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The research of the magistracies and of the institutions of the Greek cities 
presents a great importance for the ancient history, but also for the contemporary 
history, because of their persistence in the political and institutional organization 
of the contemporary world. The institutional background of the Greek cities was 
analyzed on the two models, Ionian and Dorian. The inscriptions represented the 
main object of our investigation, alongside of the works published in the scientific 
literature. The institutions, the magistracies, the juridical relations help us to the 
reconstruction of a very important page from the history of these cities, which can 
be integrated in the general history of the Greek world.      

Studierea magistraturilor i a institu iilor cet ilor grece ti prezint  o 
deosebit  importan  pentru istoria antic , dar i pentru istoria contemporan , multe 
dintre acestea reg sindu-se i ast zi în cadrul organiz rii institu ional politice a 
statelor lumii. Cadrul constitu ional al cet ilor vest-pontice trebuie analizat în 
raport cu metropolele lor. Demersul trebuie divizat în dou  sec iuni 
corespunz toare celor dou  tipuri de colonizare: ionian , respectiv, dorian .

Materialele arheologice i epigrafice, de i inegal r spândite, ne ajut  s
studiem numeroase aspecte ale istoriei acestor cet i, precum: evolu ia intern ,
rolul lor în economia i via a politic  a lumii grece ti, manifest rile culturale etc. 
Inscrip iile constituie principalul obiect al investiga iilor noastre, al turi de 
monografiile, studiile i articolele ap rute de-a lungul timpului. Institu iile,
magistraturile, raporturile dintre ele ajut  la reconstituirea unor pagini importante 
ale istoriei locale a acestor cet i, integrabil  în istoria coloniilor din lumea greac ,
în general.

Trebuie men ionat raportul fundamental dintre practicile religioase i
institu iile coloniilor. Magistra ii trebuiau s  fie cet eni destoinici i s  se bucure 
de pl cerea zeilor1. Dup  descrierea principalelor institu ii i magistraturi a a cum 
se prezint  ele din perspectiv  istoriografic , se impun câteva preciz ri legate de 
raporturile dintre acestea.  În primul rând, eponimul i pre edintele Adun rii,
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datorit  atribu iilor lor,  reprezentau principalele puncte de reper pentru cronologie 
i garan ie juridic 2 în via a politic  a cet ilor vest-pontice, fiind i pentru noi, în 

aceea i privin , unul din cele mai importante mijloace de investiga ie.
În zilele noastre, magistratul este un om preg tit special s - i exercite 

atribu iile, munca îi este remunerat , el fiind încadrat oficial în func ia pe care o 
ocup . În antichitate, în întreaga lume greac , magistratul îmbina autoritatea 
politic i pe cea religioas . Astfel, începând din anul 683 a.Chr., unul din arhon ii
Atenei continua s  se numeasc rege (basileus), având, îns , numai atribu ii
religioase. Magistra ii purtau coroan  sacr  din frunze de mirt, erau îmbr ca i în alb 
(culoare sacr ), fiindu-le interzis s  aib  arme asupra lor, atunci când se aflau în 
interiorul cet ii3. Cet eanul, în calitate de ef al familiei, era preotul casei sale, el 
putând fi ales magistrat numai dac  se constata c i-a îndeplinit obliga iile legate 
de cult. 

Relevând leg tura dintre institu iile politice i religie din lumea greac ,
Platon preciza: “Despre omul pe care l-a desemnat soarta spunem c  este iubit de 
divinitate i socotim c  este drept s  ne conduc . Noi recurgem la sor i l sându-i
pe zei s -i aleag  pe cei ce le sunt pe plac, în cazul tuturor magistraturilor ce au o 
rela ie oarecare cu lucrurile sacre (…). Magistratul trebuie s  se trag  dintr-o 
familie curat ”4.

Tragerea la sor i nu era un joc al hazardului, ci reprezenta voin a direct  a 
zeilor. Astfel, în persoana magistratului antic se reuneau: sacerdo iul, justi ia i
conducerea militar . Magistratul reprezenta cetatea, definit  ca o asocia ie
religioas i politic . În limba greac , magistra ii erau numi i “cei care aduc 
jertfe”5.

Adunarea Poporului i Sfatul conduceau via a politic  a cet ilor.
Magistra ii erau ale i prin tragere la sor i sau acceptau ei în i i o magistratur  sau o 
îns rcinare excep ional , dac  împrejur rile o cereau. 

