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Α΄.ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

1)ΠΡΟΛΟΓΟΣ/ΤΟ ΘΕΜΑ 

Το δίκαιο, η έννοια, ο ορισμός και η ανάλυσή του είναι ουσιώδη ζητήματα που απασχολούν 

κυρίως τον κλάδο της  «φιλοσοφίας του δικαίου». Γενικά ως αντικείμενο της νομικής 

επιστήμης, το δίκαιο διαμορφώνεται μέσα από τις φιλοσοφικονομικές συνθήκες(τις 

λεγόμενες προερμηνευτικές βάσεις)της εκάστοτε κοινωνίας και ιστορικής περιόδου. Στα 

νεώτερα χρόνια από τους πρώτους που είχαν αναρωτηθεί τι είναι δίκαιο υπήρξε ο 

γερμανός φιλόσοφος Καντ
1
, ο οποίος το 1797 έθεσε και το αντίστοιχο ερώτημα, ένα 

ερώτημα που προκαλούσε- και ακόμη προκαλεί- στους νομικούς κάποια αμηχανία και 

έντονο προβληματισμό. Ο ίδιος είχε επισημάνει ότι: «Ακόμη αναζητούν οι νομικοί έναν 

ορισμό της δικής τους έννοιας του δικαίου». Απόδειξη αυτού αποτελούν οι διάφοροι 

ορισμοί περί του «τι είναι δίκαιο» που διατυπώθηκαν κατά καιρούς και εξακολουθούν να 

παράγονται ακόμη και σήμερα. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο ορισμός μιας 

έννοια σημαίνει παράλληλα και γνώση της σε ικανοποιητικό βαθμό-άποψη που στην 

περίπτωση της έννοιας του δικαίου φαίνεται να έχει περισσότερες εκφάνσεις. 

Η αλήθεια είναι πως το δίκαιο είναι μία έννοια που πολλοί θεωρούν πως γνωρίζουν λόγω 

της κοινότατης χρήσης της λέξης στον καθημερινό λόγο, λίγοι όμως μπορούν να το 

προσεγγίσουν και μελετήσουν σε βάθος..είναι αντικείμενο «ξένο και οικείο ταυτόχρονα»
2
, 

οικείο στην εφαρμογή του και ξένο στην θεωρία του, λόγω της πολυπλοκότητας και 

ευρύτητας του. 

Κατ΄αρχίν η λέξη «δίκαιο» αποτελεί terminus technicus
3
, τεχνικό νομικό όρο, λέξη δηλαδή 

με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ετυμολογικά προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα 

«δείκνυμι», κάτι  που εκφράζει άλλωστε το ουσιαστικό περιεχόμενο της λέξης ως το 

«υποδεικνυόμενο ορθό»
4
. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες το δίκαιο δηλώνεται με 

λέξεις(Recht, droit, diritto κλπ) που προέρχονται από το λατινικό directum, που επίσης 

μεταφορικά σημαίνει το ορθό. Όπως γίνεται λοιπόν φανερό, το δίκαιο εμφανίζεται στο 

λεξιλόγιο των περισσότερων χωρών με παραπλήσια σημασία, ως το «δέον», το ορθό που 

πρέπει τα άτομα μιας κοινωνίας να τηρήσουν προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή 

συνύπαρξή τους και να αποφευχθούν τυχόν έριδες και αυθαιρεσίες ή να χαλιναγωγηθεί η 

έμφυτη τάση του ανθρώπου προς αυτή την παραβατική συχνά  συμπεριφορά. Σε 

οποιαδήποτε μορφή κι αν εμφανίζεται(δημόσιο, ιδιωτικό, τυπικό, ουσιαστικό, θετικό, κλπ) 

απώτερος σκοπός της ύπαρξής του στη σύγχρονη πλέον κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα 

είναι ένας: η με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο και με όσο το δυνατόν νομιμοποιημένα 

μέσα καθολική ρύθμιση της κοινωνικής συμβίωσης. Επόμενο βήμα προς την κατανόηση της 

λειτουργίας του είναι σαφώς ο ορισμός του δικαίου.  

 

                                                           
1
 Παύλος Κ. Σούρλας, «Μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου», σελ.19 

 
2
 Παύλος Κ. Σούρλας, «Μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου»,σελ.17 

3
Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος, «Γενική Συνταγματική θεωρία», σελ.37  

4
 Παύλος Κ. Σούρλας, «Μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου»,σελ.37-Και η λέξη «δίκη» υπήρξε   

συνώνυμη με το δίκαιο, ενώ πιο παλιά σήμαινε «συνήθεια». 
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2)ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Παρακάτω θα αναφερθούν ενδεικτικά ορισμοί του δικαίου όπως τους παρέθεσαν διάφοροι 

νομικοί, θα εντοπιστούν τα κοινά τους ή τα επιπλέον στοιχεία, και θα αναλυθούν 

περαιτέρω με στόχο να επισημανθούν ορισμένα από τα κυριότερα προσδιοριστικά 

γνωρίσματα και ιδιότητες της σπουδαίας αυτής έννοιας. 

Ένας από τους συνοπτικότερους ορισμούς είναι αυτός που παραθέτει ο Φίλιππος Κ. 

Σπυρόπουλος, στο σύγγραμμά του «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»: Το δίκαιο είναι 

σύστημα κανόνων και αρχών, άλλων ανώτερων και άλλων  κατώτερων, δηλαδή ιεραρχικά 

δομημένο. Εκτός από τους κανόνες του δικαίου, που αποτελούν σύνολο γραπτών 

προτάσεων-και κατ΄εξαίρεση άγραφων όπως στην περίπτωση των εθίμων που 

αναγνωρίζονται από το κράτος ως ισχύον δίκαιο-το δίκαιο είναι, σύμφωνα πάντα με τον 

ορισμό, και σύστημα αρχών, οι οποίες διέπονται από μεγαλύτερη γενικότητα και είναι 

«πλείονες», σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν γίνεται να αποδοθούν σε μία ενιαία αρχή(πχ, 

η δημοκρατική αρχή, η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας ή η αρχή του κοινωνικού κράτους 

δικαίου είναι μοναδικές, ύψιστες και αυτοτελείς). Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο συγγραφέα, 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του δικαίου είναι η μοναδική του ενότητα και πληρότητα καθώς 

και η έλλειψη κενών ή αντινομιών. Το τελευταίο αυτό στοιχείο αμφισβητείται από πολλούς 

συγγραφείς, καθώς η παντελής απουσία κενών σε μία αχανή νομοθεσία που επιδιώκει να 

καλύψει το σύνολο σχεδόν της ανθρώπινης δραστηριότητας του ατόμου μέσα στην 

κοινωνία-και ό, τι σχετίζεται μ΄αυτή- είναι σχεδόν αδύνατη, σε κάθε πάντως περίπτωση 

αβέβαιη. 

Μία άλλη πτυχή της έννοιας του δικαίου είναι αυτή που προσεγγίζει ο Μάνεσης, «δια 

στόματος» του Φιλίππου Κ. Σπυρόπουλου στο σύγγραμμά του «Σύνταγμα- Δίκαιο»: Το 

δίκαιο, μεταφέρει ο κ. Σπυρόπουλος, ρυθμίζει κοινωνικές-ανταγωνιστικές-σχέσεις και 

επειδή αυτές πρέπει να σχετίζονται με την πραγματικότητα είναι παράλληλα «ρύθμιση και 

έκφραση κοινωνικών σχέσεων». Και εδώ τονίζεται η ιδιότητα του δικαίου ως συστήματος, 

δηλαδή, κανόνων που συγκροτούν ιεραρχία-θεωρία που αποδίδεται στον Κέλσεν. Σε μία 

δεύτερη προσπάθεια καθορισμού της έννοιας από τον ίδιο, συμπληρώνεται το στοιχείο του 

συμφέροντος, δηλαδή το κοινωνικό- οικονομικό κριτήριο. Το δίκαιο όμως δεν πρέπει να 

λογίζεται απλά και μόνο ως «δίκαιον το της καθεστηκυίας αρχής συμφέρον», αλλά ως 

στρεφόμενο στον ίδιο το λαό, ρυθμίζοντας τις έννομες σχέσεις του όχι μόνο με 

καταναγκασμό αλλά πρωτίστως μέσω της «νομιμοποίησής» του, λαμβάνοντας υπ’ όψη  τη 

θέληση του λαού.     

