ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Την ιστορίαν τοϋ Μεταβυζαντινοί Δικαίου περιέλαβεν δ ιδρυτής τής
ιστορίας τοΰ Βυζαντινού ή Έλληνορρωμαϊκοΰ Δικαίου Κ. Ε. Ζ a c 1ι a r i a
von Lingenthal άρχικώς ώς τρίτην 1 καί, βραδΰτερον, ώς έκτην 1
2
περίοδον τοϋ Δικαίου τούτου, ένεκα τής ιστορικής συνοχής τοϋ Μεταβυζαν
τινού Δικαίου προς τό Βυζαντινόν 3. Μετά την υπό τοϋ ϊδρυτοΰ τής νέας
'Ιστορικής Σχολής τοΰ Ρωμαϊκού Δικαίου Λουδοβίκου Mitteis4
άποκάλυψιν τής συνεχείας τοϋ Ελληνικού Δικαίου από τής άρχαιότητος μέχρι
των αρχών τοϋ ιθ' αιώνος καί τής διαιρέσεως τούτου εις τέσσαρας περιόδους,
τό μετά την κατάλυσιν τής βυζαντινής αυτοκρατορίας ίσχύσαν εις τά τέως
τμήματα αυτής Δίκαιον άπεσπάσθη τοϋ Βυζαντινού Δικαίου καί, ώς τέταρτη
πλέον περίοδος τοΰ Ελληνικού Δικαίου, άπεκλήθη : «Δίκαιον τοϋ
μετά την “Αλωσιν Ελληνισμού»5. Δεν νομίζω επιτυχή τον
δρον τούτον' δεν θά έπρεπε νά παρασυρώμεθα από τάς εις περιόδους διαιρέ
σεις τής καθολικής Ιστορίας καί νά μεταφέρωμεν ταΰτας εις την ιστορίαν
τοΰ Δικαίου, τό οποίον όχι μόνον δεν είναι πάντοτε απαραίτητον ν’ ακό
λουθή τάς μεταβολάς τών τυχών τοΰ λαού, οΰτινος έρευνώμεν τό Δίκαιον,
αλλά καί ενίοτε πολύ βραδΰτερον αισθάνεται τάς συνέπειας τών μεγάλων
ιστορικών μεταβολών. Είδικώτερον δ’ έν προκειμένφ, εάν ή πτώσις τής Κων
σταντινουπόλεως έσήμανε την τελικήν κατάρρευσιν τής βυζαντινής αυτοκρα
τορίας, δεν άπετέλεσεν όμως αϋτη καί τό μοναδικόν χρονικόν δριον τής περιε

1 Juris grseco-romani delineatio (Heidelb. 1839) σ. 85. ’Επίσης ό G. W.
Ε. Heimbacli, έν Griecheuland geographisch, gescbichtlicb u. culturhistoriscb... in Monographien dargestellt, t. 7 (Leipzig 1870) 194.
2 Geschichte d. griechisch-romiscben Rechts, 3η έκδ. (Berlin 1892) 46 έπ
3 Zacharia, Gescbicbte, σ. XV, A. Albertoni, Per una esposizione
del diritto bizantino (Xmola 1927) 11 έπ. Ό I. Mortreuil, Histoire du
droit byzantin (Paris 1843 - 1846) καί 6 Siciliano Villanueva, Diritto
bizantino (Milano 1906) θέτουν ώς τέρμα τοΰ Βυζ. Δικαίου τήν “Αλωσιν (1453).
4 Reichsrecht u. Volksrecht in d. ostl. Provinzen d. Kaiserreichs
(Leipzig 1891).
5 Δη μ. Παππούλια, Τό ’Ελληνικόν Δίκαιον έν τή Ιστορική αύτοϋ εξελίξει
(Άθ. 1912) 28 έπ.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΒ'
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λεΰσεως μεγάλων τμημάτων τής αυτοκρατορίας εις χεΐρας άλλων καταχτητών,
συντελεσθείσης ολοκλήρους αίώνας προηγουμένως' άλλα δέ τμήματα περιήλ
θον τελικώς εις τούς Τούρκους κατά διαφόρους έποχάς, άπεχούσας ενίοτε
αιώνας ολοκλήρους από τό 1453 (π.χ. Κυκλάδες περ'ι τό 1600, Κρήτη 1669),
τινά δ’ εκ τούτων ουδέποτε περιήλθον, ή περιήλθον κατά βραχύτατα μόνον
χρονικά διαστήματα, εις τούς Τούρκους. Συνεπώς, ορίζοντες την Δ' περίοδον
τοϋ Ελληνικού Δικαίου, ως Δίκαιον τού μετά την "Αλωσιν Ελληνισμού,
άποκλείομεν την έρευναν τού Δικαίου τών τμημάτων εκείνων τού Βυζαντίου
τών περιελθόντων πολύ προ τής 'Αλώσεως εις τούς Φράγκους, ή τούς Ενε
τούς, ή καί αυτούς τούς Τούρκους, ούτινος Δικαίου ή έρευνα δεν συμπεριλαμβάνεται επίσης εις τό Βυζαντινόν Δίκαιον. Διά τούτο θεωρώ όρθότερον
τον δρον Μεταβυζαντινόν Δίκαιον1, δρον μη έξυπακούοντα
άποκλειστικώς την Τουρκοκρατίαν, περιλαμβάνοντα δέ τό Δίκαιον τών τμη
μάτων τής βυζαντινής αυτοκρατορίας, άφ’ ής εποχής έκαστον τούτων έπαυσε
πλέον δπως δήποτε ν’ άποτελή μέρος αυτής.
Έκ τών ανωτέρω καθίσταται προφανές, δτι, χρονικώς, ή έ ν α ρ ξ ι ς
τού Μεταβυζαντινού Δικαίου δεν είναι ενιαία, άλλα διάφορος δι’ έκαστον
τμήμα τού Βυζαντινού Κράτους, έξαρτωμένη έκ τοϋ χρόνου τής κατακτήσεως
Ικάστου τμήματος υπό τών Φράγκων, Ενετών, Τούρκων ή άλλων λαών.
=Αλλά και τό τέρμα τού Μεταβυζαντινού Δικαίου είναι ρευστόν- εάν διά
τό τμήμα τό άποτελέσαν μετά την Έπανάστασιν τό Ελληνικόν Κράτος, τό
Μεταβυζαντινόν Δίκαιον πρέπει νά θεωρηθή λήγον άμα τή ενάρξει, ή άμα
τή λήξει τής Έπαναστάσεως, ή, ίσως όρθότερον, τό 1835 — δτε ώρίσθη
νομοθετικώς ποιον αστικόν δίκαιον θά ΐσχυεν εφεξής — διά τά λοιπά τμή
ματα τοϋ Ελληνισμού τό τέρμα οφείλει νά μετατεθή, ή μέχρι τής άπελευθερώσεώς των και τής, συνεπείς) ταύτης, έπεκτάσεως τής ελληνικής νομοθεσίας
εις τά τμήματα ταΰτα, ή μέχρι τής εισαγωγής ιδίου αστικού κώδικος εις έκα
στον τμήμα (Επτάνησος : 1841, Σάμος : 1897, Κρήτη : 1903), διά δέ την
Κύπρον — από τού 1191 — δέον νά θεωρηθή ως μη έπελθόν είσέτι τό τέρμα.
Τό Μεταβυζαντινόν Δίκαιον1
2 άτυχώς έχει παραμείνει μέχρι σήμερον
σχεδόν δλως άνεξερεύνητον, εύρίσκεται δέ σήμερον ή περί αυτού έρευνα
ασφαλώς εις χειροτέραν θέσιν εκείνης, εις ήν ευρίσκειο ή τοϋ Βυζ. Δικαίου

