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Ο tony Jolowicz, ο οποίος  πέθανε πρόσφα-
τα στο  Cambridge, ήταν ένας κορυφαίος ειδι-
κός στα ζητήματα των αδικοπραξιών και ένας 
πρωτοπόρος ερευνητής  στο πεδίο της συγκρι-
τικής Πολιτικής Δικονομίας. Ήταν ευρέως γνω-
στός από μια σειρά οξυδερκών και ώριμων με-
λετών, που στα πρώτα χρόνια της ακαδημαϊκής 
του σταδιοδρομίας είχαν ως επίκεντρο  την αδι-
κοπραξία, ενώ  κατά το δεύτερο μισό της στα-
διοδρομίας του στράφηκαν στο αστικό δικονο-
μικό δίκαιο. Άφησε πίσω του τις δύο κόρες του 
και τη σύζυγό του poppy. Το επίθετο  «Jolowicz» 
αποτελεί ένα  ξεχωριστό ακαδημαϊκό εύσημο , 
που το  έφερε τόσο ο tony, όσο και ο πατέρας 
του, h.F. Jolowicz, που ήταν διακεκριμένος δι-
κηγόρος. Η σύζυγος του  tony διετέλεσε συνερ-
γάτης στο Girton College, Cambridge. Ωστόσο, 
ο tony Jolowicz δεν είχε φιλοδοξία να ακολου-
θήσει  επακριβώς τα βήματα του πατέρα του. 
Έτσι, αφού απέκτησε την άδεια του barrister και 
άσκησε για σύντομο χρονικό διάστημα δικηγο-
ρία, επέλεξε να ασχοληθεί με την έρευνα των  
των νομικών πεδίων  που προαναφέρθηκαν. 
Ταυτοχρόνως βασίστηκε στην προφανή γλωσ-
σική ευελιξία της οικογένειάς του και απέκτησε 
εξαιρετική ευχέρεια στην γαλλική και ισπανική 
γλώσσα. Η εξαιρετική γνώση των γλωσσών αυ-
τών του επέτρεψε να αναπτύξει στενή σχέση με 
τις νομικές παραδόσεις τόσο της γαλλικής, όσο 
και της λατινοαμερικανικής οικογένειας. Είχε, 
ακόμη, πολύ καλή  επαφή με τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες (μία εμβριθής μελέτη του στην αμερικα-
νική Πολιτική Δικονομία, υπό τον τίτλο «some 
twentieth Century Developments in anglo-
american Civil procedure», είναι δημοσιευμέ-
νη στον τόμο  «studi in onore di enrico tullio 
Liebman» 1979).

Μολονότι η σύζυγός του, poppy , δήλωνε ότι 
ο tony «μισούσε τα ταξίδια», εντούτοις  ο ίδιος 
ξεπέρασε  το πρόβλημά του και επισκέφθηκε 
πολλές αλλοδαπές νομικές σχολές. Ιδίως, πα-
ρακολουθούσε με συνέπεια τις  συναντήσεις της  

Διεθνούς Ενώσεως Δικονομικού Δικαίου, στις 
οποίες είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω 
τις παρουσιάσεις του tony, εκτός  Cambridge. 
Τα διακεκριμένα μέλη  της Ενώσεως εξέφρα-
σαν τον σεβασμό τους προς αυτόν. Στην Ένω-
ση έδωσε νέα πνοή, με σοφία και ενθουσιασμό. 
Μέσα σ’ αυτή  την κοινότητα των εκλεπτυσμένων 
νομικών, δημιούργησε σταθερές φιλίες. Πάντα 
πρόθυμος να εργαστεί σκληρά  και να ερευνή-
σει τα ζητήματα από την πλευρά του «common 
law», δέχθηκε πολλές προσκλήσεις για τη συγ-
γραφή τόσο General reports, όσο και  National 
reports. Ο tony  ευφυώς έτρεψε όλες αυτές τις 
προσκλήσεις σε κίνητρα για τη συγγραφή πολ-
λών από τις πιο διεισδυτικές μελέτες του  (λ.χ. 
«Fundamental Guarantees in Civil Litigation: 
england», in Fundamental Guarantees of the 
parties in Civil Litigation, 1973; public interest 
parties and the active role of the Judge 
(with Mauro Cappelletti) 1975; «appellate 
proceedings», in towards a Justice with a 
human Face, 1978, «the role of the supreme 
Court at the National and international Level, 
a General report», in Yessiou-Faltsi (ed) the 
role of the supreme Courts at the National 
and international Level, 1997).