Ο ορισμός στον οποίο καταλήγει ο Σούρλας στο βιβλίο του «Μια εισαγωγή στην επιστήμη 

του δικαίου», ύστερα από διεξοδική διερεύνηση και ανασύνθεση σε σύνολο των δύο 

παραδοσιακά αντικρουόμενων θεωριών, του φυσικού και θετικού δικαίου ή νομικού 

θετικισμού, συνδυάζει ακριβώς τόσο το στοιχείο της θετικότητας του δικαίου σύμφωνα με 

κάποια προκαθορισμένη διαδικασία όσο και της θεμελίωσής του σε συγκεκριμένες 

ηθικοπολιτικές αρχές δικαιοσύνης. Τονίζεται η ύπαρξη εξαναγκασμού των πολιτών, οι 

οποίοι-όπως διαφαίνεται σε όλους άλλωστε τους ορισμούς-επιβάλεται να είναι 

οργανωμένοι σε κράτος. 
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Πλησιάζοντας προς την πιο «διαδεδομένη» και ταυτοχρόνως απλή και «λακωνική»  μορφή 

του ορισμού έχουμε σχεδόν σύμπτωση διατύπωσης από τον Τσάτσο και Γεωργιάδη: δίκαιο 

λοιπόν είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό(κατά τον 

Γεωργιάδη) ή δεσμευτικό(κατά τον Τσάτσο) την εξωτερική συμπεριφορά των ανθρώπων 

που ζουν σε κοινωνία οργανωμένη σε κράτος(ο Τσάτσος στο βιβλίο του «ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», προσθέτει και την επιβολή κυρώσεων, στην 

περίπτωση που αυτό απαιτείται). 

Τέλος η πιο διευρυμένη και πλήρης εκδοχή για το «τι είναι δίκαιο» ανήκει στο Ανδρέα Γ. 

Δημητρόπουλο, ο οποίος προσθέτει ότι οι κανόνες του δικαίου που προαναφέρθηκαν 

«παράγονται και τίθενται σε ισχύ με οριζόμενη από το ίδιο διαδικασία», η ρύθμιση δε 

αφορά την πολιτική- οικονομική- κοινωνική ζωή του ανθρώπου και φυσικά ορίζει το ορθό, 

το δέον τόσο με βάση τη θέληση του νομοθέτη όσο και με βάση την «κρατούσα κοινωνική 

συνείδηση». Ως προς την πηγή του δικαίου, είναι εμφανής-όπως και στην περίπτωση του 

Σούρλα-η αναγκαιότητα εναρμόνισης, συγκερασμού του θετού δικαίου, αυτού δηλαδή που 

παράγεται και ισχύει πάντα σύμφωνα με μια δικαιογενεσιουργική νομική διαδικασία, και 

του φυσικού, της ιδέας της δικαιοσύνης, της περί δικαίου κοινωνικής συνείδησης. Η 

αναγκαιότητα αυτή απορρέει από την άρρηκτα συνδεδεμένη ιδέα της δικαιοσύνης με την 

ιδέα της δημοκρατίας, οι οποίες μόνο μέσα από μία διαδικασία θεσμοθέτησής τους στο 

πλαίσιο του δικαίου μπορούν να υφίστανται στην εκάστοτε έννομη τάξη. 

Στο σημείο αυτό κρίνονται απαραίτητα κάποια επεξηγηματικά σχόλια για ορισμένα σημεία 

των ορισμών που προηγουμένως αναφέρθηκαν. Συγκεκριμένα: 

� Το δίκαιο «συνίσταται» στους κανόνες και στις αρχές. Κανόνες είναι οι, γραπτής 

κυρίως μορφής, προτάσεις που συνήθως απαρτίζονται από μία 

υπόθεση(πραγματικό) και μια έννομη συνέπεια. Ο Γεωργιάδης και ο Τσάτσος 

αναφέρονται στην υποθετική μορφή των κανόνων δικαίου. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις άγραφοι κανόνες-εθιμοτυπικοί-εμπεριέχονται σε κάποιες διατάξεις(πχ 

ΑΚ 178 που αναφέρεται στα χρηστά ήθη),οπότε και μετατρέπονται σε κανόνες 

δικαίου. Τους άγραφους αυτούς κανόνες ο άνθρωπος οφείλει να τηρεί και 

εφαρμόζει έχοντας την πεποίθηση δικαίου. Οι αρχές εμφανίζουν μεγαλύτερη 

γενικότητα από τους κανόνες και αναφέρονται συνήθως σε αδιαπραγμάτευτες 

αξίες(πχ αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας, δημοκρατική αρχή..). 

� Το δίκαιο ρυθμίζει την εξωτερική συμπεριφορά των ανθρώπων, γιατί συνήθως 

αυτή είναι που το ενδιαφέρει και όχι τόσο οι προθέσεις ή ο συναισθηματικός 

κόσμος των, κάτι-που όπως θα δούμε και παρακάτω-αποτελεί κυρίως αντικείμενο 

της ηθικής και όχι τόσο της επιστήμης του δικαίου. Η υποχρεωτικότητα του  

επιβάλλει τη συμμόρφωσή του ατόμου στις επιταγές του δικαίου-σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης,  ενεργοποιούνται οι κρατικά οργανωμένοι μηχανισμοί 

εξαναγκασμού για την επιβολή κυρώσεων. Έτσι συνεπάγεται ότι είναι ρύθμιση και 

ετερόνομη. 

� Γενικά το δίκαιο είναι σύνολο, αλλά ορθότερα και σύστημα κανόνων ιεραρχικά 

δομημένων, που συγκροτεί μάλιστα τάξη, την λεγόμενη «έννομη τάξη». Ο 

Μάνεσης, ο Τσάτσος και ο Σπυρόπουλος υποστηρίζουν αυτή την άποψη για την 

ιεραρχία των κανόνων δικαίου. 
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� Στη «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ» του ο Δημητρόπουλος διακρίνει  ανάμεσα 

στην ουσιαστική και τυπική διάσταση του δικαίου ή διαφορετικά ανάμεσα στο 

«corpus» και το «animus» του δικαίου. Σύμφωνα με αυτή τη διάκριση στην 

ουσιαστική διάσταση του δικαίου ανήκει α)η ιδιότητά του ως ρυθμιστή της 

ανθρώπινης συμβίωσης, β)ως έναν από τους τρεις ρυθμιστές της κοινωνικής 

συμβίωσης και γ)ως κάτι «ορθό». Από την άλλη, στην τυπική πλευρά του 

αναφέρεται α)η γραπτή μορφή του, β)η τυπικότητα παραγωγής του και γ) η 

επιτακτικότητά του(ius cogens). 

Στη συνέχεια θα εξεταστεί κάθε ένα από τα θεμελιώδη αυτά χαρακτηριστικά του δικαίου, 

με βάση την παραπάνω διάκριση.  

Β΄.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

3)ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                                                                 

Ουσιαστική διάσταση: η κυρίαρχη και βασικότερη λειτουργία που επιτελεί το δίκαιο είναι 

να ρυθμίζει την εξωτερική ανθρώπινη συμπεριφορά σε όλους τους τομείς που αυτή 

εμφανίζεται(κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό κλπ). Για να επιτύχει στο στόχο του, οφείλει 

πρώτιστα να πληροί κάποια εσωτερικά γνωρίσματα, ορισμένες ουσιαστικές εσωτερικές 

προϋποθέσεις προκειμένου η νομική του ισχύς(τυπική και ουσιαστική)να μπορεί εύκολα 

και ακώλυτα να μετατρέπεται σε πραγματική, δηλαδή να είναι εφαρμόσιμο και έχοντας στο 

επίκεντρο της ρυθμιστικής του ενέργειας τον άνθρωπο ως μέλος ενός ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου. 

Το πρώτο ουσιαστικό χαρακτηριστικό αναφέρεται στη ρυθμιστική ιδιότητα του δικαίου της 

ανθρώπινης συμβίωσης, κυρίως δε της κοινωνικής συμβίωσης. Ήδη από την εποχή που 

έζησε και έδρασε ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης, φαίνεται ότι η ένταξη του 

ανθρώπου στην πολιτειακά οργανωμένη κοινωνία αποτελούσε διακριτικό γνώρισμα της 

ανθρώπινης φύσης από τα άλλα ζωντανά πλάσματα. Η περίφημη φράση του «άνθρωπος 

φύσει πολιτικόν ζώον εστί» αποδίδει-ακόμη και σήμερα-ακριβώς την αντικειμενική 

αλήθεια πως ο άνθρωπος μόνο μέσα σε μία «δικαιοκρατική»-και κατά συνέπεια 

δημοκρατική-κοινωνία μπορεί να επιβιώσει. Γίνεται λοιπόν σαφής και η αναγκαιότητα 

ύπαρξης πολιτεύματος με νόμους, κανόνες και θεσμούς παράλληλους  αλλά και 

προερχόμενους από τη λαϊκή θέληση, δηλαδή δημοκρατικούς. Στη σημερινή κοινωνία, το 

δίκαιο επιτυγχάνει αυτή τη λειτουργία του  με κανόνες, οι οποίοι ανάλογα με τον τρόπο 

που ρυθμίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά διαχωρίζονται σε οργανωτικούς-που μπορούν 

να θεωρηθούν πιο πολύ ως καθοριστικοί της κοινωνικής πραγματικότητας και όχι τόσο ως 

ρυθμιστικοί της ανθρώπινης συμπεριφοράς-,επιτακτικούς και απαγορευτικούς. 