1 Τόν δρον τοΰτον μεταχειρίζονται όΔ. Παππού λιας, Griechisches Recht
und griechische Rechtsgeschichte (Athen 1912) 7 καί ό Π. Ζέπος, έν Greek
Law (Athens 1949) 11 καί έν Τόμιρ Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου (Θεσσαλονίκη
1951) 229, ορίζοντες δμως έναρξιν τούτου τό 1453. Ό Γ. Π ετρ ύπουλος, έν Μ.
Έλλ. Έγκυκλ. 10, 644β, μεταχειρίζεται εξ ίσου τόν ορον τοΰτον, ώς καί τόν τοϋ
Δικαίου τοΰ μετά την "Αλωσιν Ελληνισμού (αυτόθι 639α).
2 Βλ. σχετικήν βιβλιογραφίαν υπό Π. Ζέπου, έν ΑΙΔ 11, 49 σημ. 1.
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προ 125 ετών' διότι τοΰ τελευταίου αί κυριώτεραι τουλάχιστον πήγα!—αί
Νεαραι των μετά τον Ίουστιανόν αύτοκρατόροίν, τα Βασιλικά και ή Έξάβιβλος τοΰ Άρμενοπούλου—ειχον προ πολλοΰ έκδοθή κα! ήσαν προσιτά! εις
τούς ερευνητής, εάν δέ ο! τελευταίοι ούτοι, προ τοΰ Zacharia von
Iyingenthal, ήσαν ολιγάριθμοι, τοΰτο πρέπει ν’ άποδόσωμεν, πλήν
τής δυσχερείας τής γλώσσης διά τούς ξένους ερευνητής, εις την παρεγνωρισμένην θέσιν, είς ήν εύρίσκετο τότε τό Βυζάντιον καθόλου, συνεπώς δέ και
ή Ιστορία τοΰ Δικαίου του. Διά τοΰτο κα! οι προ τοΰ Zacharia μελετηται τοΰ Βυζ. Δικαίου ήρεύνων τοΰτο ούχ! αύτοτελώς, αλλά προς διευκρίνισιν σκοτεινών τινων σημείων τοΰ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου.
Τοΰ Μεταβυζαντινοΰ Δικαίου αί πήγα! είναι κατά τό πλεϊστον ανέκδο
τοι : ό Νομοκάνων τοΰ Μανουήλ Μαλαξοΰ, εις τε την αρχικήν μορφήν του,
ώς και είς τάς απείρους παραλλαγής του «είς απλήν φράσιν», ή Βακτηρία
’Αρχιερέων, αί είς απλήν γλώσσαν παραφράσεις τής Έξαβίβλου (πλήν τής
μεταφράσεως τοΰ Σπανού) κα! αί διάφοροι άλλαι νομοκανονικαί συλλογαί,
επί τή βάσει των οποίων άπενέμετο ή δικαιοσύνη κατά τούς χρόνους εκεί
νους, είναι είσέτι ανέκδοτοι. ’Αλλά κα! τά νομικά έθιμα τοΰ μείζονος τμή
ματος τής ελληνικής γής — πλήν τοΰ μικρού τμήματος τοΰ άποτελέσαντος κατ’
άρχάς τό Ελληνικόν Κράτος, οΰτινος τά έθιμα, έστω κα! άτελώς, συνελέγησαν,
κατόπιν τών προσπαθειών τοΰ Γεωργίου-Λουδοβίκου Mau
rer 1 — παρέμειναν ανεξερεύνητα ούτως άγνοοΰμεν τά νομικά έθιμα τά
ϊσχύσαντα έπ! Ενετοκρατίας έν Κρήτη κα! Έπτανήσψ 1
2 κα! επί Τουρκοκρα

1 Das griechische Volk τ. 1 (Heidelb. 1835) § 40 έπ. καί έν τή έλλ. μετα
φράσει υπό Ε. Καρ ασταθή, Ό 'Ελληνικός Ααός(Άθ. 1943) § 62 έπ. Ή τελειό
τερα επεξεργασία τού συλλεγέντος υλικού τών εθίμων έγένετο υπό τών ’In. καί
Παν. Ζέπων, έν JGR (Άθ. 1931) τ. 8, 441 -583. ΓΙρβλ. Π. Ζέπου, έν ΑΙΔ
11, 51 σημ. 1. Είς ταΰτα προσθετέα: περί τών έθίμων Άνατ. Σπάρτης, Ίακ.
Βισβίζη, έν π. Άθηνφ 53, 253 έπ. Σημειωτέον, δτι, πρό τού Maurer, ό
πρόεδρος τοΰ έν Σπέτσαις πρωτοκλήτου δικαστηρίου Δυτ. Σποραδών Ν. Γ ε ρ α κ άρ η ς, δι’ έγκυκλίου του τής 13 ’Απριλίου 1829 πρός τούς διοικητής καί τάς δημογε
ροντίας τών νήσων τής περιφερείας του, είχε ζητήσει πληροφορίας περί τών ίσχυόντων είς τάς νήσους ταύτας επιτόπιων νομικών έθίμων πρβλ. σχετικώς Ί α κ. Β ι σ β ίζη, αυτόθι 726, καί τάς απαντήσεις, έν Έπετ.Άρχ.'Ιστ. έλλ. Δικαίου 3 (1950) 8 έπ.
2 Κατά τήν ύπ’ άριθ. 18 τής 21 Ιουνίου 1837 εγκύκλιον τοΰ Άνωτ. Συμβου
λίου τής Δικαιοσύνης, τό Ρωμ. Δίκαιον ουδέποτε ΐσχυσεν έν Έπτανήσφ' πρβλ.
Άνδρ. Μ. Ίδ ρω μενού, Περί τής έν Έπτανήσω άφομοιώσεως... καί περί τών
πηγών τοΰ Ίονίου Δικαίου (Κέρκ. 1879), 34. Πάντως διά τοΰ από 18 ’Ιουνίου 1386
δουκικοΰ ένετικοϋ χρυσοβούλλου (άρθρ. 3) ώρίσθη διά τήν Κέρκυραν, δτι ή έκδίκασις τών υποθέσεων θά διεξάγηται secundum ritum et consuetudinem civitatis
venetiarum. Έν τούτοις, κατά τό Ένετικόν Στατοΰτον, ύπεχρεοΰντο οί δικασταί
ν’ανατρέχουν, έλλείψει γραπτού νόμου, είς τά τοπικά έθιμα. (Πρβλ. Α. Ί δ ρ ω-
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τίας εν Κρήττ), Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Ήπείρφ, ταΐς παρά την Μ.
Ασίαν έλληνικοίϊς νήσοις (πλήν της Χίου ') κλπ. καί, άτυχώς, ίσως διά παν
τός' επίσης οΰδεμία απόπειρα έρεύνης των νομικών εθίμων τών ελληνικών
πληθυσμών τής Μ. ’Ασίας έγένετο, ών εθίμων ή περισυλλογή καθίστατο ευ
χερέστερα μετά την έν Έλλάδι έγκατάστασιν τών πληθυσμών τούτων 2*. 3
1Οΰ
*
δεμία επίσης έγένετο συστηματική έρευνα τών εγγράφων τής Τουρκοκρατίας,
ιδίως τών σωζομένων συμβολαίων και αποφάσεων τών επισκοπικών δικαστη
ρίων, προς άνίχνευσιν τοΰ κρατοϋντος τότε Δικαίου, τών δέ δημοσιευθέντων
τυχαίως τοιούτων συμβολαίων καί αποφάσεων οΰδεμίαν έχομεν εις ένιαίον
σύνταγμα περισυλλογήν, άλλ’ ουδέ καν στοιχειώδες εύρετήριον τούτων.
Είναι έν τούτοις πρόδηλον, δτι ή μελέτη τοΰ Μεταβυζαντινού Δικαίου
δεν θά είχε μόνον ιστορικόν ένδιαφέρον, ως έχουν αί έρευναι επί τών τριών
προηγουμένων περιόδων τής ιστορίας τοΰ Έλληνικοΰ Δικαίου, αλλά καί μεγίστην πρακτικήν σπουδαιότητα' διότι έάν ήτο γνωστόν κατά τούς χρόνους τής
Έπαναστάσεως, τί ΐσχυεν ως Δίκαιον κατά τούς αμέσως προηγούμενους αιώ
νας, δεν θά παρέπαιον αί διάφοροι προσωρινά! Κυβερνήσεις και οί νομοθέται τοΰ 1835, περί τοΰ εισακτέου αστικού δικαίου, θά ήσαν οΰτοι σαφέστε
ροι περί τοΰ ποια νομοθεσία ήθελον νά ίσχύση καί δεν θά κατελήγομεν, διά
τής έπεμβάσεως τών πρώτων νομοδιδασκάλων τοΰ Ελληνικού Κράτους, εις τήν
εισαγωγήν τοΰ ξένου «Δικαίου τών Πανδεκτών» καί, εσχάτως, εις την σύντα
ξιν άστικοΰ Κωδικός, επί τή βάσει ξένων προτύπων 8.
Έάν ή έρευνα τοΰ Βυζ. Δικαίου δεν ήτο ευχερής διά τούς επιστήμονας
τής Δύσεως, λόγφ τής γλοίσσης τών πηγών, ή έρευνα τοΰ Μεταβυζαντινού