O informa ie provenit  de la Aristotel sugereaz , pentru Istros, o 
organizare oligarhic  gentilic , dup  model milesian, abandonat  în favoarea celei 
democratice, poate, cu ocazia expedi iei ateniene din 436 a.Chr. O singur
informa ie, cea oferit  de decretul ISM I 57, dedicat Abei, fiica lui Hekataios, 
sugereaz  c , la Istros membrii Sfatului ar fi fost împ r i i „în grupe de câte 50”, 
ceea ce ar sugera o influen  atenian .

Calendarul politic era cel gentilic, milesian, respectiv dorian, anumite date, 
putând fi, ipotetic considerate, ca fiind de referin  pentru luarea deciziilor majore. 
Lunile apar, de obicei, în preambulul decretelor. 

2 Prezen a celor doi la începutul decretelor era dovada legitimit ii actelor votate. Dac  se constata c
actul votat contravenea legilor cet ii, cei doi erau principalii vinova i, ei fiind tra i la r spundere 
pentru fapta lor (n.n.).  
3 Florian Olteanu, Societatea atenian  oglindit  în institu iile i magidstraturile cet ii pân  în anul 
322 a. Chr., în „Revista Universitar  de Sociologie”, nr. 1, Editura Universitaria, Craiova, 2005, 
p.100-114 .
4 Fustel de Coulanges, op.cit., p. 260. 
5 Ibidem, p.261. 
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 În coloniile ioniene, calendarul este atestat fragmentar la Istros (lunile 
Taureon (ISM I 26), Thargelion, Anthesterion ( ISM I 58) Artemeision (ISM I 54) 
i Tomis, lunile, Apatureonos, sau Taureonos, (ISM II 1) în func ie de op iunea

pentru una din cele dou  întregiri) fiind de cert  provenien  milesian .
 La Kallatis, pe baza eviden ei epigrafice locale s-au putut stabili dou
treimi din componen a calendarului, iar pe baza analogiilor cu Byzantion i
Chalkedon s-a reu it reconstituirea complet . Astfel anul începea la echinoc iul de 
toamn , iar succesiunea lunilor (echivalent  cu cea a lunilor calendarului iulian  în 
ordinea octombrie-septembrie) era urm toarea: Heraios, Karneios (Herakleios), 
Machaneus, Petageitnios, Dionysios, Eukleios, Artemisios (Artamisios), Lykeios, 
Apellaios, Latoios, Agrianios (Herakleios), Malophorios. Este de presupus c i la 
Mesembria era folosit un calendar asem n tor, dar nu avem tiri epigrafice6.
 Ne preocup  în egal  m sur i terminologia folosit  pentru a desemna 
Sfatul i Adunarea Poporului. Astfel Adunarea apare atât ca Demos (Damos- în 
dialect doric),  cât i ca Ekklesia, la Istros, Tomis, Kallatis. La Kallatis, Alexandru 
Avram ofer  o explica ie, în comentariul la decretul ISM III 31, datat în epoca 
imperial ,   aceea c  adunarea amintit   era, fie una de alegere a magistra ilor
(archieratike ekklesia, atestat  la Tomis), în care un cet ean propunea onorarea 
magistra ilor care se apropiau de terminarea mandatului i ale c ror atribu ii nu 
trebuiau s  mai continue în mandatul urm tor (ca de exemplu eponimii), fie un 
precursor al organiz rii de tip comunitar (koinon), atestat  ceva mai târziu în epoca 
imperial 7.

Sfatul apare ca Boule (Boula- în dialect doric), dar membrii s i sunt numi i, 
la Kallatis  synedroi, în loc de bouleutai, magistra i care apar i la Istros, Odessos, 
Apollonia.

Unitatea politico-juridic  de baz  a Adun rii era tribul (phyle). În cet ile
milesiene s-a mo tenit sistemul gentilic cu ase triburi (Argadeis, Boreis, Oinopes, 
Geleontes, Hopletes, Aigikoreis), în timp ce în ora ele doriene erau doar trei triburi 
(Hylleis, Pamphyloi, Dymanes). Nu se cunosc num rul de membri ai Sfaturilor din 
coloniile vest-pontice8.
 Un aspect deosebit de important în studiul institu iilor vest-pontice este 
raportul dintre Sfat i Adunare. De obicei, membrii Sfatului, ale i de c tre fiecare 
trib, adoptau un proiect,  bouleuma, al unei viitoare decizii, pe care îl supuneau 
ulterior aten iei Adun rii, care s  o voteze, pentru a deveni lege. În vocabularul 
juridic grec exist  o regul , numit graphe paranomon, prin care nicio hot râre 
nou  nu putea contraveni sau s  schimbe o lege, o decizie deja existente. La Istros 
exist  surprinz tor de multe decrete propuse de Adunarea Poporului (decrete 
neprobouleumatice), în compara ie cu decretele în care apar atât Adunarea cât i