Το δίκαιο, όπως προαναφέρθηκε, ρυθμίζει την κοινωνική συνύπαρξη των ανθρώπων, 

δηλαδή το σύνολο των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών σχέσεων που 

αναπτύσσονται μεταξύ τους, τόσο «διαπροσωπικής» όσο και «περιουσιακή» φύσεως
5
. Σε 

καθένα από αυτούς τους τρεις χώρους ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα πρόσκτησης  

συγκεκριμένων δικαιωμάτων και  υποχρεώσεων και δρα ως homo sociologicus, economicus 

                                                           
5
 Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος, «Γενική Συνταγματική Θεωρία», σελ.48-ββ. Το χωρικό στοιχείο 
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και politicus αντιστοίχως
6
, ανάλογα με τα οφέλη που επιθυμεί να προσκομίσει ή να 

προσφέρει στον ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικό χώρο. Η δράση αυτή του ανθρώπου συνιστά, 

ως  μία από τις υψηλότερες αναγνωρισμένες ελευθερίες του, συνταγματικά κατοχυρωμένο 

δικαίωμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1. 

Το δίκαιο είναι επιπλέον ο ένας, νομικά και τυπικά προσδιορισμένος και επιβεβλημένος, 

από τους τρεις τρόπους ρύθμισης των κοινωνικών σχέσεων. Οι άλλοι δύο είναι οι 

συνήθειες, δηλαδή  οι με ομοιόμορφο τρόπο επαναλαμβανόμενες πράξεις ενός συνόλου 

ανθρώπων, και η κοινωνική ηθική, η κρατούσα κοινωνική αντίληψη περί καλού και κακού. 

Ισχυρότερη βάση εφαρμογής σαφώς διαθέτει το δίκαιο, ως θεσμοθετημένο πολιτειακά και 

νομικά σύνολο κανόνων. 

Ουσιαστικό γνώρισμα του δικαίου αποτελεί, τέλος, η ρύθμιση του ορθού(του πρέποντος, 

του δέοντος), έχει δηλαδή-όπως άλλωστε σημειώθηκε στην προηγούμενη ενότητα του 

ορισμού του-δεοντολογικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα. Το «ορθό», όπως θα δούμε και 

παρακάτω κατά την εξέταση της σχέσης δικαίου και δικαιοσύνης ή αλλιώς θετικού και 

φυσικού δικαίου, πρέπει να τοποθετείται σε μία αντικειμενική βάση από το συντάκτη των 

κανόνων του, χωρίς όμως από την άλλη να αποσυνδέεται από την «αφετηρία» του, «την 

περί του ορθού αντίληψη της κοινωνίας», το ιδεώδες της δικαιοσύνης. 

Τυπική διάσταση: κατά βάση το δίκαιο στην εξωτερική του μορφή απαντά ως  γραπτό, 

τεθειμένο και αναγκαστικό. Το τελευταίο γνώρισμα γίνεται κατανοητό και από όσα πριν 

αναφέρθηκαν για το δεοντολογικό χαρακτήρα του που υπαγορεύει το ορθό, ως ένα εκ των 

ουσιαστικών στοιχείων του σ’ αυτή την περίπτωση. Το ερώτημα που ίσως όμως ανακύπτει 

σχετικά με τα δύο πρώτα γνωρίσματά της έννοιάς του είναι «από ποιόν γράφεται ή τίθεται 

και με ποια κριτήρια;»: έχει διαπιστωθεί μέσω της ιστορικο-κοινωνικής εξέλιξης του 

δικαίου ότι οι κατά καιρούς συντάκτες του(ή αλλιώς νομοθέτες)δεν θεσμοθετούσαν 

ανεπηρέαστοι, κάτι που θα ήταν άλλωστε αδύνατον, άλλα πάντα δέχονταν επιρροή από 

δύο κυρίως πόλους-όπως και σήμερα: γενικά την κοινωνία, της οποίας τη θέληση όφειλαν 

να νομιμοποιήσουν και την πολιτική ηγεσία, η συμμετοχή της οποίας με τη νομοθετική 

διαδικασία ήταν και είναι ενεργητική και άρρηκτα συνδεδεμένη, λόγω της φύσης της 

πολιτικής, που θεωρείται μέσο έκφρασης και μεταφοράς ακριβώς της προηγούμενης  

λαϊκής θέλησης. Ουκ ολίγα βέβαια είναι τα ιστορικά παραδείγματα καπήλευσης της λαϊκής 

βούλησης από ολοκληρωτικής μορφής πολιτικές εξουσίες, ζήτημα που όμως δεν κρίνεται 

σκόπιμο να αναλυθεί στο παρόν πόνημα.    

Πρώτο λοιπόν τυπικό γνώρισμα της εξωτερικής εμφάνισης του δικαίου είναι η γραπτή 

μορφή του(ius scriptum
7
). Ήδη από τους Μινωικούς χρόνους εντοπίζονται τα πρώτα 

ψήγματα γραφής του δικαίου σε γραμμική Α΄ και στη συνέχεια Β΄
8
, κυρίως σε πινακίδες 

ενώ η πρώτη ολοκληρωμένη και συστηματοποιημένη καταγραφή του δικαίου συντελείται 

με τον Κώδικα του Χαμουραμπί. Αυτό αποδεικνύει την αναγκαιότητα που ανέκαθεν υπήρχε 

για τήρηση ορισμένων, γραπτά, δεοντολογικών κανόνων ρύθμισης της ανθρώπινης 

                                                           
6
 Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος, «Γενική Συνταγματική Θεωρία», σελ.66 

7
 Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος, «Γενική Συνταγματική Θεωρία», σελ.42-το πρώτο τυπικό στοιχείο 

8
 Σ. Τρωιανός-Ι. Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, «Ιστορία Δικαίου», σελ.25-«Χρονικό πλαίσιο» 
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συμπεριφοράς από τα μέλη μιας κοινωνίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δίκαιο ισχύει και 

άγραφο(πχ έθιμο). 

Προηγουμένως ειπώθηκε ότι το δίκαιο ισχύει. Ένας συγγραφέας αναφέρει στο σύγγραμμά 

του ότι οι κανόνες και οι αρχές του δικαίου «δημιουργούνται και ισχύουν για να 

τηρούνται»9
, δηλαδή το δίκαιο αποτελείται από νομικούς (λογικούς και ηθικούς) κανόνες 

οι οποίοι σύμφωνα με συγκεκριμένες και καθορισμένες «δικαιογενεσιουργικές 

διαδικασίες»
10

 σε πρώτο στάδιο παράγονται και σε δεύτερο τίθενται σε ισχύ που σημαίνει 

ότι εφαρμόζονται μέσα στην έννομη τάξη η οποία τους δημιούργησε. Αρμόδια κρατικά 

νομοθετικά όργανα και διαδικασία παραγωγής του δικαίου ορίζονται κυρίως στο Σύνταγμα, 

σε συγκεκριμένες διατάξεις του(πχ άρθρ.26, παρ.1 και άρθρ.70). Στις ίδιες διατάξεις 

διαπιστώνεται και ο πολιτικός χαρακτήρας της νομοθετικής λειτουργίας, ασκούμενη κατά 

βάση από τη Βουλή και το Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γεγονός που αιτιολογεί απόλυτα την 

άποψη ότι «το δίκαιο είναι νομιμοποιημένη πολιτική θέληση»
11

. Για να γίνεται όμως λόγος 

για πραγματική ισχύς του δικαίου, για πραγματικό αντίκρισμά του στην έννομη τάξη, η 

πολιτική θέληση πρέπει να είναι και θέληση του λαού, δηλαδή η «δικαιοπαραγωγική 

ικανότητα» του να «τροφοδοτεί» τη νομοθεσία. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τη «δραστικότητα»
12

 της έννομης τάξης, κατά πόσο οι κανόνες δικαίου είναι 

εφαρμόσιμοι και όχι μόνο εφαρμοστέοι μέσα στα όριά της.  

Η τυπικότητα, τέλος, του δικαίου εξωτερικεύεται και συνάπτεται με την υποχρεωτικότητα 

του(ius cogens
13

, αναγκαστικό δίκαιο), που δηλώνει ότι η τήρηση και η εφαρμογή του 

αποτελούν κεφαλαιώδεις αρμοδιότητες των φορέων του κράτους, οι οποίοι και 

εποπτεύουν αυτές τις λειτουργίες μέσω ενός κρατικά οργανωμένου μηχανισμού 

εξαναγκασμού, μίας αρμόδιας αρχής που στόχο έχει την, με νόμιμα και ηθικά 

δικαιολογημένα μέσα καθώς και «διαδικαστικές εγγυήσεις»
14

 , εξασφάλιση του- από 

όλους-σεβασμού του. Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και μέσα 

εξαναγκασμού και συμμόρφωσης(πχ κυρώσεις)όταν αυτό απαιτείται. Η δεσμευτικότητα 

του δικαίου συνιστά βασικό γνώρισμα που το διακρίνει από την κοινωνική ηθική, ώστε 

εύστοχα έχει υποστηριχθεί ότι «Δίκαιο χωρίς υποχρεωτικότητα δεν είναι δίκαιο, με άλλα 

λόγια το καθήκον υπακοής αποτελεί ουσιώδες γνώρισμα του δικαίου»
15

. 