μενού, αυτόθι 33). Ό Σπ. Γκίνης, έν Έφ. Έλλ. καί Γαλλ. Νομολογίας 34,
233 έπ., κατέστησε πιθανώτατον, δτι ή διάταξις τοϋ άρθρ. 631 Ίον. Άστ. Κώδ.
περί αποκλεισμού τής θυγατρός έκ τής έξ αδιαθέτου πατρικής κληρονομιάς, έχει ελ
ληνικήν καταγωγήν. ΙΙρβλ. Π. Ζέπου, 'Η σημασία τοϋ Ίονίου πολιτικού κωδικός
ώς τοπικού έλλ. δικαίου, έν ΑΙΔ 5 , 556 έπ.
1 Τά έ'θιμα τής Χίου έδημοσιεύθησαν ύπό τών Maurer, Χρυσανθοπούλου, Καλλιγά, Ζέπων καί Άλ. Βλαστού, Χιακά (Έρμ. 1840) 2, 165 έπ.
Τελευταίως, έξ ανεκδότου εγγράφου, ύπό Δ. Γκίνη, έν π. 'Ελληνικά 11, 21)9 έπ.
Περί τών νομικών εθίμων Καρπάθου καί άλλων νήσων τής Δωδεκανήσου, βλ. κυ
ρίως Μ ι χ. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, Νομικά έθιμα Καρπάθου (Άθ. 1926).
Πρβλ. καί F. Maroi, Tracce di diritto bizantino nelle consuetudini del Do
decanese, έν π. Studi bizantini e neoellenici 5, 672 έπ. Εΐδικώς περί Καστελλορίζου, βλ. Ά χ. Δ ι α μ α ν τ ά ρ α ν, έν ΔΙΕΕΕ 8, 175 έπ.
2 Βλ. Δ. Παππούλια, άνακοίνωσιν έν ΠΑΚ 1926, 95. Περί τής διαδικα
σίας τοΰ διαζυγίου έν Μ. Άσίρ, κατά τόν ιθ' αιώνα, πρβλ. Κ. Ζαχοπούλου,
έν π. Μικρασιατικά Χρονικά 2, 357 έπ.
3 Βλ. κυρίως Θ. Μακρή, Περί τό πρόβλημα τού ’Αστικού Κωδικός (’Αθ.
1943).
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Δικαίου ήτο ετι δυσχερέστερα δι’ αυτούς, διότι ή δημοτική γλώσσα τών πη
γών τοϋ Δικαίου τής περιόδου ταότης παρεκώλυεν ετι μάλλον την υπό ξένων
ερευνητών σπουδήν. 'Αλλ' ακριβώς ή χρησιμοποίησις τής άπλουστέρας νεοελ
ληνικής εις τά μεταβυζαντινά νομικά κείμενα καθίστα ετι εύχερεστέραν την
υφ' ημών, τών Ελλήνων, μελέτην τούτων' εάν δέ ληφθή προσέτι υπ’ δψιν,
δτι τά πλεΐστα τών κειμένων τούτων εύρίσκονται έν ελληνικαϊς βιβλιοθήκαις,
συνεπώς δτι είναι προσιτότεραι εις τους 'Έλληνας έρευνητάς, καθίσταται ετι
μάλλον άκατανόητον, αλλά καί άσυγχώρητον, δτι δεν προωθήθη παρ’ ήμίν ή
μελέτη τοϋ Μεταβυζαντινοΰ Δικαίου \
'Όπως ή απαρχή τής αύτοτελοϋς ερεϋνης τοϋ Βυζαντινοΰ Δικαίου έγένετο διά τής Historiae Juris graeco-romani Delineatio τοϋ Z a c h a r i a
von I/ingenthal (1839), άποτελοΰσης περίγραμμα τής ιστορίας τοϋ
Δικαίου τούτου, ούτως ένόμισα, δτι διά τοϋ κατωτέρω περιγράμματος, συμπληρουμένου έν τώ μέλλοντι, πρέπει νά τεθή ή βάσις τής συστηματικής έρεύνης τοϋ Μεταβυζαντινοΰ Δικαίου. Είναι προφανές, δτι, προ τής ένάρξεως τής
συστηματικής έρεΰνης, πρέπει, κατά πρώτον λόγον, νά συγκεφαλαιώσωμεν τί
έχει μέχρι σήμερον έπιτευχθή επί τοϋ προκειμένου—έστω καί αν τοϋτο είναι
έλάχιστον — καί ποια είναι τά έπιτευκτέα—έστω καί αν ταΰτα είναι πολλά.
Στοιχειώδες περίγραμμα τοϋ Μεταβυζαντινοΰ Δικαίου είχεν ήδη γίνει καί διά
τής εϊρημένης Delineatio (σ. 85 έπ.) καί υπό τοϋ G. W. Β. Heimbach 1
2
βραδύτερον' εσχάτως ό Γ. Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο ς, έν τή 'Ιστορία καί Είσηγήσεσι τοϋ Ρωμ. Δικαίου 3 περιέλαβε καί περίγραμμα τοϋ Μεταβυζ. Δικαίου,
περιορισθείς όμως εις τάς υπό τοϋ Ζ a c h a r i a καί τοϋ Heimbach
παρεχομένας πληροφορίας. Διά τοϋτο δεν νομίζω, δτι τ' ανωτέρω περιγράμ
ματα καθιστούν περιττόν τό παρόν.
Έν τφ περιγράμματι παρέλιπον τά πατριαρχικά σιγίλλια, γράμματα,
ορισμούς κλπ., ως καί τά υπέρ μητροπολιτών βεράτια, έφ’ όσων διά πάντων
τούτων εχορηγοΰντο προνόμια υπέρ ώρισμένης εκάστοτε μονής ή εκκλησίας,
περιουσιακού περιεχομένου" ή ένταξίς των ένταΰθα θά ηϋξανε δυσαναλόγους
τό παρόν περίγραμμα, θά έπνίγοντο δ' έν αυτοΐς τά καθ' Ιαυτό νομικά μνη
μεία τής περιόδου ταύτης, αύξανομένου καί τοϋ ποσοστού τών παραλείψεων,
δεδομένου, δτι μέχρι τής άποπερατώσεως τοϋ μνημειώδους έργου τοϋ Πατρός V. Grumel : Actes des Patriarches, οΰτινος τά τρία μέχρι τοϋδε
έκδοθέντα τεύχη (1932 - 1947) φθάνουν χρονολογικούς μόλις μέχρι τοϋ 1206,
ή έπ’ έμοϋ αναγραφή τών σιγιλλίων κλπ. τούτων, θά ήτο μάλλον τυχαία.