6K. Hanell,  Megarische Studien, Lund, 1934, p. 190; ISM III, p. 110-115; Pentru coloniile milesiene, 
A. Avram, în Istoria Românilor, vol. I, Bucure ti, Editura Enciclopedic , 2001, p. 577-579.
7 ISM III,  p. 275. 
8 Florian Olteanu, Sistemul politic din coloniile grece ti de pe coasta de vest a M rii Negre. O analiz
comparativ , în “Analele Universit ii din Craiova”, Seria Istorie, Nr. 11, 2006, p. 7-39. 
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Sfatul (decrete probouleumatice), situa ie prezent  în mai mic  m sur i la 
Odessos (decretul IGB I2 38)9.

Modul de comunicare a deciziilor c tre cet eni este un alt aspect 
(publicarea i expunerea decretelor) tratat de studiile dedicate institu iilor.

Dintre magistra ii atesta i la Tyras, amintim un secretar al ora ului
grammateus tes poleos i un consilier –eisegetes .

În aceea i sfer , îi putem include pe hegemonii (hegemones) atesta i la 
Istros. De i Pârvan vedea în ei magistra i militari (accep iunea clasic  a 
termenului), în cazul cet ii Istros ei nu sunt decât ni te mode ti magistra i, a c ror 
atribu ie este aceea de a supraveghea gravarea i expunerea decretelor în loca iile
specificate. Vasile Pârvan nu a luat în seam  c  fragmentele descoperite de el10

provin din partea final  a unui decret (dispozitiv), unde numele titularului nu apare 
niciodat .

Iat  dispozitivul decretului ISM I 8: 
„Hegemonii s  poarte de grij  ca prezentul decret s  fie s pat pe dou

lespezi, din care una s  se a eze în „agora”, în fa a porticului, iar cealalt  în 
preajma altarului lui Zeus Polieus”.

Alte loca ii ale decretelor mai puteau fi templul zeilor din Samotrake, 
templul lui Apollo Iatros11.

Hegemonii de la Istros, magistra i cu un mandat anual, î i g sesc un 
corespondent în magistratul tomitan numit grammateus. De i, la Tomis, el apare 
doar în cadrul colegiilor, nu i în nomenclatorul oficial, atribu iile sale sunt acelea 
de a veghea la gravarea decretelor oficiale: 

„Fiecare grammateus s  poarte de grij  ca decretul s  fie gravat etc.”
În epoca imperial grammateus tes boules – secretarul Sfatului – devine 

grammateus tes poleos – secretarul ora ului – unul dintre cei mai însemna i
demnitari. Un grammateus este atestat i la Sinope.

Acelea i atribu ii le avea, la Odessos, un magistrat numit ieropoios (IGB I2

38 bis, 41, 42, 43): Decretul IGB I2 38 bis:  
„Ieropoios” s  poarte de grij  ca acest decret s  fie gravat pe stel  de 

piatr i expus în templu”.
Conform decretului IGB I2 312 (decret de proxenie) de la Mesembria, 

tamias (trezorierul) avea ca sarcin  publicarea decretelor pe stel  de piatr :
„Trezorierul s  publice decretul acesta pe stel  de piatr  alb  (marmur )

care va fi a ezat în templul lui Apollo”12.
 De asemenea, în cazul decretului IGB I2 388 bis, se specific  în mod expres 
faptul c  o copie trebuia trimis  la Istros, patria lui Hegesagoras, fiul lui Monimos.  

În via a cet ilor vest-pontice problemele juridice aveau, desigur, o 
importan  deosebit 13. Magistra i cu atribu ii administrativ-juridice sunt epistatai.

9 A. Avram, în Istoria Românilor, p. 554. 
10 D.M. Pippidi, Contribu ii la istoria veche a României, edi ia a II-a, Bucure ti, Editura tiin ific ,
1967, p. 73. 
11 Ibidem, p.74. 
12 IGB I2, p. 270-271. 
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D.M. Pippidi, pe baza analogiilor cu Miletul, consider  c  respectivii magistra i
aminti i în inscrip ia ISM I 34 (rândurile 1-2) aveau misiunea de a preg ti decretele 
probouleumatice pentru a fi discutate în Sfat i Adunare, altfel ei neavând dreptul 
de a ini ia proiecte în mod individual. Rehm, editorul documentelor descoperite la 
Milet îi considera „o comisie a Sfatului îns rcinat  cu conducerea dezbaterilor”.
Întrei ei i prytani, raportul trebuie s  fi fost acela dintre proedroi i prytanii din 
Atena secolului al IV-lea a.Chr.14. La Sinope, sunt atesta i, de asemenea, i
prytanii15. Nu exist  men iuni referitoare la „epistatai” în celelalte cet i vest-
pontice.