Ακολουθεί η διάκριση-κατά πολλούς-που ορθότερο είναι να γίνεται δεκτό ότι τελικά 

καταλήγει σε σύγκριση και-επιλεκτικά-συγκερασμό δύο «αμφιλεγόμενα» συσχετιζόμενων 

εννοιών, δικαίου και δικαιοσύνης με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό της σχέσης του 

δικαίου προς τα ιδεώδη της ηθικής και της δικαιοσύνης ή διαφορετικά τη σχέση θετικού και 

φυσικού δικαίου. 

 

                                                           
9
 Φίλιππος Κ. Σπυρόπουλος, «Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο», σελ.3 

10
 Δημήτρης Θ. Τσάτσος, «Συνταγματικό Δίκαιο»-τόμος Α’, σελ.68 

11
 Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος, «Γενική Συνταγματική Θεωρία», σελ.43 

12
 Παύλος Κ. Σούρλας, «Μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου», σελ.51 

13
 Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος, «Γενική Συνταγματική Θεωρία, σελ.46- 3

ο
 τυπικό στοιχείο του δικαίου 

14
 Αριστόβουλος Ι. Μάνεσης, «Συνταγματική Θεωρία και Πράξη», σελ.61 

15
 Παύλος Κ. Σούρλας, «Μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου», σελ.56 
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4)ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει αρκετά τους νομικούς και για το οποίο έχουν διατυπωθεί 

πολλές και συχνά αντικρουόμενες μεταξύ τους θεωρίες είναι αν και κατά πόσο το δίκαιο ως 

σύνολο τυπικά τεθειμένων κανόνων επηρεάζεται ή ακόμη και αφορμάται από το κατ’ 

ουσίαν δίκαιο, εκείνο δηλαδή που διαμορφώνεται μέσα από μία αδιάκοπη, εξελισσόμενη 

κοινωνική πρακτική με κύρια πηγή την ιδέα της δικαιοσύνης και της συνείδησης περί καλού 

και κακού όπως αυτή αποδίδεται μέσω της ηθικής ή της θρησκείας. Το θετικό δίκαιο 

συνήθως είναι απόληξη μίας κρατικής τυπικής διαδικασίας από αρμόδιο πάντα όργανο. Το 

φυσικό(ή όπως απαντάται στη βιβλιογραφία με άλλες συνώνυμες φράσεις του: υπερθετικό, 

εθιμικό, Naturrecht, ϋberpositives Recht, ιδέα της δικαιοσύνης, κοινό περί δικαίου 

αίσθημα)είναι το αποκαλούμενο «αιώνιο δίκαιο» ή τουλάχιστον εκείνο που ρέπει προς το 

αιώνιο, στηριζόμενο σε διαχρονικές ανθρώπινες αξίες και ιδανικά όπως η δικαιοσύνη και η 

ηθική. 

Φυσικό(υπερθετικό, κατ’ ουσίαν)Δίκαιο: Από τους πρώτους στοχαστές που έκαναν αυτή τη 

διάκριση μεταξύ θετικού και φυσικού δικαίου υπήρξε ο Αριστοτέλης, ο οποίος υποστήριζε 

ότι τόσο το φυσικό όσο και το θετικό(νομικό)μπορούν να θεωρηθούν ισχύον δίκαιο με τη 

διαφορά ότι το φυσικό προϋπάρχει του θετικού που όπως δηλώνει και η ονομασία του 

πρέπει πρώτα να θεσμοθετηθεί από τον άνθρωπο. Ο Αριστοτέλης, όπως και ο Θωμάς ο 

Ακινάτης αποτελούν τους κύριους εκπροσώπους της αποκαλούμενης «κλασικής θεωρίας 

του φυσικού δικαίου», που υποστηρίζει ότι το δίκαιο βρίσκεται σε οργανική σχέση με τη 

φύση, πηγάζει από αυτή, είναι αιώνιο και απρόσιτο στον άνθρωπο ως ένα βαθμό, έχει 

«τελολογικό χαρακτήρα» καθώς συνδέεται με τους σκοπούς όλων των φυσικών πραγμάτων 

και-σύμφωνα με τη θεωρία του Ακινάτη-εμπερικλείει και το θεϊκό στοιχείο. Εξέλιξη αυτής 

της θεωρίας αποτελεί η «νεώτερη θεωρία του φυσικού δικαίου», κυριότερος εκπρόσωπος 

της οποίας υπήρξε ο Hobbes. Η θεωρία αυτή, συνοπτικά, βασίζεται κατά κύριο λόγω σε 

μεμονωμένες εμπειρικές παρατηρήσεις της φύσης από τις οποίες εξάγονται εμπειρικά 

συμπεράσματα για το ρόλο του ανθρώπου στην κοινωνία
16

. Από τις νεώτερες θεωρίες για 

το φυσικό δίκαιο μία που ξεχωρίζει για το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το συνδέει με την 

ανερχόμενη αστική τάξη που το επικαλούνταν με σκοπό τη νομιμοποίηση και 

«θετικοποίησή» του. Στόχος ήταν ο περιορισμός των αυθαιρεσιών από μέρους της 

πολιτικής ηγεσίας και ο εκδημοκρατισμός της κοινωνίας μέσω των φιλελεύθερων ιδεών 

που αυτό πρεσβεύει. 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του φυσικού δικαίου, για να 

δομηθεί μία πολιτειακά οργανωμένη κοινωνία μέσα σε δικαιϊκό σύστημα αρχών, κύρια 

δικαιοπαραγωγική πηγή-αν όχι και μοναδική-πρέπει να είναι οι άγραφες αιώνιες και 

μεταλαμπαδευόμενες κοινωνικές αξίες  της δικαιοσύνης και της περί δικαίου κοινωνικής 

συνείδησης. Οι αξίες αυτές για να αναπτυχθούν δεν προϋποθέτουν μία κοινωνία με νόμους 

και θεσμούς, δηλαδή θετικά και νομικά συγκροτημένη-αντιθέτως έχουν τη δυνατότητα να 

                                                           
16

 Σούρλας, «Μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου», σελ.73- καθώς και η ευρύτερη θεματική 

ενότητα που προσεγγίζει τη διάκριση αυτή   
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«παράξουν» μια τέτοια κοινωνία αρκεί αυτή να έχει πνευματικό υπόβαθρο, «ένα κύκλο 

πνευματικού πολιτισμού»
17

. 

Θετικό(τεθειμένο, ισχύον)Δίκαιο: Στο άλλο άκρο, οι υποστηρικτές του θετικού δικαίου 

θεωρούν ως μοναδικά κριτήρια για την αναγνώριση κάποιων κανόνων ως κανόνων δικαίου 

το διαδικαστικό χαρακτήρα τους, την τυπική νομοθετική διαδικασία θέσπισής τους και την, 

κατά άμεση συνέπεια, ισχύ που αυτοί εκπέμπουν προς την κοινωνία. Οποιαδήποτε 

ρύθμιση πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο και με την τυπική 

πλέον έννοια του όρου. Το θετικό δίκαιο παράγεται και τίθεται-εξ’ ου και το 

προσδιοριστικό του επίθετο-σε ισχύ από αρμόδια πάντα πολιτειακά όργανα, κυρίως δε από 

το ίδιο το κράτος. Το δίκαιο δηλαδή «εκκοσμικεύεται», εκλογικεύεται και απομυθοποιείται 

η αντίληψη περί θεϊκής ή ηθικής προέλευσής του. Κεντρικός άξονας της υπόστασής του 

γίνεται η με την ανθρώπινη δικαιοπαραγωγική πρακτική θέση σε ισχύ-εθνικής και διεθνούς 

κλίμακας-κανόνων με τη μορφή των νόμων, των εθίμων που αναγνωρίζονται ως lex 

scriptum και αρχών δικαίου που περιλαμβάνονται σε γραπτές διατάξεις. 