1 Πρβλ. Δ. Παππούλια, Περί τής αποστολής των ’Ελλήνων νομικών έν τή
έρεύνη τής ιστορίας τοΰ έλλην. δικαίου (Ά·θ·. 1928), 24 έπ.
2 ’Ένθ’ άν. τ. 8, σ. 1 έπ.
8 S. 267 -273. Πρβλ. τοϋ αΰτοϋ, έν Μ. 'Ελλ. Έγκυκλ. 10, 640β-641α.
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Δυσχερείας παρέχει ή πλήρης αναγραφή τών σουλτανινών άχτιναμέδων, δι’ ών παρεχωρήθησαν ωρισμένα προνόμια υπέρ τών κατοίκων
ώρισμένων περιφερειών ή νήσων, ή τής Εκκλησίας, διότι τους προνο
μιακούς τούτους ορισμούς, εν μεταφράσει (διά την πιστότητα τής οποίας ούδεμίαν δυνάμεθα νά έχωμεν πάντοτε βεβαιότητα) συμπτωματικώς άπαντώμεν, ούδεμιάς νενομένης μέχρι σήμερον προσπάθειας συστηματικής περισυλ
λογής των1

1 Πλουσιωτάτη ή περί τών προνομίων βιβλιογραφία' άξιολογώταται αί μελέ·
ται τοΰ Κ. Άμάντου, έν π. 'Ελληνικά 9, 103 έπ. καί τοΰ Ν. Πανταζοποΰ
λ ου, έν ΑΙΔ 10 , 449 έπ. Πρβλ. επίσης Π. Ζέπου, έν ΑΙΔ 11, 58 σημ. 2.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ

ΑΙΔ

=’Αρχεϊον ’Ιδιωτικού Δικαίου (περιοδικόν) 1934 έπ.

ΓΑΚ

= Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους (Άί)"ήναι).

Delineatio

= Zacharise von Lingenthal, Historise juris grseco ro

ΔΙΕΕΕ

= Δελτίον 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας τής ‘Ελ

ΕΒΕ

=’Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος.

έδ.

= έδημοσιεύθη.

ΕΕΒΣ

=’Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1924 έπ.

Έκ. Άλ.

=Εκκλησιαστική ’Αλήθεια (περιοδικόν) 1880 έπ.

Ήπ. Χρ.

^’Ηπειρωτικά Χρονικά (περιοδικόν) 1925 έπ.

IEEE

=*Ιστορική καί ’Εθνολογική ‘Εταιρεία τής Ελλάδος.

JGR

= Ίω. καί Παν. Ζέπων,

man i delineatio (Heidelbergee 1839).
λάδος (περιοδικόν) 1883 έπ.

Jus

Graecoromanum (Άθήναι

1931), τόμοι 1-8.
Μ. Γεδεών, Γράμματα

=’Επίσημα γράμματα τουρκικά, άναφερόμενα εις τά εκκλη
σιαστικά ημών δίκαια (Κ/πολις 1910).

Μ. Γεδεών, Καν. Διατ. = Κανονικοί Διατάξεις (Κ/πολις 1888 - 1889) τόμοι 1-2.
Μ.

= Μονή.

μ.

= μητροπολίτης.

Ν. *Ελλην.

= Νέος Έλληνομνήμων (περιοδικόν) 1904 έπ.

π.

— περιοδικόν.

ΠΑΚ

= Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 1926 έπ.

ΠΕΦΣΚ

= Περιοδικόν έλλ. φιλολογικού Συλλόγου Κ/πόλεως, 1863 έπ.

jiK

= πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

Ράλλη - ΓΙοτλή

= Σύνταγμα τών θείων καί ιερών Κανόνων (Άθ. 1852 -

Σάθα

= Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 1 - 7 (1872-1894).

ΤΑ

= Τόμος Άρμενοπούλου, επί τή έξακοσιετηρίδι του (Θεσσα

ΧΨ·

= χειρόγραφος κώδιξ.

1859) τ. 1-6.