În inscrip ii mai apar i synedroi. Dac  la Kallatis ei erau membri ai 
Sfatului în general (se pare c i la Apollonia aveau aceea i pozi ie în decretul IGB 
I2 388 bis, ei propunând decretul pentru Hegesagoras fiul lui Monimos), la Istros 
consider  Pippidi, pe baza analogiilor cu Miletul în epoca elenistic , ei trebuiau s
preg teasc  decretele în vederea dezbaterii în Adunare. La Milet membrii acestei 
comisii se numeau synedroi16.

„S  fie într-un ceas bun. Sub pre edin ia lui Philodemos, fiul lui Cutare, 
synedrii au propus”.

G. Mihailov, comentând inscrip ia IGB I2 39 de la Odessos, considera chiar 
c  ar fi o comisie de rogatores, ad-hoc constituit . D. M. Pippidi, în Epigraphische 
Beitrage, referindu-se la Istros, tinde s -i considere ca fiind chiar membrii 
Sfatului17, dar nu exclude nici el posibilitatea ca ei s  formeze o comisie din cadrul 
acestuia. Ne putem întreba, în lipsa altor informa ii mai conving toare, dac  ei  ar 
fi putut constitui o adunare federal  (synedrion ?), separat  de Sfat.

Cetatea Istros prezint  informa ii importante referitoare la magistratura de 
dikastes-judec tor. tirile pe care le avem provin din epoca elenistic , epoc  în care 
se obi nuia s  se apeleze la judec tori str ini, fie în probleme interne, fie externe. 
Judec torii str ini erau accepta i în speran a c  aveau calitatea de a fi obiectivi, 
calitate de care autohtonii nu mai erau capabili. Judec torii puteau fi solicita i ca 
mediatori în probleme de drept interna ional, având menirea de a împ ca dou
cet i rivale, i a preveni, pe cât posibil, r zboiul între acestea. Nu s-a descoperit pe 
cale arheologic  nici epigrafic  sediul tribunalului (dikasterion)18. În schimb, 
tribunalul este atestat arheologic la Olbia (secolele IV-III a.Chr.)19.

13 Vladimir Hanga, Les institutions juridiques des cites grecques de la Dacie Pontienne, în „Revista 
Român  de Studii Juridice”, Bucure ti, 5 (38), nr.1, 1994, p.77-80. 
14 D.M. Pippidi, op.cit.,  p. 72. 
15 Alexandru Avram, în Istoria Românilor, p. 555. 
16 D.M. Pippidi, op.cit.,  p. 71.
17 Idem, în Epigraphische Beitrage, p.36-37, Bucure ti, 1974. 
18 Norbert Ehrhardt, Milet und seine Kolonien. Vergleichende Untersuchung  der kultischen und 
politischen Einrichtungen, Europaische Hochschulschriften III. 206, Frankfurt/Main-Bern-New York 
1983, p.200-202. 
19 Alexandru Avram, John Hind, Gocha Tsetskhladze, An Inventory of Archaic and Classical Poleis. 
An Investigation Conducted by the Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research 
Foundation (Mogens Herman Hansen and Tomas Heine Nielsen Editors), Oxford University Press, 
2004, p. 939. 
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Formulele clasice întâlnite în inscrip ii sunt a trimite judec tori
(apostellein dikastas), respectiv a cere judec tori (aiteis dikastas). Un decret 
referitor la un cet ean apolloniat care a judecat drept (ISM I 30) a fost descoperit 
la Istros, i datat între 150-50 a.Chr. Provenien a istrian  e nesigur , cercet torii 
fiind tenta i s -i atribuie, mai degrab  o provenien  apolloniat , descoperirea de la 
Istros fiind o copie trimis  de apollonia i pentru a- i mul umi concet eanul care se 
remarcase ca judec tor.

Cetatea Tomis ofer , de asemenea, informa ii despre magistra ii cu rol în 
justi ie.