Η θεμελιακή και αντιπροσωπευτική του θετικού δικαίου θεωρία χωρίς αμφιβολία είναι ο 

νομικός θετικισμός. Η θεωρία αυτή τεκμηριώνει πως η ισχύς του δικαίου προέρχεται 

αποκλειστικά και μόνο από ανθρώπινες ενέργειες, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες 

που διεξάγουν φορείς του κράτους(κρατικός θετικισμός), μερικές φορές με σημείο 

αναφοράς την κοινωνία και σκοπό την εξασφάλιση της συνοχής της(κοινωνικός ή 

κοινωνιολογικός θετικισμός). Μία πτυχή της θεωρίας είναι και αυτή που υποστήριξε ο 

Κέλσεν για την ύπαρξη ιεραρχικής οργάνωσης στην έννομη τάξη, κατά την οποία οι 

κατώτερης ομάδας κανόνες ισχύουν μόνο εάν δεν αντίκεινται στους θεμελιώδεις κανόνες 

της κυρίαρχης ομάδας(κανονιστικός θετικισμός-πχ γνωρίζουμε ότι το κοινό δίκαιο και οι 

διατάξεις που περιέχει δεν πρέπει να είναι αντίθετες προς το ανώτερο Σύνταγμα)
18

. 

Αντίθετη του νομικού θετικισμού είναι η θεωρία του νομικού ιδεαλισμού, που διακηρύσσει 

ότι «θεμέλιος λίθος» του τεθειμένου δικαίου είναι οι καλλιεργούμενες μέσα στην κοινωνία 

αρχές της δικαιοσύνης και της ηθικής. Τέλος η νομική επιστήμη αναδεικνύει το, με αμείωτο 

ενδιαφέρον, θέμα της προέλευσης και εφαρμογής του θετικού δικαίου καθώς και τις 

ποικίλες απόψεις και αξιολογήσεις για το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις του μέσω της 

νομικής δογματικής που συνιστά ένα «σύνολο αποφάνσεων για το ισχύον δίκαιο»
19

. 

Και οι δύο αντικρουόμενες και αντιπαρατιθέμενες θεωρίες υπερασπίζονται τη δική τους 

οπτική για την έννοια του δικαίου, χωρίς η μία να προβάλλει επιχειρηματολογία αρκούντως 

υπερισχύουσα της άλλης στην προσπάθεια της αποδοχής μόνο της εκδοχής που 

υποστηρίζει. Αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή καμία από τις δύο δεν καλύπτει τη συνολική 

αλήθεια για τη φύση της έννοιας του δικαίου. Η νομική είναι μία επιστήμη σε «αιτιώδη 

συνάφεια με την πραγματικότητα», επηρεάζεται αλλά και συγκρούεται μ’ αυτή. Η 

δικαιοσύνη ως ιστορική απόδειξη της ενστικτώδους ανάγκης του ανθρώπου για τήρηση 

ορθής συμπεριφοράς τον ώθησε στην θεσμοθέτηση ήδη υπαρχόντων κανόνων και αρχών 

αλλά και στην παραγωγή νέων που πάντως οφείλουν να εκφράζουν την περί δικαίου 

                                                           
17

 Η έκφραση είναι παρμένη από τον Τσάτσο, όπως τη διατυπώνει στη σελ.74 του Α’ τόμου στο 

σύγγραμμα του «Συνταγματικό Δίκαιο» 
18

 Τόσο ο Σούρλας όσο και ο Γεωργιάδης κάνουν αναφορά στη θεωρία του νομικού θετικισμού 
19

 Γεωργιάδης, «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου», σελ.10 
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συνείδηση της κοινωνίας. Όλη η διαδικασία, της-κατά βάση-μετατροπής του κατ’ ουσίαν 

δικαίου σε θετό εξαρτάται από μία «καταλυτική» παράμετρο, το πολίτευμα. Η γνώμη ότι 

όσο δημοκρατικότερο είναι το πολίτευμα τόσο περισσότερο το θετικό δίκαιο θα 

εγκολπώνεται αξίες της δικαιοσύνης και της κοινωνικής ηθικής είναι πέρα για πέρα 

αληθινή. Η αντιπαράθεση δικαίου-δικαιοσύνης(που έχει πολλάκις συνδεθεί με το 

παραστατικό παράδειγμα της σύγκρουσης ανάμεσα στην Αντιγόνη-στην περίφημη 

ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή-που αντιπροσώπευε το εθιμικό δίκαιο και τον Κρέοντα 

που εκπροσωπούσε την-τυρρανική βέβαια-κρατική εξουσία)μέσα σε ένα δημοκρατικό 

κοινωνικοπολιτικό χώρο όπου η πραγματική θέληση του πολίτη είναι δεσμευτικός 

παράγοντας της νομοθετικής λειτουργίας σίγουρα θα την άμβλυνε και κάποια στιγμή οι 

δύο έννοιες θα ταυτίζονταν
20

. 

5)ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Στην επιστήμη του δικαίου γενικά κρίνεται αναγκαία η συστηματοποίηση των κανόνων και 

των αρχών του, για πρακτικούς ουσιαστικά λόγους, κάτι που τουλάχιστον όσο αφορά το 

εσωτερικό δίκαιο ενός κράτους επιτυγχάνεται με τη διάκριση σε δημόσιο δίκαιο(ius 

publicum)και ιδιωτικό(ius privatum), διάκριση αρκετά διαδεδομένη όσο και απόλυτη ήδη 

από τη Ρωμαϊκή εποχή. Πρόκειται για τη λεγόμενη «summa divisio»
21

 του εσωτερικού 

δικαίου και στόχος της δημιουργίας της από την κλασική νομική θεωρία ήταν κυρίως η όσο 

το δυνατόν ακριβέστερη ταξινόμηση των κανόνων και των αρχών του δικαίου σε δύο αν όχι 

αντίθετους πάντως οπωσδήποτε διαφοροποιημένους και απομονωμένα εξεταζόμενους 

κλάδους. Ο ένας, όπως συμπέραναν οι μελετητές, κάλυπτε το σύνολο των σχέσεων 

ισοδύναμων μεταξύ τους φυσικών και νομικών προσώπων σε επίπεδο καθαρά ιδιωτικό, 

χωρίς οποιαδήποτε επέμβαση από μέρους του κράτους και ο άλλος τόσο τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους όσο και τις σχέσεις εξουσίας που αυτό ή οι φορείς 

του συνάπτουν με ιδιώτη ή μεταξύ τους-στο δεύτερο αυτό είδος σχέσεων το Κράτος 

λειτουργεί ως το ανώτερο και υπερέχον μέρος. Στην πρώτη περίπτωση συνεπώς πρόκειται 

για  πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι σχέσεις των οποίων διέπονται από τις αρχές της 

ιδιωτικής αυτονομίας και ελευθερίας, τα συναλλακτικά ήθη κ.λπ. ενώ στη δεύτερη για 

υποκείμενα σχέσεων δημοσίου δικαίου, που χαρακτηρίζονται δηλαδή από 

υποχρεωτικότητα και εξαναγκασμό. 

Γενικά το δημόσιο δίκαιο κατανέμεται σε μια σειρά περισσότερων «υποκλάδων» όπως το 

συνταγματικό, το φορολογικό, το διοικητικό, το ποινικό κ.λπ., ενώ αντίστοιχη διαίρεση 

ισχύει και για το ιδιωτικό δίκαιο σε αστικό, εμπορικό, δικονομικό, ιδιωτικό διεθνές, 

κληρονομικό κ.λπ. Σήμερα είναι ευρέως αποδεκτό ότι η διάκριση αυτή του δικαίου 

διευκολύνει σημαντικά την κατανόηση της φύσης των σχέσεων που προσδιορίζονται μέσα 

από τις διατάξεις των νόμων με γενικά αποδεκτό κριτήριο αν είναι σχέσεις υπαγωγής και 

εξουσίας-οπότε αντιστοιχούν στο ευρύτερο χώρο του δημοσίου δικαίου- ή σχέσεις 

                                                           
20

 Η γνώμη υπέρ του συσχετισμού θετικού-φυσικού δικαίου παρατίθεται από το Δημητρόπουλο στη 

σελ. 55 «iii. Η διάσταση δικαίου και δικαιοσύνης. Σύγκρουση και τελική ευθυγράμμιση» στο βιβλίο 

του «Γενική Συνταγματική Θεωρία». Τόσο ο Γεωργιάδης όσο και ο Τσάτσος  διατυπώνουν παρόμοιες 

απόψεις.  
21

 Σπυρόπουλος, «Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο», σελ.9 



12 

ισοδυναμίας-άρα αντιλαμβανόμαστε ότι προορίζονται να εφαρμοστούν κυρίως στη 

διευθέτηση των-οικονομικών κυρίως-ζητημάτων και συμφερόντων μεταξύ ιδιωτών
22

.  