λονίκη 1951).
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11731188; «Assises de la Court des bourgeois». To γαλλικόν κεί
μενον των Άσσιζών των βασιλείων 'Ιερουσαλήμ και Κύπρου, αγνώ
στου συντάκτου. Έδ. υπό V. Faucher (Rennes 1841) καί,
περιληπτικώτερον, υπό Β e u g n o t, Assises de Jerusalem ou
Recueil des ouvrages de jurisprudence composes pendant le
Xllle siecle dans les royaumes de Jerusalem et de Chypre, τ. II
(Paris 1843).
12051218; Έλλ. μετάφρασις των Άσσιζών διά τούς αστούς (τοϋ
Κατωτέρου Συμβουλίου). Μεταφραστής και ακριβής χρονολογία
μεταφράσεως άγνωστοι. Έδ. υπό Σ ά θ α, 6, 1—497, έπί τή βάσει
δύο χφ. (paris. gr. 1390 φ. 1-210 καί suppl. gr. 465 φ. 1 244). Έξ ετέρου χφ. Μ. Μεγ. Λαύρας (Άθω), άπολεσθέντος, έδ.
ό Πίναξ περιεχομένων (κεφ. 297), το προοίμιον καί τά κεφ. 1-61
εν Delineatio, σ. 138 -190. Πρβλ. Ά δ. Αδαμάντιου, έν
ΔΙΕΕΕ 6, 453-675.
1260. «Αιάταξις Κύπρια»' έκ τοϋ χφ. paris. gr. 1391 έδ. υπό Σ ά θ α
6, 499 — 513, υπό τόν άνω τίτλον, ιδιωτικόν νομικόν έγχειρίδιον,
συνταχθέν έν Κύπρω, έκ τής ’Επιτομής, τοϋ Προχείρου, τής Εκλο
γής Νεαρών Λέοντος, τής ’Ιδιωτικής ’Εκλογής Ίσαύρων και τών
Παραρτημάτων της. Πρβλ. Zachariae, Ό Πρόχ. Νόμος,
σ. CXCIV. Πέντε περιγραφαί δικών έπ'ι θεμάτων οίκογ, δικαίου
έδ. υπό τ ο ΰ I δ ίου, έν Gesch. d. griech. rom. Rechts, γ' έκδ.
σ. 399 — 406, έν γερμ. μεταφράσει.
1299. Συνθήκη Χάνδακος (Κρήτης) έξ άρθρων 33, μεταξύ Ενετών και
μεγάλου ’Άρχοντος Αλεξίου Καλλέργη, δι’ ής ρυθμίζονται σχέσεις
δημοσίου και ίδιωτ. δικαίου, έδ. πληρέστερον υπό Ε· Gerland,
Das Archiv d. Herzogs v. Candia (Strassburg 1899) 120 έπ.
καί υπό Σ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ ο υ, έν π. Άθηνά 14, 200 έπ. Πρβλ.
τοϋ ίδιου, 'Η Ενετοκρατία έν Κρήτη (Athen 1939) 64 έπ.
1303—1330 «Άσαίζαι της Ρωμανίας», συνταχθεΐσαι έπί τή βάσει τών
Άσσιζών 'Ιερουσαλήμ καί Κύπρου, προς χρήσιν τών υπό τών Φράγ
κων καταληφθεισών χωρών. Μνημονεύονται έν Χρονικφ Μορέως ως
«συνήθεια» (στ. 1250, 1295, 2095, 7413, 7481, 7519, 7610,
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7670, 7876, 7905), η «τοΰ τόπου τά συνήθεια» (στ.
7334, 7504, 7510, 7568, 7589, 7639, 7923, 8640), ή «ό νόμος
τών ρωμαίων» (στ. 2095). Έδόθησαν υπό τοΰ αΰτοκρ. Ερρί
κου είς Γοδοφρεΐδον τον Α' τον Βιλλαρδουΐνον (πρβλ. στ. 2611 :
«κι’ άπαύτου γάρ τοΰ έδωκεν έγράφου τα συνήθεια»), “Οτι αί Άσσίζαι ήσαν γραπταί, συνάγεται και εκ τών στ. 7567, 7588, 7715:
«τοΰ νόμου τό βιβλίον». ’Αρχικόν κείμενον δεν διεσώθη. Μετα
γενέστερα ένετική διασκευή εδ. υπό Ρ. Canciani, Barbarorum leges antiquae, τ. Ill (Βεν. 1785) 493 — 534, επί τή βάσει
δυο χφ. Νεότερα κριτική έκδοσις, επί τη βάσει ετέρων δέκα χφ.
μετ’ εκτεταμένης άναπτύξεως, υπό G. Recoura, Les Assises
de Romanie (Paris 1930). ’Αγγλική μετάφρασις έκ τής τελευ
ταίας υπό Peter W. Topping, Feudal Institutiones as
revealed in the Assizes of Romania (Philadelphia 1949) μετ’
έκβέσεως. Πρβλ. τοΰ ίδιου: The formation of the Assises of
Romania, εν π. Byzantion 17, 304 έπ. ύποστηρίζοντος, δτι αί
Άσσίζαι τής Ρωμανίας δεν συνετάχθησαν επί τή βάσει τών Άσσιζών Ιερουσαλήμ καί Κύπρου, άλλ’ επί τή βάσει τοΰ τοπικοΰ έλλ.
δικαίου. Περί τοΰ γεωγρ. δ'ρου «Ρωμανία» πρβλ. Κ. ’Ά μ α ν τ ο ν,
έν π. Ελληνικά 6, 231 έπ.
1386. Δουκικόν χρυσόβουλλον τής 18 ’Ιουνίου, δι’ ου είσήχθησαν έν Κέρ
κυρα τά Statuti Veneti <ϊ... bonas consuetudines quas antiquitus
habuerunt cum omni eorum arbitrio et voluntate... in facto
dohariarum et aliis» (πρβλ. Ά ν δ ρ. Μ. Ί δρωμένου, Περί
τής έν Έπτανήσιρ άφομοιώσεως προς τούς νόμους τοΰ έλλ. βασι
λείου, Κέρκ. 1879, 9).
1388; Χρονικόν τοΰ Μορέως. ’Από νομικής άπόψεως ενδιαφέρον διά τάς
συχνάκις άναφερομένας Άσσίζας (βλ. έτος 1303). ’Ενδιαφέρουσα
δικονομικώς έν τφ Χρονικφ ή περιγραφή τής δίκης τής Μαργαρί
τας τοΰ Neuilly (στ. 7417 -7619). Πλήν τής παλαιοτέρας έκδόσεως
τοΰ Χρονικοΰ υπό I. A. Buchon (1825— 1840) καί τής —άρίστης—τοΰ John Schmitt (1904) υπάρχει καί ή προχειροτέρα
πρόσφατος τοΰ Πέτρου Καλονάρου (1940). Περί τοΰ Χρονικοΰ από νομικής άπόψεως, βλ. Π. Ζ έ π ο υ, έν ΕΕΒΣ 18, 202 έπ.
1430. ‘Ορισμός Σινάν πασά, περί παραδόσεως Ίωαννίνων, έδ. επανειλημ
μένους, τελευταίως υπό Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, έν Ήπ. Χρ. 5, 208 έπ.
1476—1482. ’Επί πΚ Μαξίμου Γ' τρεις κανονικαί διατάξεις, εξ ών :
Παραίνεσις προς τούς κοιτάς καί Γράμμα συνοδικόν, ΐνα κρίνωνται
οί γάμοι παρά τών επισκόπων. Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχ.
Πίνακες, 486 καί Γ. Ζ α β ί ρ α, Νέα Ελλάς, 92.
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1481. «’Ακολουθία τυπωϋ·εϊοα ϋπ’ αυτής τής ... Συνόδου, είς τους εκ
λατινικής αίρέσεως έπιστρέφοντας τή δρϋοδόξω τε και καθολική
’Εκκλησία». Έπί πΚ Συμεών. Έδ. εν Τόμφ ’Αγάπης, τοϋ π. 'Ιεροσ.
Δ ο σ ι θ έ ο υ (Ίάσιον 1698) 568 επ. καί εν Ράλλη — Π ο τ λ ή,
5, 143 επ.
1498; «.Σύνταγμα κατ’ αλφάβητον πασών των υποθέσεων των Ιερών και