O inscrip ie tomitan  din timpul lui Antoninus Pius (138-161) atest
existen a unui ap r tor (ekdikos):

ISM II 17: 
„Noroc bun 
Sfatul i Poporul Metropolei Tomis [îl onoreaz ] pe P. Aelius Caius, care 

a fost magistrat destoinic, ap r tor credincios [al intereselor cet ii sale]”. 
În aceea i categorie a magistra ilor cu atribu ii juridice îl putem include i

pe nomophylax „p zitorul legii”. El era cel ce supraveghea executarea hot rârilor 
adoptate de Sfat i Adunare, veghea la plasarea decretelor în loca iile hot râte, 
supraveghea arhiva în care erau depuse actele oficiale. Inscrip ia 7 de la Sinope 
atest  un nomophylax. Atribu ii juridice aveau i prefec ii poli iei de la Tomis 
(astynomii). A a cum ne las  s  în elegem decretul în cinstea lui Nylos din Tyras 
(ISM II 5), magistra ii cu rol în justi ie aveau dreptul de a-i amenda cu 10 argin i pe 
zi, pe cei ce se sustr geau de la paza care trebuia organizat  în cet i:

„S  aib  autoritatea de a-i amenda pe cei ce nu particip  la paza cet ii cu 
zece argin i pe zi i s -i pedepseasc  prin mijloacele pe care le vor considera 
necesare”.

În epoca imperial , ap r torul (defensor civitatis, ISM II 17) era, de fapt, 
un amortizor, un demnitar care trebuia s  fac  acceptabile m surile administra iei
romane în cetatea Tomis. 

El avea o îns rcinare excep ional , aceea de a sluji interesele cet ii în 
situa ii de conflicte externe20.

Cetatea Dionysopolis oferea unui cet ean din Odessos, Aristomenes al lui 
Dionysios, între avantajele calit ii de proxen i dreptul de a beneficia de avantajele 
justi iei dionysopolitane: 

IGB I2 13 bis (secolul III a.Chr.): 
„Dionysopolitanii acord  lui Aristomenes al lui Dionysios din Odessos 

proxenia ... dreptul de a apela la justi ia dionysopolitan  etc.”
Mai multe inscrip ii de la Odessos (IGB I2 37, bis, 38 bis, 41, 42) se refer

la activit i cu specific juridic21.
Decretul IGB I2 37 bis se refer  la 3 judec tori: Herakleitos al lui Eudoxos, 

Dionysios al lui Dikaigenes i Apollonios al lui Kleandros, str ini, invita i s

20 Iorgu Stoian Tomitana. Contribu ii epigrafice la istoria cet ii Tomis, Bucure ti, Editura 
Academiei, 1962, p. 182-183; pentru astynomi, p. 172-173.
21 IGB I2, p. 84-85. 
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medieze în probleme ale cet ii pe care textul nu le precizeaz . Cert este c  ei s-au 
achitat cu cinste de misiunea lor, fiind onora i de autorit i. Textul men ioneaz , în 
schimb, c  ei „au judecat cu dreptate într-un moment dificil pentru cetate 
restabilind lucrurile pe care le g siser  în neorânduial ” Drept mul umire, ei au 
primit calitatea de proxeni din partea Sfatului i Poporului Odessitan.  
 O serie de inscrip ii, atestate în toate cet ile vest-pontice, mai pu in la 
Apollonia Pontica, este aceea a decretelor de proxenie. Aceste decrete se refer  la 
str ini, stabili i în cet ile vest-pontice, recompensa i pentru serviciile aduse, cu 
privilegii între care amintim: „cet enia, egalitatea fiscal , întâietate în justi ie,
dreptul de a prezenta propuneri în Sfat i Adunare, cei dintâi dup  discutarea 
problemelor religioase”. Importan a lor const  în faptul c  atest  m rirea corpului 
cet enesc cu str inii cei mai destoinici, care se puteau integra perfect în via a
politic  a cet ii care-i onora22.

 La Chersonessos, Sfatul avea 24 de membri: 5 arhon i, un prodikos, un 
grammateus, un hiereus i trei nomophylakes23.

La Herakleea Pontica, Sfatul avea 300 de membri. Sunt atesta i eponimul – 
basileus i aisymnatai. Aristotel (Politica 1305 b 34) men ioneaz  existen a
tribunalelor (dikasteria). Cet enii s i erau împ r i i în trei triburi, fiecare având 
câte patru diviziuni – hecatostyes-„sute”. Este atestat existen a unui bouleuterion.
Este men ionat faptul c  s-a ajuns ca în Adunarea Poporului s  fie 60 de „sute”, 
deci un corp civic de 6 000 de cet eni24.

