολιτικής και η 

αποκρυστάλλωση των πολιτικών δρώντων, αντλεί ιστορική νοµιµοποίηση από την εθιµοτυπική 

νοµοθετική λειτουργία ενώ ο σχηµατισµός του κράτους και των εξουσιών του, ακτινογραφείται 

µέσα από τις πολυάριθµες συνθήκες και νοµοθετήµατα που ακολούθησαν. Τόσο η σχέση µεταξύ 

αντιπροσωπευτικών θεσµών-στεµµατος όσο και ο ρόλος της δικαιοσύνης, έµελλε να στηριχθεί 

στην αντίληψη γύρω από την εθιµοτυπική διάσταση του νόµου και τον ρόλο του εθίµου στην 

Αγγλική πολιτεία.  76
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4) Επίλογος 

 Είδαµε ότι η πορεία προς την κατοχύρωση των αστικών και πολιτικών µας δικαιωµάτων, ως 

κοινωνία, ξεκίνησαν από µια φαινοµενικά ασήµαντη σύναξη ορισµένων βαρόνων το 1215 κοντά 

στο Λονδίνο. Η διαδικασία που έλαβε χώρα έπειτα, µεσολάβησε µε την ανάπτυξη της πολιτικής 

και την άνοδο νέων κοινωνικών και οικονοµικών τάξεων. Η Magna Carta, αποτέλεσε µια 

σταθερή βάση για την ανάπτυξη µιας στοιχειωδώς αστείρευτης πολιτικής “φαρέτρας”, µε την 

κοινωνία, να είχε ανακαλύψει πλέον την γλυκιά γεύση της συντεταγµένης προσπάθειας που 

οδηγεί σε νίκη και εξασφαλίζει ελευθερίες. Δίχως αυταπάτες για ωραιοποίηση της κατάστασης, 

αποτελεί εξαιρετικό γεγονός για την εποχή ότι οι βαρόνοι κατάφεραν να ενωθούν σε αρκετά 

µεγάλο βαθµό, ώστε να πλήξουν και να επιβληθούν έναντι σε έναν παντοδύναµο έως τότε 

θεσµό, αυτόν του Στέµµατος. Βεβαίως, η πορεία προς την σύγχρονη δηµοκρατία, συνοδεύτηκε 

µε την την απαραίτητη ανάπτυξη µηχανισµών και θεσµών που επόπτευαν την συµµόρφωση της 

κοινωνίας και του Στέµµατος ως προς τις συµφωνηθείσες διατάξεις. Παράλληλα µε την 

ανάπτυξη των µηχανισµών, εξίσου σηµαντική ήταν και η καλλιέργεια της πολιτικής συνείδησης. 

Σταδιακά, τόσο για τους έχοντες ήδη πολιτικά δικαιώµατα, όσο και για τις µάζες που ήταν 

αποκλεισµένες ανά τους αιώνες, η απόκτηση δικαιωµάτων, κατέστη οικουµενική σύλληψη. 

Είναι αρκετά σύνθετη και µεγάλη πρόκληση, το αν στην σύγχρονη εποχή, οι µηχανισµοί που 

σχηµατίστηκαν πάνω στην δόµηση των αστικών δικαιωµάτων, υπηρετούν ακόµα την βαθύτερη 

υφή των δικαιωµάτων.  

Η σύγχρονη δυτική κοινωνία, απολαµβάνει, τυπικά τουλάχιστον, µια σειρά δικαιωµάτων αρκετά 

διευρυµένη απο αυτή που µπορούσαν να φανταστούν οι περισσότεροι από τους µαχητές των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων ανά την ιστορία. Πλέον, οι δυτικές κοινωνίες, επικαλούνται την 

ύπαρξη τους στις διεθνείς σχέσεις, στις εσωτερικές πολιτικές, ακόµα και σε ζητήµατα 

ασφάλειας. Η κυρίαρχη πολιτισµική και πολιτική παράδοση που έχει στον βαθύτερο πυρήνα της, 

την αναγνώριση θεµελιωδών δικαιωµάτων που εξασφαλίζουν στο άτοµο µια κάποια ελευθερία 

και έναν σεβασµό στην ανθρώπινη ύπαρξη, είναι η Δυτική. Γι’ αυτό, µε την διεύρυνση της 

δραστηριότητας του σύγχρονου ανθρώπου, µε την άνοδο της τεχνολογίας, µε την ανάδυση της 

“ψηφιακότητας” ως ένα ιδιόµορφο πεδίο ανάµεσα στην δηµοσιότητα και την ιδιωτικότητα, ίσως 



και να πρέπει να γίνει λόγος όχι µόνο για την διαχείριση των ήδη υπαρχόντων δικαιωµάτων, 

αλλά για την ανάγκη της κοινωνίας, να διδαχθεί από την ιστορία, και να υπερβεί εαυτόν έναντι 

της κεντρικής εξουσίας. Παράλληλα µε τους αγώνες που γίνονται στις περιπτώσεις που το 

Κράτος, παύει να είναι φορέας Διάνοιας, εγγυητής του Συντάγµατος, ή οποιασδήποτε 

εξουσιαστικής αντίληψης που υπάρχει στις αστικές δηµοκρατίες, η κοινωνία θα έπρεπε να 

διαβλέψει ένα άκρως σηµαντικό πεδίο διεκδίκησης δικαιωµάτων, που δεν είναι άλλο από το 

διαδίκτυο.  

Διότι αν αυτή η εργασία επιχειρεί να δείξει κάτι, έστω και απλουστευτικά, είναι η ανυπολόγιστη 

διάσταση που λαµβάνουν φαινοµενικά µικρές πράξεις που έχουν ως άξονα τους την υπεράσπιση 

της ελευθερίας. Αυτό που ακολουθεί, δεν είναι προδικασµένο και ενδέχεται να οδηγήσει σε µια 

κοινωνική κατάκτηση, ακόµα και αν δεν ξεκινήσει “παλλαϊκά” ή ακόµα και αν δεν αποτελεί 

κοινωνικό κίνηµα. Η ιστορία της ελευθερίας, δείχνει, κατά την γνώµη µου, ότι τα βήµατα προς 

νέες και µεγαλύτερες στιγµές ελευθερίες, έρχονται µε µέσα και µε σκοπούς που έως τότε, δεν 

αναγνωρίζονταν ούτε ως δυνατοί, ούτε ως ιδανικοί.