ϋείων Κανόνων και τών Νόμων, δπον έποίησεν 6 έν ίερομονάχοις... κυρ Ματθαίος [Βλαστάρης] έξηγήίλη δε αυτό πεζήν
φράσιν ό τιμιώτατος καί ευσεβής αρχών Κουνάλης Κ ρ ι τ όπ ο υ λ ο ς. Ευσεβής ύλεολογίά όπου πρέπει νά πισιενη πας χρι
στιανός ορθόδοξος ανέλρωπος». Μετάφρασις είς απλήν γλώσσαν τοΰ
Συντάγματος τοϋ Βλαστάρη. Εϋρηται εν χφ. pans. gr. 1376
φ. 1 — 822 (A — Π) καί Μ. Μεγ Λαύρας (’Άθω) 1416 τοΰ ιη' αί.
(επίσης Α-Π). Ύπό τον αυτόν δμως τίτλον εϋρηται νομοκάνων
συντεθειμένος έκ τοΰ Συντάγματος τοΰ Βλαστάρη καί τής
Έξαβίβλου τοΰ Άρμενοποϋλου, έν χφ. ΕΒΕ 1402 (κεφ.
224) καί 1426 (κεφ. 174), Μ. Βλατέων 84 (κεφ. 203), Μ. Κωνσταμονίτου 17 (κεφ. 194), Μ. Έσφιγμένου 267 (κεφ. 190), Κεντρ. Σε
μιναρίου Βουκουρεστίου (κεφ. 196), ’Απόσπασμα έκ νομοκάνονος
τοΰ δευτέρου τοϋτου τόπου (πιθανώτατα έκ τοΰ ΕΒΕ 1402) έδ. ύπό
Λ. Σ γ ο υ τ α, έν π. Θέμις 7 (1856) 246 επ. Διά τά χφ. paris.
gr. 1377 φ. 1-408, Βιέννης suppl. 46, Μ- Μεγ. Λαύρας (’Άθω)
1858, Μ. Βατοπεδίου 542, Μ. Διονυσίου 374, Μαρκιανής app.
Ill 8, αγνοώ έάν περιέχουν τον α' ή τον β' τόπον. Πίνακα τών περιε
χομένων τοΰ β' τόπου, έκ χφ. Μ. Βλατέων 84, έδ. δ Σωφρό
νιος Εύστρατιάδης, ένπ. Γρηγόριος δ Παλαμάς 3, 138
επ. Πρβλ. Δ. Γκίνη, έν ΤΑ 174 σημ. 4.
1520;—1545; ’Επί πΚ 'Ιερεμίου, δ Μανουήλ Ξανθινός,
Ιεροδιάκονος καί μέγας χαρτοφυλαξ τής Μ. ’Εκκλησίας, συνέθεσεν
«”Εκϋεσιν περί κεκωλυμένων καί άκωλύτων γόμων». Έδ., κατά
παράφρασιν έπί τό άπλοόστερον, τό 1564 έν τφ βιβλίφ : Περί τών
τής συγγένειας βαθμών... (βλ. έτος 1564). Άνετυπώθη έν τή έκδόσει 1569 καί 1588. Επίσης έν Εϊρμολογίφ τοΰ 1553. Συμπεριελήφθη δε ή ’Έκθεσις καί έν Νομοκανόνι τοΰ Μ α λ α ξ ο ΰ τοΰ 1561
(κεφ. ΤΖ'), άνεδημοσιεόθη δ’ έκεΐθεν ύπό Κ. Δυοβουνιώτ ο υ, Ό νομοκάνων τοΰ Μ. Μαλαξοΰ (’Αθ. 1916) 83 — 88. Περί
τοΰ Ξ α ν θ ι ν ο ΰ, πρβλ. Ξ. Σ ι δ ε ρ ί δ η ν, έν ΠΕΦΣΚ 30,
190 έπ. Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, έν Έκ. ’Αλ. 5, 36 έπ.
1539. Φιρμάνιον Σουλεϊμάν Β' διά την ’Άνδρον, έδ. ύπό Δ. Πασχάλη,
Ή ’Άνδρος 2 (’Αθ. 1927) 109 επ.
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1554. Συνοδ. άπόφασις έπί πΚ Διονυσίου, περί διαζυγίου, έδ. υπό
Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. 2, 379.
1560. Δυο συνοδ. αποφάσεις, επί πΚ Ίωάσαφ, περί κωλυμάτων γάμου
καί περί τρίτου γάμου, εδ. υπό τοϋ Βελεγράδων ’Ανθίμου, έν
Έκ. Άλ. 4, 527 έπ. καί υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. 1, 31
καί 2, 70. Μία τούτων μνημονεύεται εν παραλλαγή νομοκάνονος
Μαλαξοΰ (κεφ· ΡΝΒ' 2) έν π. Θέμις 7 (1856) 190, δπου δμως ανα
γράφεται, κατά λάθος, χρονιά 1660. Πρβλ. Zacharia, Geschichte 46, "Ανθιμον, ένθ’ αν. 527 καί Κ. Δυοβουνιώτ η ν, ένθ’ αν. 67.
1561. Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξοΰ, εκ κεφ. 580. Ό πρόλο
γος («Επειδή έν τοις Ιεροΐς...»), 6 πίναξ περιεχομένων, ως καί
τινα κεφάλαια, έδ. υπό Κ. Δυοβουνιώτου, ένθ’ αν. 19,
28 — 54, 60-61 καί 71-88. Χφ. : α) Πέτρου Άγγελετοποΰλου, έν
Άθήναις, τέως Κολυβά 8" περιγραφή έν Ν Έλλ. 11, 474 καί
Κ. Δυοβουνιώτου, ένθ. άν., β) Μ. Ίβήρων 287 καί γ)
’Ακαδημίας Ρουμανίας 278 (209).
1562. Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξοΰ «εις κοινήν φράοιν».
Πρόλογος: «Θησαυρός κεκρνμμένος...». Το πρωτότυπον τής παραφράσεως, γενομένης υπό τοΰ Μαλαξοΰ, δεν έσώθη. Πολλαί
παραλλαγαί εις ΰπερτριακόσια χφ. Κατάλογος τούτων έδ. υπό Δ.
Γκ ί νη, έν π. 'Ελληνικά, 8, 29 έπ. ’Αποσπάσματα τοιαύτης πα
ραλλαγής έδ. έν π. Θέμις 7, 165 έπ. έξ ετέρου δέ χφ. υπό Δ. Γκ ί νη,
έν ΕΕΒΣ 19, 221 επ. Αί παραλλαγαί αΰται τροποποιούν το Δίκαιον
τής αρχικής μορφής (βλ. έτος 1561) έπι τη βάσει τών έθίμων. Πρβλ.
Δ. Γκίνην, έν ΠΑΚ 13, 395 έπ. Ό πρόλογος έδ. υπό Κ. Δυο
βουνιώτου, ένθ’ άνωτ. 20 επ. Πίνακα περιεχομένων, έκ χφ
έκ κεφ. 273, έδ. ό Zacharia, έν Memoires de l’Academie
imperiale des sciences de St. Petersbourg, VUIe σειρά, τόμος 28,
άρ. 7 (1881) σ. 7 έπ. ’Επίσης ό Ξ. Σ ι δ ε ρ ί δ η ς, έξ ετέρου χφ.
έκ 397 κεφ., έν ΠΕΦΣΚ 30, 196 έπ.
1564. Περί τών τής συγγένειας βα&μών συνοπτική συλλογή έκ διαφόρων,
συντεϋεϊσα παρά Ζαχαρίου Ιερέως Σκορδυλίου κρητός τον
επονομαζόμενου Μαραφαρα και επιτρόπου τον τής Κ/πόλεως
οίκ. πατριάρχον κυρίου Ίωάσαφ... Ένετία 1564. Άνετυπώθη έκ
νέου αυτόθι, τό 1569 καί το 1588. Πρβλ. έτος 1520. Διά μακρών
πραγματεύεται περί αύτοΰ ό Π α υ λ ώ φ, Περί τοΰ κεφ. 50 τής
Κορμτσάϊα Κνίγκο (Μόσχα 1887, ρωσσιστί).
1573; «Νόμιμον εκλελεγμένον έκ διαφόρων βιβλίων και από τήν {λείαν
και ίεράν Γραφήν, ουντεϋεν παρά τον λογιωτάτον κυρίου Ί ω ά ν-
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ν ο υ ϊερέως Τρουλινού τον Κρητός και πνευματικόν πατρός
ημών». Έν χφ. Μαρκιανής Βενετίας, app. Ill 9. Έφ’ δσον δ
Τρουλινός, κατά την Delineatio 93, μνημονεύει ιό Jus Orien
tate τοΰ Bonefidius, δεν είναι δυνατόν νά συνετάχΑη τό Νόμιμον
τούτο προ τού 1573.
1574 Προκήρυξις τού μπαΐλου Κέρκυρας Φραγκίσκου Γρίττη περί απαλ
λαγής από άγγαρειών των χωρικών τής νήσου. Έδ. χΊπό I. Ρ ω
μά ν ο ΰ, Γρατιανός Ζώρζης αύθέντης Λευκάδος (Κερκ. 1870)