La Kallatis sunt atesta i magistra i cu atribu ii în domeniul justi iei. 
Decretele ISM III 38 i 39 atest  prezen a magistra ilor numi i eisagogeis
(introduc tori în justi ie), prezen i i la Athena, Lampsakos, Efes, Tenos etc. Ei 
erau cei care introduceau în justi ie o cauz , mai ales din domeniul afacerilor 
maritime. Nu putem s  vedem în ace ti magistra i, un colegiu de importatori, 
nic ieri în lumea greac  nefiind atestat  o magistratur  ordinar  de acest tip25.
Dup  cum reiese din decretul ISM III 38, ei erau magistra i cu mandat anual, 
organiza i într-un colegiu: 

„Herakleon, fiul lui Androsthenes i ai s i, introduc tori în justi ie, au 
înscris în locul lor introduc torii în justi ie (înainte de a le succeda), sub basileul 
Heraion, fiul lui Hikesios”26.

Cele câteva cuvinte p strate în decretul ISM III 39 i mai ales men iunea
tribunalului (dikasterion), unic  în Pontul Stâng, înt resc p rerea noastr  c  ace ti
magistra i preg teau introducerea unei cauze în justi ie27.

Kallatis, precum Atena în epoca oratorilor, î i proteja navigatorii care, în 
condi ii extreme, în epoca elenistic , pierdeau înc rc tura, riscul fiind asumat de 

22 A. Avram, Le plus ancien décret d'Istros octroyant la proxénie, în Civilisation grécque et cultures 
antiques périphériques. Hommage à P. Alexandrescu à son 70e  anniversaire (edit. A. Avram, M. 
Babe ), Bucarest, 2000, p.235-238. 
23 ISM III, p. 556. 
24 Ibidem, p. 89. 
25 Ibidem, p.90. 
26 Ibidem, p. 308. 
27 Ibidem, p. 310-311. 
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Decretele ISM III 38 i 39 atest  prezen a magistra ilor numi i eisagogeis
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erau cei care introduceau în justi ie o cauz , mai ales din domeniul afacerilor 
maritime. Nu putem s  vedem în ace ti magistra i, un colegiu de importatori, 
nic ieri în lumea greac  nefiind atestat  o magistratur  ordinar  de acest tip25.
Dup  cum reiese din decretul ISM III 38, ei erau magistra i cu mandat anual, 
organiza i într-un colegiu: 

„Herakleon, fiul lui Androsthenes i ai s i, introduc tori în justi ie, au 
înscris în locul lor introduc torii în justi ie (înainte de a le succeda), sub basileul 
Heraion, fiul lui Hikesios”26.

Cele câteva cuvinte p strate în decretul ISM III 39 i mai ales men iunea
tribunalului (dikasterion), unic  în Pontul Stâng, înt resc p rerea noastr  c  ace ti
magistra i preg teau introducerea unei cauze în justi ie27.

Kallatis, precum Atena în epoca oratorilor, î i proteja navigatorii care, în 
condi ii extreme, în epoca elenistic , pierdeau înc rc tura, riscul fiind asumat de 

22 A. Avram, Le plus ancien décret d'Istros octroyant la proxénie, în Civilisation grécque et cultures 
antiques périphériques. Hommage à P. Alexandrescu à son 70e  anniversaire (edit. A. Avram, M. 
Babe ), Bucarest, 2000, p.235-238. 
23 ISM III, p. 556. 
24 Ibidem, p. 89. 
25 Ibidem, p.90. 
26 Ibidem, p. 308. 
27 Ibidem, p. 310-311. 
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creditor28. Tocmai aceasta va fi fost, în concluzie, misiunea „introduc torilor în 
justi ie”, aceea de a preg ti intrarea cauzei în proces, a stabili condi iile în care se 
desf urau transporturile maritime. 

La Mesembria, sunt atesta i membrii unui colegiu de magistra i cu atribu ii 
juridice numi i enadeis (IGB I2 314): magistra i (enadeis) ai poporului care trimit 
ap r torilor legii lista celor vinova i de comiterea de infrac iuni. Ap r torii legii 
(nomophylakes) erau cei care primeau lista infractorilor, efectuând cercet rile
necesare ap r rii ordinii. 