Διένυσε την ακαδημαϊκή του ζωή, από το 
1948 έως το 2012, στο Cambridge, όπου ,μετά 
το σχολείο και τη στρατιωτική του θητεία,  είχε 
σπουδάσει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο. Κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960,  τα 
έργα του  καθιέρωσαν τον  tony Jolowicz , ως 
τον κορυφαίο  Άγγλο  συγγραφέα εγχειριδίων 
στα ζητήματα των αδικοπραξιών. Η ολοκληρω-
μένη γνώση του  γύρω από τα δυσχερή ζητήμα-
τα των αδικοπραξιών , καθώς και η ικανότητά  
του να γράφει λιτά και με απόλυτη ακρίβεια, 
του εξασφάλισαν, περί τα τέλη του 1960, μία  
θέση  στην κορυφή (Winfield and Jolowicz on 
tort, πολλαπλές εκδόσεις). Εκείνη την εποχή, 
άρχισε να  βαριέται, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε 
σε  μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις του των τε-
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λευταίων ετών στην Lesley Dingle. Ήταν για τον 
ίδιο η στιγμή να ανακαλύψει ένα πεδίο έρευνας  
καινούργιο και ευρύτερο. Υπό την επιρροή του 
Jack hamson, επίσης συνεργάτη στο  trinity 
College, Cambridge, ο  tony Jolowicz έστρε-
ψε το ερευνητικό του ενδιαφέρον στο συγκρι-
τικό δίκαιο. Η πρακτική προσέγγιση που ανέ-
καθεν υιοθετούσε κατά την ερμηνεία του δικαί-
ου, τον οδήγησε στην  Πολιτική Δικονομία. Το 
γεγονός αυτό ανανέωσε την επαφή του με τον 
sir Jack Jacob, εξίσου αφοσιωμένο μέλος της 
Διεθνούς Ακαδημίας Δικονομικού Δικαίου (η 
poppy Jolowicz είχε  μάλιστα διατελέσει  μαθή-
τρια  του sir Jack, όταν ξεκίνησε τη σταδιοδρο-
μία της  ως δικηγόρος).

Ο tony Jolowicz  συμμετείχε και υποστήριξε 
πολλά ερευνητικά ινστιτούτα. Από το 1962 έως 
το 1980 ήταν εκδότης του νομικού περιοδικού « 
the Journal of the society of public teachers 
of Law», ενώ τα έτη 1986-87  έγινε πρόε-
δρος της Ένωσης Άγγλων Καθηγητών Νομικής 
(association of British law professors). Διετέλε-
σε αντιπρόεδρος (1994) της Διεθνούς Ακαδημίας 
συγκριτικού δικαίου. Ήταν Bencher  του  Gray’s 
inn, από το έτος 1978. Συμμετείχε με ζήλο σε 
ποικίλες εθνικές προσπάθειες για μεταρρύθμιση 
των νόμων. ’Ηταν ένας εξαιρετικά δραστήριος 
Πρόεδρος της Νομικής Σχολής του  Cambridge 
,τα έτη 1982-1984( Ο δεύτερος σε σειρά κατά το 
ίδιο διάστημα ήταν ένας σχετικά νέος σε ηλικία 
λέκτορας ,ο Christopher Greenwood, που είναι 
σήμερα μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου). Πα-
ρόλα τα άκρως εντυπωσιακά ακαδημαϊκά του 
επιτεύγματα (τιμήθηκε με το βραβείο Queen’s 
Counsel, 1990, με το γαλλικό βραβείο French 
Légion d’ honneur (2002) και με σειρά άλλων 
βραβείων), ο tony παρέμεινε πάντα ένας σε-

μνός και προσγειωμένος συνάδελφος. Ήταν γεν-
ναιόδωρος με το χρόνο του, που τον αφιέρωνε 
ευχαρίστως στους νέους επιστήμονες. Πάνω απ 
όλα, τελειοποίησε με επιτυχία την τέχνη της πα-
ρουσίασης  περίπλοκων ζητημάτων με λιτότητα 
και σαφήνεια. Αυτή η μοναδική  ικανότητά του, 
η διαρκώς βελτιούμενη , να χρησιμοποιεί απλό 
,λακωνικό και  κατανοητό γραπτό λόγο (ικανό-
τητα την οποία ο πατέρας του θα αναγνώριζε ως 
κορυφαίο χαρακτηριστικό  ενός κλασικού Ρω-
μαίοι νομικού) είναι, χωρίς αμφιβολία, το φω-
τεινό χαρακτηριστικό όλων των έργων του tony. 
Μισούσε πράγματι κάθε τι περιττό. Αν δεν είχε 
τίποτα να πει, επέλεγε τη σιωπή. Αυτή η  αυ-
τοπειθαρχία εξηγεί για ποιo λόγο η ερευνητική 
του δραστηριότητα  αποτελείται από έργα ευα-
νάγνωστα και κατανοητά,  με σταθερή δομή και  
απόλυτη  διαύγεια.

Απόδειξη του αξιοθαύμαστου ενθουσιασμού 
και της επιμονής του αποτελεί το κλασικό, μετά την 
συνταξιοδότησή του, έργο : «on Civil procedure», 
Cambridge University press: 2000 (μεταφρα-
σμένο επίσης στην Κινεζική γλώσσα από τον Dr. 
Zeyong Wu, 2008). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
στο εντυπωσιακό αυτό έργο, ο tony  συμπύκνω-
σε το απόσταγμα δεκαετιών σκέψης και προβλη-
ματισμού. Μέσα από τις σελίδες του έργου του, 
προβάλλει ο ίδιος ως «αρχιτεχνίτης» ,που κινεί τα 
νήματα του παιχνιδιού. Συνέγραψε ένα απαρά-
μιλλο έργο. Πέρα από τις τρυφερές μνήμες, που 
μοιράστηκε με  την οικογένεια, τους φίλους και 
τους συναδέλφους του, καθώς και τις  αμέτρητες 
σημαντικές προσωπικές του εμπειρίες, που απο-
τυπώνονται στη δουλειά αυτή, πρόκειται ασφα-
λώς για το έργο της ωριμότητάς του· για εκείνο 
που ήταν προορισμένο να αφήσει τη σφραγίδα 
του συγγραφέα του στη νομική επιστήμη.
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