Κλασικές θεωρίες για τη διάκριση: Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες κλασικές 

θεωρίες σχετικά με την ουσιαστική και θεμελιώδη συνισταμένη που ρυθμίζει αυτή τη 

διάκριση, την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στις δύο μορφές δικαίου. Η θεωρία των 

υποκειμένων βασίζεται αποκλειστικά στο ποιά είναι τα υποκείμενα των κανόνων δικαίου 

για να αποκλείσει τελικά από τον ιδιωτικό χώρο το Κράτος, ως μη συμμετάσχον σε καμία 

ιδιωτική υπόθεση, πράγμα που σήμερα θεωρείται ανέφικτο-πάντως η νομολογία και η 

επιστήμη φαίνεται να υιοθετούν τη θεωρία των υποκειμένων σύμφωνα με την οποία δεν 

υφίσταται δημόσια σχέση χωρίς την συμμετοχή του Κράτους ή τουλάχιστον ενός 

εξουσιοδοτούμενου λειτουργού του. Η θεωρία της εξουσιαστικότητας ή υποταγής  συχνά 

είναι πιο ρεαλιστική, αλλά όχι πάντα αφού δύο δημόσιες αρχές ενδέχεται να μην 

συνδέονται σε άνιση σχέση υπαγωγής, ούτε οι ιδιώτες μεταξύ τους σε ισότιμη σχέση-πχ 

σχέση γονέων με τα ανήλικα και δικαιοπρακτικώς ανίκανα τέκνα. Η θεωρία της φύσης του 

συμφέροντος τέλος προσεγγίζει το ζήτημα της διάκρισης και του επιδιωκόμενου σκοπού 

αρκετά επιφανειακά και, ως εκ τούτου, είναι περισσότερο επισφαλής
23

. Σχεδόν καμία 

θεωρία όμως δεν καλύπτει τη συνολική έννοια του περιεχομένου καθενός από τους δύο 

τομείς και, το σημαντικότερο, τον εντοπισμό κάποιας συνάφειας και αλληλοδιαπλοκής 

μεταξύ τους, που στο σημερινό κοινωνικό και κρατικό χώρο και έννομη τάξη είναι 

αναμφισβήτητο ότι υπάρχει. 

Δημοσιοποίηση, ιδιωτικοποίηση ή εξανθρωπισμός: Αποτελεί αναντίλεκτη διαπίστωση ότι 

η διάκριση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα υφίσταται. Αυτή διαφαίνεται τόσο μέσα από 

διατάξεις τόσο του ανώτερου νόμου, του Συντάγματος- άρθρ. 94 παρ. 1-3, όπου γίνεται 

σαφής η λειτουργία κατηγορίας δικαστηρίων(πολιτικών)για ιδιωτικές και μόνο υποθέσεις, 

άρθρ. 103, όπως αποδεικνύεται από τη φράση «σχέσεις ιδιωτικού δικαίου»- όσο και μέσα 

από τον ΚΠολΔ(ΚΠολΔ 1 στοιχ. γ). Στο δημόσιο δίκαιο θεμελιώνονται δικαιώματα, 

δημιουργούνται υποχρεώσεις, καταλογίζονται ευθύνες και διευθετούνται κοινά ζητήματα 

προσώπων που το ένα τουλάχιστον είτε εκπροσωπεί άμεσα το κράτος είτε αποτελεί 

κρατικά εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με τυπικές πολιτειακές διαδικασίες, υποκείμενο 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που οφείλει στην κρατική του υπόσταση, και γι’ αυτό 

ακριβώς αποκτά και την αντίστοιχη εξουσιαστική δύναμη έναντι όλων. Από την άλλη 

πλευρά, στο ιδιωτικό δίκαιο τα πρόσωπα-φυσικά και νομικά-συναναστρέφονται στη βάση 

μίας ισοδύναμης, φιλελεύθερης και αμοιβαίας συσχέτισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

προάγοντας το ιδιωτικό συμφέρον σε πρώτο στάδιο, το οποίο όμως σε συνάρτηση με την 

προσπάθεια προαγωγής της κοινωνικής ανάπτυξης και της διασφάλισης της αρμονικής 

λειτουργίας του κράτους-όπως επιβάλλεται ως πρώτιστη επιδίωξη σε όλους από το ίδιο-

μεταβάλλεται σε γενικό συμφέρον. 

Εύλογα λοιπόν, στη σημερινή κοινωνία γίνεται πλέον λόγος για «δημοσιοποίηση ή 

εξανθρωπισμό του ιδιωτικού δικαίου» από τη μία και «ιδιωτικοποίηση ή εξανθρωπισμό του 

                                                           
22

 Δημητρόπουλος, «Γενική Συνταγματική Θεωρία», σελ.57-«5. Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο» καθώς 

και Τσάτσος, «Συνταγματικό Δίκαιο», σελ.79 
23

 Για τις κλασικές θεωρίες κάνει συνοπτική παρουσίαση τόσο ο Τσάτσος στο «Συνταγματικό Δίκαιο», 

σελ.79 όσο και ο Γεωργιάδης στις «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου», σελ.30-31 
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ιδιωτικού δικαίου» από την άλλη
24

.  Σύμφωνα με αυτό το φαινόμενο, διατάξεις ή αρχές που 

κλασικά ίσχυαν για να ρυθμίζουν σχέσεις δημοσίου δικαίου τώρα «παρεισφρέουν» και 

ρυθμίζουν και ιδιωτικές υποθέσεις(κυρίως δε εμπορικές) και, αντίστροφα, κανόνες που 

συμπεριλαμβάνονται σε νομοθετικά κείμενα δημοσίου δικαίου επεκτείνουν τη ρυθμιστική 

τους ισχύ και σε υποθέσεις ιδιωτικού δικαίου(χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα 

άρθρα 17 και 18 του Συντάγματος μας που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την ιδιοκτησία 

καθώς και το άρθρο 20 που θεμελιώνει ένα από τους σπουδαιότερους κανόνες δικονομικού 

δικαίου-άρθρ.20 παρ.1 Σ)
25

. 

Από τους πρώτους διανοητές και επιστήμονες που υποστήριζαν την άμβλυνση της 

διάστασης δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου ήταν ο Deguit, που το 1912 με διάλεξή του 

εισήγαγε την ιδέα μίας «νέας ρεαλιστικής τάξης».  Ουσιαστικά πρόκειται για άρση του 

αποκλειστικά μεμονωμένου χαρακτήρα των δύο αυτών κλάδων και ανάπτυξη μιας 

διαλεκτικής ανάμεσά τους που βασίζεται αφ’ ενός στη δυναμική επέκταση του Κράτους και 

κατά συνέπεια του δημοσίου δικαίου στον, παραδοσιακά ιδιωτικό οικονομικό τομέα, με 

ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών και μετατροπή τους σε μερικώς ή πλήρως ανώνυμες 

εταιρίες από τις οποίες το Κράτος προσκομίζει σημαντικά οικονομικά οφέλη και αφ’ ετέρου 

στην κατοχύρωση, αναγνώριση και προστασία των ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

αξιών και ελευθεριών, καθώς και τον καθορισμό ενός γενικότερου διακλαδικού πλαισίου 

προαγωγής της συνεργασίας και «συνλειτουργίας» Κράτους και ιδιωτών. Η «υπέρβαση της 

διάκρισης» αναγνωρίζεται και διατρανώνεται, σύμφωνα με το Δημητρόπουλο, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει στη «Γενική Συνταγματική Θεωρία» του, στο άρθρο 25 του 

ισχύοντος Συντάγματος και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1,εδάφιο α΄ «τα δικαιώματα 

του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του 

κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους». 

Γίνεται σαφές ότι μοναδική «δίοδος» επίτευξης ομαλής λειτουργίας κράτους, πολιτείας  και 

κοινωνίας είναι η αρμονική σύζευξή τους σε ένα ενιαίο και δισυπόστατο δίκαιο, βασισμένο 

στην μονιστική θεωρία του και η υπέρβαση της κλασικής «κλαδικής στεγανότητας», που 

αποτελούσε τροχοπεδεί στην διεύρυνση της τόσο σπουδαίας, για τη διασφάλιση και την 

ορθότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος, σχέσης. «Η δημοκρατία έχει ανάγκη από ένα 

δίκαιο»
26

, η έννομη τάξη επίσης, οπότε ας θεωρούμε το ιδιωτικό και το δημόσιο όχι 

ανεξάρτητα και ασυνάρτητα, αλλά ως δύο εκφάνσεις αυτού του καθολικού δικαίου. 

 

6)ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

  Προηγουμένως εξετάστηκε ακόμη μία καθιερωμένη διάκριση του δικαίου και-όπως και 

στην προσέγγιση του φυσικού και θετικού-έγινε προσπάθεια να αμβλυνθεί, όσο είναι αυτό 

δυνατό, και να  καταλήξει σε μία ενωτική των δύο τομέων ανάλυση και ερμηνεία. Σε αυτό 

το σημείο, λίγο πριν ολοκληρωθεί η προσπάθεια ανάπτυξης του μείζονος πράγματι θέματος 

της  έννοιας του δικαίου, θα δοθεί ιδιαίτερη βάση σε ένα από τους κορυφαίους κλάδους 

                                                           
24

 Δημητρόπουλος, «Γενική Συνταγματική Θεωρία», σελ 59 και 62  
25

 Για τα παραδείγματα, Τσάτσος, «Συνταγματικό Δίκαιο», σελ. 84  
26

  Η άποψη ανήκει στο Δημητρόπουλο, «Γενική Συνταγματική Θεωρία», σελ.61 
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του, που παράλληλα συνιστά ίσως και τον ιεραρχικά «πρώτο» της επιστήμης του δικαίου, 

και δεν είναι άλλος από το Συνταγματικό Δίκαιο. 