P zitorii legii erau i ei organiza i într-un colegiu. Ei apar i sub numele de 
eklogistai, ambele variante putând fi întregiri posibile ale textului decretului IGB I2

314.
Atesta i i la Tomis, se consider  c p zitorii legii sunt o institu ie creat  în 

vremea oligarhiei, care dup  instalarea regimurilor democratice, aveau i atribu ia
de a supraveghea documentele din arhiv , copiile expuse pentru informarea 
cet enilor cu privire la legile adoptate de forurile conduc toare ale cet ii29.

La Mesembria, magistra ii militari, stratagoi, erau, în vreme de pace, efii 
poli iei.  Acest lucru este atestat de o dedica ie a colegiului de strategi, datat  în 
secolul I a.Chr.30, c tre Dionysos Elefterios. Al turi de ei apar i „paznicii de zi i
de noapte precum i diferitele patrule”: (IGB I2 324): 

„Cei ase strategi i secretarul lor au dedicat o inscrip ie lui Dionysos 
Elefterios al turi de paznici de zi i noapte i diferitele patrule”.

Inscrip iile IGB I2 323-326 vorbesc i despre taxiarhoi - comandan i, care 
trebuiau s  vegheze la p strarea ordinii în ora  într-un moment de criz  economic
i politic 31.

În toate cet ile grece ti, pia a public , sistemul metric i de greut i
oficiale ale cet ii, baterea monedei erau atribu iile unor magistra i numi i
agoranomoi - agoranomi, îns  vom cita existen a lor doar la Mesembria (decretul 
IGB I2 317), unde sunt atestate explicit atribu iile lor juridice de control: 

S  fie într-un ceas bun!” 
Agoranomii str lucitei cet i Mesembria, Aurelius Asklepiades al lui 

Asklepiades Demosthenes, Tata membri ai Sfatului, îi cheam  pe to i negustorii s
se prezinte i s  se înregistreze conform legii i obiceiului ora ului32.

În epoca elenistic  târzie, asist m la apari ia binef c torilor poporului 
(euergetai tou demou). Ei puteau fi str ini, sau chiar localnici, ace tia din urm
fiind onora i, chiar pentru buna îndeplinire a sarcinilor de magistra i33. Cet ile 

28 Ibidem, p. 306. 
29 Iorgu Stoian, op. cit., p. 182-183; Emilia Doru iu-Boil , Rela iile externe ale cet ii Callatis, în 
SCIVA, 39, 1988, 3, p. 243-249. 
30 Velisar Velkov, Nessèbre, vol. I, Sofia, Éditions de l’Academie Bulgaire des Sciences, 1969, p. 20. 
31 Ibidem.
32 IGB I2, p. 278-279. 
33 A. Avram, Wohltäter des Volkes in den pontischen Städten der spätthellenistischen Zeit, în
“B rgersinn und staatliche Macht. Festschrift f r Wolfgang Schuller zum 65. Geburstag (edit. Martin  
Dreher)”, Konstanz, 2000, p. 151-170. 
 ABREVIERI:

Revista de tiin e Juridice 

creditor28. Tocmai aceasta va fi fost, în concluzie, misiunea „introduc torilor în 
justi ie”, aceea de a preg ti intrarea cauzei în proces, a stabili condi iile în care se 
desf urau transporturile maritime. 

La Mesembria, sunt atesta i membrii unui colegiu de magistra i cu atribu ii 
juridice numi i enadeis (IGB I2 314): magistra i (enadeis) ai poporului care trimit 
ap r torilor legii lista celor vinova i de comiterea de infrac iuni. Ap r torii legii 
(nomophylakes) erau cei care primeau lista infractorilor, efectuând cercet rile
necesare ap r rii ordinii. 

P zitorii legii erau i ei organiza i într-un colegiu. Ei apar i sub numele de 
eklogistai, ambele variante putând fi întregiri posibile ale textului decretului IGB I2

314.
Atesta i i la Tomis, se consider  c p zitorii legii sunt o institu ie creat  în 

vremea oligarhiei, care dup  instalarea regimurilor democratice, aveau i atribu ia
de a supraveghea documentele din arhiv , copiile expuse pentru informarea 
cet enilor cu privire la legile adoptate de forurile conduc toare ale cet ii29.

La Mesembria, magistra ii militari, stratagoi, erau, în vreme de pace, efii 
poli iei.  Acest lucru este atestat de o dedica ie a colegiului de strategi, datat  în 
secolul I a.Chr.30, c tre Dionysos Elefterios. Al turi de ei apar i „paznicii de zi i
de noapte precum i diferitele patrule”: (IGB I2 324): 

„Cei ase strategi i secretarul lor au dedicat o inscrip ie lui Dionysos 
Elefterios al turi de paznici de zi i noapte i diferitele patrule”.