319 επ.
1575. Πρωτονοταρίου Θεοδοσίου Ζυγομαλά «Βασιλικών νόμων
επίτομη τοΰ σόφωτάτον ανθυπάτου, τοΰ μεγάλου κριτον της ’Ανατο
λής, τον Ά ττ α λ ε ι ώ τ ο υ...». Έν δυσί χφ· Γυμνασίου Θεσσαλο
νίκης του ιζ' αϊ. καί μητροπόλεως Τραπεζούντος τοΰ 1605. "Εν τών
χφ. τής Θεσσαλονίκης νύν εν ΕΒΕ 2140 (suppl. 140). Τούτο περιέ
χει (φ. 1 —165) ακέφαλων σύνταγμα κατ’ άλφάβητον, άνευ προοι
μίου καί έπικεφαλίδος- άρχ. «ακίνητον εκκλησιαστικόν πράγμα δεν
αποξενώνεται μόνον αν είναι άπρόσοδον νά μην έ'χη κανένα διάφο
ρον...». Έν τελεί (φ. 165): «εγράφη διά χειρός Θεοδοσίου πρωτο
νοταρίου Ζυγομαλά και εις τό σαφές ηλϋεν ώς δυνατόν». Πρβλ.
Delineatio 93, άριθ. 5, Zachariae, Anecdota σ. XXI σημ.
—
Τού αυτού Θεοδοσίου Ζυγομαλά ’Επίτομη εν μεταφρά
σει τής Έξαβίβλου τού Άρμενοπουλου. Πρβλ. Zachariae,
Delineatio σ. 93 άριθ. 6, τ ο ύ ίδιου, Anecdota σ. XXI σημ ,
τοΰ ίδιου, Geschiehte σ. 47. Περί Ζυγομαλά πρβλ. Κ. Δυοβουνιώτην ένπ. Θεολογία 1, 21 καί Ε. Eegrand, Notice
biographique sur Jean et Theodose Zygomalas (Paris 1889).
1576. Νομοκάνονον κατά στοιχεΐον Συμεώνος ίερομονάχου τού Σχολαρίου. Χφ. εν Μ. Φιλοθέου (’Άθω)’ δεν υπάρχει έν Καταλόγφ
Λάμπρου. Πρβλ. Delineatio 93.
—
Πατριαρχικοί αποφάσεις ‘Ιερεμίου, έν χφ. Gotha 386. ’Αποσπά
σματα έδ. υπό Ζ a c h a r i a, έν Memoires de l’Academie de
St. Petersbourg, VII σειρά, τόμ. 28, άριίΓ 7.
1578. Άχτναμές Σελήμ Β' περί Χίου, έδ. υπό Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, έν π.
Ελληνικά, 9, 229 έπ.
1579. Άχτναμές Μουράτ Γ' υπέρ τών Κυκλάδων νήσων, έδ. έν γαλλ.
μεταφράσει υπό Κ. Η ο p f, Venetobyzantiuische Analekten
(1859) 156 καί υπό Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, ένθ’ άν. 132 έπ. Έν παλαιοτέρα έλλ. μεταφράσει έδ. υπό Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η, Γράμματα
τών τελευταίων Δουκών τοΰ Αιγαίου πελάγους (Έρμ. 1924) 101
καί υπό Δ. Π α σ χ ά λ η, έν π. Άνδριακά Χρονικά 1, 130,
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1580. Διάταξις πΚ Μητροφάνους περί κωλυμάτων γάμου, έδ. ύπδ Μ.
Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Β' 380.
1583. Συνοδικόν σημείωμα πΚ 'Ιερεμίου Β' περί κωλυμάτων γάμου ένεκα
πνευματικής συγγένειας, έν Ά λ. Σπανού Έγχ. περί συνοικε
σίων, εν έκδόσει Έξαβίβλου (1744) 559.
1588. Συνοδική πραξις έπί πΚ 'Ιερεμίου Β' περί τοΰ πατριάρχου Μοσκο
βίας, έν Ράλλη-Ποτλή 5, 149 έπ. Πρβλ. ΕΕΒΣ 9, 213 έπ.
1593. Δώδεκα συνοδικά! αποφάσεις έν χφ. 1323 φ. 384 — 387 Έθν. Βιβλ.
Παρισίων και 16 Μ. Μεγ. Λαύρας ('Άθω). Πρβλ. Delineatio 87.
1603. Βεράτιον υπέρ μ. Λαρίσσης Λεοντίου, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν,
Γράμματα 92 έπ.
1611. Σημείωμα πΚ Νεοφύτου περί διαφόρων γαμικών κεφαλαίων, έδ.
έν Ράλλη - Ποτλή 5, 156 έπ.
1645. Βακτηρία Αρχιερέων. «... σνντέτακται διά χειρός... ’Ιακώβου
Ιερομονάχον και αρχιμανδρίτου και επιτρόπου Ίωαννίνων... εν έτει
από Χρίστου ,αχμε' έν μηνι Σεπτεμβρίφ ίνδικτιώνος ιδ'». ’Ανέκ
δοτος, ευρηται έν χφ. Μετ. Παν. Τάφου Κ/πόλεως 30, 57 κα! 177,
Μ· Σινα 1122, Μ. Σουμελά 6, Μ. Δοχειαρίου 285, Θ. Σχολής
Χάλκης 78, Μ. Μ. Σπηλαίου 157, Μ. Λαύρας (Καλαβρύτων) 3,
IEEE 301, Μ. Ευαγγελίστριας Σκιάθου 6, ’Ακαδ. Βουκουρεστίου
300, 649, 800. Ώρισμένα εδάφια έδ. υπό Δ. Γ κ ί ν η, έν ΕΕΒΣ
19, 218 έπ. Πρβλ. Ζ a c h a r i a, έν Archiv f.mittel-neugr.
Philologie τοΰ Deffner 1, 200 έπ. καί H. G e 1 z e r, έν Abh.
d. philos. - philol. Classe d. kgl. Bayer. Academie d. Wissenschaften 21, 618 έπ. Πρβλ. έτος 1703.
1646. Άχτναμές Ίμπραήμ, υπέρ των κατοίκων των Κυκλάδων, έδ. υπό
ΓΙ. Ά ρ γ υ ρ ο π ο ΰ λ ο υ, Δημοτ. Διοίκησις έν Έλλάδι (1859)
45 καί Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Γράμματα 101 έπ.
1662. Βεράτιον υπέρ πΚ Διονυσίου Γ' τοΰ Βαρδαλή, έδ. υπό Μ. Γ εδ ε ώ ν, Γράμματα, 9 έπ. «... "Οταν τις έκ των... απίστων πρό
κειται να συζευχ^ί] V ν<* διαζευχ^β γυναίκα, εκτός τοΰ είρημένου...
μηδεις έπεμβαινέτω μεταξύ αυτών...».
1663. Διάταξις πΚ Διονυσίου Γ' περί τετάρτου γάμου χήρας, έδ. υπό Μ.
Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α' 55.
—
Τόμος των τεσσάρων πατριάρχων, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ένθ’ άν.
Α' 341.
1671. 'Ιερομονάχου Θεοκλήτου, αποσπάσματα έν μεταφράσει τής
Έξαβίβλου, έν paris. gr. 1363Α φ. 1 — 204: «... τό παρόν βιβλίον
τό λεγόμενον Νομοκρίτης...» Πρβλ. Heimbach, Έξάβιβλος
σ. IX καί St. Berechet, έν Studi bizantini e neoellenici
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5 (1939) 586 έπ., I. Mortreuil 3, 371 σημ. b. Delineatio 93.
1678. Διάταξις πΚ Καλλινίκου, περ'ι μή λύσεως γάμου λόγφ πνευματικής
συγγένειας, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α' 87.
1683. Διάταξις πΚ ’Ιακώβου, περί τετάρτου γάμου χήρου, έδ. υπό Μ.
Γ ε δ ε ώ ν, ένθ5 αν. Α' 59.
1693. Διάταξις πΚ Καλλινίκου, περί κωλυμάτων γάμου, έδ. υπό Μ. Γ εδ ε ώ ν, ένθ’ άν. Β' 391.
1694-1702. Διάταξις ίδιου, περί προικοδοσίας, έδ. υπό Μ. Γ εδ ε ώ ν, ένθ5 άν. Α' 70.