Το Συνταγματικό Δίκαιο, όπως στο προηγούμενο κεφάλαιο έχει προαναφερθεί, αποτελεί 

μέρος του δημοσίου δικαίου και δη του εσωτερικού. Όπως αναφέρει και ο Δημήτρης Θ. 

Τσάτσος στο πρώτο τόμο του Συνταγματικού Δικαίου του, θεωρείται μέρος και του 

λεγόμενου πολιτειακού δικαίου-κλάδος και αυτό του δημοσίου-μιας και ασχολείται κυρίως 

με θέματα πολιτείας και κοινωνίας, οργάνωσης και λειτουργίας του Κράτους σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο και κατανομής αρμοδιοτήτων στους φορείς του. Ο Γεωργόπουλος 

αναφέρει χαρακτηριστικά(στην «ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» του) ότι στο 

Συνταγματικό Δίκαιο «καθορίζεται η μορφή του Κράτους, η ύπαρξις, η αρμοδιότης, ο 

τρόπος της ενέργειας και η προς άλληλα σχέσις των οργάνων του, αφ’ ετέρου τίθενται τα 

όρια της κρατικής εξουσίας.» Βασικό αντικείμενο της επιστήμης του Συνταγματικού Δικαίου 

είναι πράγματι ο μέσω των διατάξεων του Συντάγματος, που πρέπει ως υπέρτατος νόμος 

του Κράτους να τηρείται απαρέγκλιτα, καθορισμός της οργάνωσης των κρατικών, πολιτικών 

και κοινωνικών λειτουργιών με διαδικαστικό συνήθως τρόπο που λαμβάνουν χώρα στο 

ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι αλλά και η απαρασάλευτη προστασία θεμελιωδών 

ανθρώπινων αξιών και αρχών ή-με άλλα λόγια-η «ερμηνεία και κριτική» κανόνων και 

αρχών που χρήζουν αυξημένης τυπικά κατοχύρωσής τους από το κράτος.  

Η γενικά παραδεδεγμένη αλήθεια είναι πως το Συνταγματικό Δίκαιο είναι σχετικά 

πρόσφατο κεκτημένο της νομικής επιστήμης, σε σχέση κυρίως και με άλλους κλάδους όπως 

το Αστικό Δίκαιο. Μέχρι το 18
ο
 αιώνα το δίκαιο είχε κυρίως «εθιμοτυπική μορφή», κάτι που 

ανατράπηκε κυρίως μετά τις μεγάλες επαναστάσεις-Γαλλική και Αμερικάνικη-που 

συγκλόνισαν πραγματικά το σύγχρονο κόσμο και οδήγησαν σε ριζική μεταβολή της έννομης 

τάξης και των κοινωνικών θεμελίων της. Αίτημα έκτοτε έγινε «η διεκδίκηση και θέσπιση 

ενιαίου και θεμελιώδους κανόνα»(το αίτημα αυτό που εκφράστηκε αθρόα αποτελεί τη 

βασική αρχή του Συνταγματισμού, φαινόμενου που επικρατούσε κατά την περίοδο αυτή), 

κάτι που τελικά, στον ευρωπαϊκό τουλάχιστον χώρο, επιτεύχθηκε καθολικά το 19
ο
 πλέον 

αιώνα με την ανάπτυξη του Συνταγματικού Δικαίου και την θέσπιση του πολυπόθητου 

θεμελιώδους κανόνα ή νόμου, που δεν είναι άλλος από το Σύνταγμα. Είχε προηγηθεί η 

δημιουργία έδρας Συνταγματικού Δικαίου στη Φεράρα της Ιταλίας το 1797- στην Ελλάδα η 

διδασκαλία του Συνταγματικού Δικαίου αρχίζει γύρω στο 1846
27

. 

Το Συνταγματικό Δίκαιο θεωρείται κατ’ εξοχήν πολιτικό-πολιτειακό δίκαιο, «η πολιτεία στη 

νομική της διάσταση»
28

, καθώς θέτει στο επίκεντρο της μελέτης του την κρατική οργάνωση 

μιας κοινωνίας τη σχέση των κρατικών και πολιτικών οργάνων μεταξύ τους και με τους 

πολίτες που καλούνται τόσο να υπηρετήσουν(δημόσιο συμφέρον, προστασία της ατομικής 

ελευθερίας) όσο και να υποχρεώσουν να τηρήσουν τους κανόνες κοινωνικοπολιτικής 

συνύπαρξης, οι οποίοι συνήθως θεσπίζονται με νομοτυπική από το ίδιο διαδικασία. Και 

άλλες επιστήμες εξετάζουν τα φαινόμενα πολιτεία και Κράτος, τις ιστορικοφιλοσοφικές του 

βάσεις, την πολιτική συγκρότηση της κοινωνίας και τους κανόνες που διέπουν την 

                                                           
27

 Για την ιστορία της γέννησης του Συνταγματικού Δικαίου: Τσάτσος στο «Συνταγματικό Δίκαιο»-§1. 

Το αντικείμενο του Συνταγματικού δικαίου,σελ.25, Δημητρόπουλος, «Γενική Συνταγματική Θεωρία», 

σελ.69 και Κώστας Χ. Χρυσόγονος στο βιβλίο του «Συνταγματικό Δίκαιο». 
28

 Τσάτσος, «Συνταγματικό Δίκαιο», σελ.28 
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οργάνωση των κρατικών μηχανισμών επιβολής και τήρησης των συνταγματικών 

επιταγών(πχ πολιτειολογία που μελετά το ιστορικό πλαίσιο των πολιτικών φαινομένων κα 

πολιτική επιστήμη που μελετά την πραγματικότητα όπου αυτά εντάσσονται). Συνεπώς το 

Συνταγματικό Δίκαιο προκειμένου να απαντήσει στα ερωτήματα που το απασχολούν 

βρίσκεται σε άρρηκτη επικοινωνία με αυτές τι επιστήμες, σε «αδιάσπαστη ενότητα». 

Το Συνταγματικό δίκαιο ως ισχύον δίκαιο, και γι’ αυτό κατά βάση γραπτό, έχει θεσπιστεί 

από το Συντακτικό νομοθέτη, ο οποίος φυσικά δεν νομοθετεί ανεπηρέαστος αλλά 

αφορμάται-στο βαθμό που δεν παραγνωρίζεται ο στόχος της διαδικασίας και ο σεβασμός 

προς την κοινή βούληση-από τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Το 

Συνταγματικό δίκαιο εκπηγάζει καταρχήν από το Σύνταγμα(τον suprema lex της έννομης 

τάξης) αλλά και από άλλα νομοθετικά κείμενα όπως ο τυπικός νόμος, ο Κανονισμός της 

Βουλής , το Διεθνές Δίκαιο καθώς και-κατ΄ εξαίρεση-από άγραφες εθιμικές αρχές(πχ 

συνταγματικά έθιμα)
29

. 

Το ισχύον Σύνταγμα: Εν συντομία θα αναφερθούμε στη βάση της ρύθμισης του 

κοινωνικοπολιτικού χώρου και της έννομης τάξης, στο «θεμέλιο νόμο» ολόκληρου ίσως του 

δικαιϊκού συστήματος της σημερινής κοινωνίας και την κορωνίδα της επιστήμης του 

Συνταγματικού Δικαίου, στο ισχύον Σύνταγμα(constitutio). To Σύνταγμα τυπικά είναι ένας 

νόμος, η ουσιαστική διαφορά του όμως από ένα συνήθη νόμο έγκειται στο γεγονός ότι αφ’ 

ενός το Σύνταγμα έχει αυξημένη τυπική δύναμη έναντι του απλού νόμου
30

 και αφ’ ετέρου 

συσπειρώνει και συγκεντρώνει κανόνες και αρχές δικαίου που κατά αντικειμενικό και 

συνοπτικό τρόπο ρυθμίζουν τη συνολική έννομη τάξη και την πολιτειακή 

πραγματικότητα(κατοχυρώνουν τις αρμοδιότητες των πολιτικών-κρατικών οργάνων και τις 

διαδικαστικές διαδικασίες οργάνωσης της πολιτικής εξουσίας) σε παραλληλία με τη 

κατοχύρωση και αναγνώριση θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, τη 

ρύθμιση δηλαδή της κοινωνικής πραγματικότητας. Είναι αξιοθαύμαστη πράγματι η 

ρυθμιστική εμβέλεια του Συντάγματος που όχι μόνο ως σύστημα κανόνων περιλαμβάνει 

όλη την έννομη τάξη, αλλά και ως σύστημα ιεραρχικά ανώτερων-του κοινού δικαίου-

κανόνων τη δεσμεύει υποχρεωτικά να το τηρήσει. Για την ακριβέστερη και ορθότερη 

πλήρωση του σκοπού του το Σύνταγμα συγκροτείται γύρω από ένα σύνολο θεμελιακών 

εννοιών, όπως τα νομικά μορφώματα(νομικά κατασκευάσματα), τη διάκριση των 

προσώπων σε φυσικά και νομικά(ανάλογα με το αν η ύπαρξή τους είναι φυσική ή νομικά 

κατασκευασμένη), τον πολίτη(που αποτελεί, όπως εύστοχα έχει από πολλούς νομικούς 

υποστηριχθεί, το «κύτταρο» του Κράτους)και όλες τις ιδιότητες που διέπουν την «νομική 

ταυτότητά του»(πχ ιθαγένεια, πολιτικά δικαιώματα κ.λπ.) και φυσικά το Κράτος(που 

συνδέθηκε, αρχικά από το Σαρίπολο, με το λαό, τη χώρα, την εξουσία και την οργάνωση σε 

νομικό πρόσωπο
31

)
32

. 