Inscrip iile IGB I2 323-326 vorbesc i despre taxiarhoi - comandan i, care 
trebuiau s  vegheze la p strarea ordinii în ora  într-un moment de criz  economic
i politic 31.

În toate cet ile grece ti, pia a public , sistemul metric i de greut i
oficiale ale cet ii, baterea monedei erau atribu iile unor magistra i numi i
agoranomoi - agoranomi, îns  vom cita existen a lor doar la Mesembria (decretul 
IGB I2 317), unde sunt atestate explicit atribu iile lor juridice de control: 

S  fie într-un ceas bun!” 
Agoranomii str lucitei cet i Mesembria, Aurelius Asklepiades al lui 

Asklepiades Demosthenes, Tata membri ai Sfatului, îi cheam  pe to i negustorii s
se prezinte i s  se înregistreze conform legii i obiceiului ora ului32.

În epoca elenistic  târzie, asist m la apari ia binef c torilor poporului 
(euergetai tou demou). Ei puteau fi str ini, sau chiar localnici, ace tia din urm
fiind onora i, chiar pentru buna îndeplinire a sarcinilor de magistra i33. Cet ile 

28 Ibidem, p. 306. 
29 Iorgu Stoian, op. cit., p. 182-183; Emilia Doru iu-Boil , Rela iile externe ale cet ii Callatis, în 
SCIVA, 39, 1988, 3, p. 243-249. 
30 Velisar Velkov, Nessèbre, vol. I, Sofia, Éditions de l’Academie Bulgaire des Sciences, 1969, p. 20. 
31 Ibidem.
32 IGB I2, p. 278-279. 
33 A. Avram, Wohltäter des Volkes in den pontischen Städten der spätthellenistischen Zeit, în
“B rgersinn und staatliche Macht. Festschrift f r Wolfgang Schuller zum 65. Geburstag (edit. Martin  
Dreher)”, Konstanz, 2000, p. 151-170. 
 ABREVIERI:

198 198



Revista de tiin e Juridice 

grece ti vest pontice ofer  un tablou integrabil în lumea milesian i, respectiv 
dorian . Informa ia epigrafic  este inferioar  marilor centre ale lumii grece ti, dar 
ofer  o imagine bine conturat  a institu iilor politice i a magistraturilor. În cet ile
milesiene decretele, principalele acte emise de forurile conduc toare apar ineau fie 
Sfatului i Adun rii, fie numai Adun rii (Histria are cele mai multe decrete votate 
exclusiv de Adunare, f r  un proiect creat, în prealabil de Sfat). Discutabile r mân 
încerc rile de a stabili dac bouelutai i synedrii sunt institu ii similare, în cet ile 
milesiene sau cei din urm  sunt o adunare federal , o comisie special  în cadrul 
sfatului. Totu i, în majoritatea cet ilor r mân triburile gentilice milesiene, 
respectiv doriene, la care, în epoca roman  se va ad uga cel al „romanilor”.  
Ac iunile militare, de la incursiuni ale barbarilor, pân  la confrunt rile cu per ii, 
ge ii lui Burebista, macedonenii lui Filip II, regii elenistici, sunt men ionate de 
texte, implicând existen a unor magistra i sau îns rcina i cu probleme de ap rare a 
cet ilor. Politica extern  fost, întotdeauna, apanajul unor îns rcina i, provenind 
dintre cei mai destoinici cet eni. Administra ia, cultura erau de asemenea parte 
integrant  a preocup rilor politice. Cet ile grece ti vest-pontice ne-au transmis o 
mo tenire cultural-politic , al c rei caracter pur elen este incontestabil.

SCIVA, Studii i Cercet ri de Istorie Veche i Arheologie, Bucure ti, Institutul de Arheologie V. 
Pârvan. 
IGB I2, Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, edidit G. Mihailov, vol. I, edi ia a II-a, Academia 
Bulgar  de tiin e, Sofia 1970. 
ISM I, Inscrip iile din Scythia Minor, vol. I, editor D.M. Pippidi, Bucure ti, Editura Academiei, 1983. 
ISM II, Inscrip iile din Scythia Minor, vol. II, editor Iorgu Stoian, Bucure ti, Editura Academiei,
1987.
ISM III, Inscriptions de Scythie Mineure, vol. III, editeur A. Avram, Bucarest-Paris, Editura 
Enciclopedic , 1999. 
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