                                                           
29

 Για τις πηγές του Συνταγματικού Δικαίου κάνει αναφορά ο Δημητρόπουλος στη «Γενική 

Συνταγματική θεωρία»,σελ.68 και ο Κ. Γεωργόπουλος στο «Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο»  
30

 Δημητρόπουλος, «Γενική Συνταγματική Θεωρία», σελ.67  
31

 Σπυρόπουλος, «Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο», σελ.11-§2.ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
32

 Εκτεταμένη αναφορά στα νομικά μορφώματα και τα πρόσωπα γίνεται από το Δημητρόπουλο στη 

«Γενική Συνταγματική θεωρία»-7.Συνταγματικό Δίκαιο, σελ.67-80. 
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Με αυτή λοιπόν τη σύντομη αναφορά στη πράγματι πολυσήμαντη-τόσο για την επιστήμη 

και το μάθημα του Συνταγματικού δικαίου(στο πλαίσιο του οποίου εκπονήθηκε η παρούσα 

εργασία), όσο και για την επιστήμη του δικαίου γενικά-έννοια του Συντάγματος 

ολοκληρώνεται η διερεύνηση και διακρίβωση της έννοιας του δικαίου.   

Γ΄.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Κατόπιν συνοπτικής και, μακάρι, περιεκτικής ανάλυσης του δικαίου, κάνοντας αρχή με το 

συνδυαστικό ορισμό του και συνεχίζοντας πάνω στην-σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις-

παράλληλη  και αντιπαραβολική ανάπτυξη των ουσιωδέστερων μερικότερων 

συσχετιζόμενων εκφάνσεών του, έχει πλέον συγκεκριμενοποιηθεί αυτή η τόσο αχανής, στο 

θεωρητικό υπόβαθρό της, έννοια. Θα μπορούσε να τεκμηριωθεί ότι δίκαιο είναι ο γραπτός 

κανόνας που θεσπίζει το Κράτος μέσω των  οργάνων του αλλά και το άγραφο εθιμικό 

δίκαιο, η ιδέα της δικαιοσύνης, που ως ηθικοπνευματικά δεοντολογική, πρέπει να 

ενσωματώνεται στη νομοθεσία. Δίκαιο επίσης είναι εκείνο που κατοχυρώνει δικαιώματα 

και υποχρεώσεις, που προστατεύει αρχές και  προσπορίζει ελευθερίες αλλά επιβάλλει 

ποινές και κυρώσεις όταν αυτές  καταστρατηγούνται. Με αλλά λόγια το δίκαιο είναι 

προστατευτικό, επιτρεπτικό, επιτακτικό και-νομιμοποιημένα-εξαναγκαστό ταυτόχρονα! 

Δίκαιο επίσης είναι εκείνο που ρυθμίζει, μέσα στην έννομη τάξη όπου εμφανίζεται, τόσο τις 

έννομες σχέσεις μεταξύ προσώπων που συναλλάσσονται ισοδύναμα όσο και μεταξύ 

εκείνων που το ένα κατέχει τη θέση εξουσιαστή και το άλλο θέση εξουσιαζόμενου, ή 

διαφορετικά, σχέσεις κατά τις οποίες το ένα «πρόσωπο», το Κράτος, και οι αρμόδιοι φορείς 

της θέλησης του, συνάπτει-ιδιωτικούς ή δημόσιους-νομικούς δεσμούς. Το δίκαιο ρυθμίζει 

επιπροσθέτως την πολιτειακή και πολιτική συγκρότηση της κοινωνίας, διαπνεόμενο από 

δημοκρατικές αρχές και φιλελεύθερους ανθρωποκεντρικούς κρατικούς μηχανισμούς, με 

τους οποίους διατηρεί και προάγει τη κοινωνικοκρατική και οικονομική πραγματικότητα 

της εκάστοτε χώρας και ιστορικής περιόδου. 

Φυσικό ή ισχύον-θετικό, εσωτερικό, δημόσιο ή ιδιωτικό, πολιτικό, πολιτειακό, κοινωνικό, 

οικονομικό..και οι μορφές του μπορούν να συνεχίσουν να απαριθμούνται. Εν πάση 

περιπτώσει και πέρα από κάθε διάκρισή του, το αντικειμενικά αποδεκτό είναι πώς η έννοια 

του δικαίου έχει σημειώσει μια μακρά αξιοθαύμαστη πορεία εξέλιξης και νομικής 

«διαστρωμάτωσης» παράλληλη και «διάλληλη» με την ιστορικοπολιτική εξέλιξη των 

κοινωνιών μέσα στις οποίες διαμορφώνεται. Αποτελεί ένα από τους μεστότερους 

ιδεολογικούς άξονες της ανθρώπινης συνύπαρξης και κορυφαίο εφαρμοστή του ορθού σε 

μια διαρκώς παλλόμενη κοινωνική συμβίωση αντίρροπων δυνάμεων.    
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Δ΄.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στον πρόλογο το ερώτημα «τι είναι δίκαιο», εκπεφρασμένο διά στόματος του Καντ, 

ερώτημα απλό και σύνθετο ταυτόχρονα, εισάγει το βασικό θέμα αυτής της εργασίας, που 

είναι ο βαθύτερος προσδιορισμός της έννοιας του δικαίου, των διάφορων θεωριών, 

εκδοχών και κλάδων του, όπως αναπτύσσονταν παράλληλα μ’ αυτό στην εξελικτική 

ιστορική του πορεία. Κατόπιν του πολύπλευρου ορισμού του, αναλύθηκαν τα κεντρικά 

στοιχεία του με βάση την καθιερωμένη διάκρισή τους σε ουσιαστικά και τυπικά(ή 

εσωτερικά και εξωτερικά). Στην συνέχεια έγινε η προσπάθεια να διαπιστωθεί αρχικά η 

προέλευσή του, η αναγκαιότητα που οδήγησε στην έναρξη καταγραφής του, οι 

δικαιοπαραγωγικές πηγές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε αυτή η συστηματοποιημένη 

καταγραφή του σε Κώδικες και κατά πόσο αυτές εναρμονίζονταν και επηρεάζονταν από την 

κρατούσα κοινωνική ηθική, τα έθιμα του εκάστοτε λαού ή την πάντοτε επιβλητική ιδέα της 

δικαιοσύνης. Κατ’ επέκταση, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστούν δύο κεντρικοί κλάδοι του 

δικαίου-το δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο-που  παραδοσιακά παρουσίαζαν κάποια 

στεγανότητα, αντίληψη που στη σύγχρονη νομική πραγματικότητα έχει πλέον ανατραπεί, 

καθώς έχει αναπτυχθεί μία γόνιμη διαλεκτική μεταξύ τους. Δεν μπορούσε, τέλος, να μην 

δοθεί η δέουσα προσοχή στη σπουδαιότητα του Συνταγματικού Δικαίου για το χώρο της 

νομικής επιστήμης, καθώς και του Συντάγματος, ως θεμελιώδους νόμου, για τη συνολική 

έννομη τάξη.   

 

D SUMMARY 

In the preface the question "what is fair”, as was posed by Kant, a simple yet complex 

question, introduces the main subject of this paper, which is the underlying definition of the 

concept of law, its types  and related  theories as they evolved in the course of history. Once  

‘law’ was thoroughly defined, an analysis of its key elements was carried out based on their 

common/standard/established distinction between substantive and formal (or internal and 

external).Following that, an attempt was made to ascertain its origin, the necessity that led 

people to start recording it, the sources on which the structured recording of the Codes was 

founded and to what extent these sources were aligned and influenced by the prevailing 

social ethics and customs of various societies throughout history or the always impressive 

idea of justice. Furthermore, two basic types of law - public and private – were examined. 

Although in the past the aforementioned types have been considered to be quite siloed, this 

notion has been challenged in modern legal reality. Finally, special attention was given to 

the importance of the Constitutional Law in the area of legal science and to the Constitution 

as a fundamental law for the entire legal system. 
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