1695. Γραπτά έθιμα Σύρου, έδ. έν JGR 8, 499 έπ.
1696. Διάταξις πΓ Καλλινίκου, περί κωλυμάτων γάμου, έδ. υπό Μ. Γ εδ ε ώ ν, ένθ5 άν. Β' 394.
1698. Διάταξις ίδιου, περί κωλυμάτων γάμου, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν,
ένθ5 άν. Β' 396.
1701. Διάταξις ίδιου, περί στολισμού γυναικών, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν,
ένθ5 άν. Α' 67.
—
Διάταξις ίδιου, δι5 ής δίδεται άδεια γάμου εις πρώην ιερέα, έδ. υπό
Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ένθ5 άν. Α' 82.
—
Διάταξις ίδιου, έπί διαφόρων ζητημάτων, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν,
ένθ5 άν. Α' 83.
—
Διάταξις ίδιου, περί συγχωρήσεως συνοικεσίου εις ς' βαθμόν έκ
διγενείας, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ένθ5 άν. Α' 92.
—
Διάταξις ίδιου, συγχωρητικόν συνοικεσίου, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν,
ένθ5 άν. Β' 401.
—
Διάταξις ίδιου, περί άρραβώνων, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ένθ. άν.
Β' 404.
1702 — 1707. Δύο διατάξεις πΚ Γαβριήλ, περί κωλυμάτων γάμου, έδ.
υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ένθ5 άν. Α’ 123 καί Β' 410
1703—1704. 'Ο μοναχός Νεόφυτος «έπί Λέσβου» συγγράφει
παραλλαγήν τής Βακτηρίας ’Αρχιερέων (βλ. έτος 1645), έν χφ. 1373
ΕΒΕ. Πίναξ περιεχομένων καί προοίμια έδ. υπό Α. Μομφερρ ά τ ο υ, έν ΔΙΕΕΕ 3, 129 έπ. Πρβλ. Ζ a c h a r i a, έν Archiv
τού Deffner 1, 222 έπ. καί Δ. Γκίνη. έν ΕΕΒΣ 19,
217 έπ.
1704. Διάταξις πΚ Γαβριήλ, περί κωλυμάτων γάμου, έδ. υπό Μ. Γ εδ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α' 109.
1705. Διάταξις πΚ Γαβριήλ, περί κωλυμάτων γάμου, έδ. υπό Μ. Γ εδ ε ώ ν, ένθ’ άν. A' 111.
1707. Βεράτιον υπέρ τού 'Ιεροσολύμων Χρυσάνθου, έδ. υπό Μ. Γ εδ ε ώ ν, Γράμματα 15 έπ.
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Διάταξις πΚ Γαβριήλ, περί γάμου βία τελεσθέντος, έδ. υπό Μ. Γ εδ ε ώ ν, Καν. Διατ. Β' 415.
171Ο. Προνόμια τών έν Νίζνη τής Ρωσσίας Γραικών, τής 11 Μαρτίου.
«... κγ”) των άποθανόντων γραικών την περιουσίαν καν εις ξένος
παρά μόνον οι συγγενείς εκείνων, καί εις έλλειψιν τούτων οΐ σύν
τροφοί των νά κληρονομώσι». Έδ. εν π. 'Ερμής ό Λόγιος 1819,
σ. 749
1710;-1714 ; «τοϋ αοφωτάτον διδασκάλου καί μεγάλου ρήτορος τής...
’Εκκλησίας κυρίου Σπαντωνή, διασάφησις τής κατά τριμοιρίαν κληρονομιάς έννόμου ύποθέσεως». Έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν,
εν Έκ. Άλ. 3, 172 καί υπό Σωφρονίου Ευστράτιόδ ο υ έν Έκκλ Φαρφ 3, 452.
1715. «Βιβλίον των αιχμαλώτων». Έξετυπώθη τουρκιστί έν Κ/πόλει τό
1827, μετεφράσθη δέ καί έξεδόθη αυτόθι τό 1867, υπό τον τίτλον
«Συλλογή Φετφάδων (ρητρών) περί φθαρτών καί άφθάρτων κτη
μάτων ώς δ ι ετίθεντο καί έν 'Ελλάδι επί τουρκοκρατίας κατά τό
οθωμανικόν δίκαιον, έξαχθέντων κατ’ εκλογήν έκ τής, έν Ισχύϊ
νομολογίας τοϋ Άβδουρραχίμ, τυπωθείσης έν Κ/πόλει κατά τό έτος
1827, καί μεταφρασθέντων έκ τον τουρκικού υπό Δ. Κονμοννδ ου ράκη... έν Άθήναις 1867.» Περί τής σημασίας τής λ.
«άβδουρραχίμ», βλ. έν π. Ν. Έλλ. 4, 490.
1721. Διάταξις πΚ 'Ιερεμίου, περί λύσεως ζητημάτων κληρον. δικαίου,
έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α’ 146.
1722. Γραπτά έθιμα νήσου Λερού, έδ. υπό Μ. Μιχαηλίδου — Νου ό
ρου, Νομικά έθιμα τής νήσου Καρπάθου (Άθ. 1926) 51 έπ.
1723. Γράμμα πΚ 'Ιερεμίου Γ’ προς την Σύνοδον, δΓ οΰ ή Σύνοδος τής
Ρωσσίας «έχει άδειαν τελεί ν καί έπιτελεΐν όσα οι τέσσαρες... πα
τριαρχικοί θρόνοι». Έδ. έν Ράλλη-Ποτλή 5, 160 έπ.
—
Γράμμα τοΰ 'Αντιόχειας 'Αθανασίου, έπί τοΰ αυτού τθέματος, έδ.
αυτόθι 5, 163.
1729. Statute Veneto, περιέχον τούς διά τοΰ διατάγματος ίδιου έτους
υπό τής Γερουσίας των Ίονίων Νήσων διατηρηθένιας έν ίσχΰϊ καί
μήπω εις αχρησίαν περιπεσόντας τοπικούς νόμους καί τό γραπτόν
δίκαιον.
1730. Νομοκάνων Γεωργίου Τραπεζουντίου «εις απλήν
φράσιν διά προσταγής τον... ήγεμόνος πάαης Ούγγροβλαχίας...
Ίωάννου Νικολάου ’Αλεξάνδρου Βοεβόδα», εν χφ. 696 Ρουμανι
κής ’Ακαδημίας.
1732. Γραπτή διατύπωσις έθιμικοΰ δικαίου Πάτμου, έδ. υπό Μ. Μ ιχαηλίδου-Νουάρου, ένπ. Λαογραφία 13, 133 έπ.
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1733. Διάταξις πΚ 'Ιερεμίου, περί λΰσεως ζητημάτων κληρον. δικαίου, έδ.
υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α' 146.
1734. Άχτναμές Μαχμοΰτ, υπέρ μ. Καισαρείας, έδ. υπό Κ. Ά μ ά ντ ο υ, έν ΠΑΚ 10, 49 έπ.
1734 — 1740. Διάταξις πΚ Νεοφύτου ς' περί λΰσεως ζητημάτων κληρον.
δικαίου, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α' 241.
1735. Βεράτιον μ. Καισαρείας Παρθενίου, έδ. υπό Κ. Ά μ ά ν τ ο υ,
έν ΠΑΚ 10, 44 έπ.
—
Συμφωνία περί τοΰ ρουφετίου των σαπουνάδων Τρικκάλων, έδ.
υπό Ν. Β έ η, έν ΠΑΚ 20, 74 έπ.
1736. Διάταξις πΚ Νεοφύτου ς·' περί προικοδοσίας, έδ. υπό Μ. Γ ι
δεών, Καν. Διατ. Β' 78 καί 437.
1737. Διάταξις ιδίου, περί δρου προικοδοσίας, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν,
Καν. Διατ. Β' 446
1742. Φιρμάνιον Μαχμοΰτ Α' περί άνωτάτου ορίου τόκου, έδ. ύπό Δ.
Καμποΰρογλου, Μνημεία 1, 345 έπ.
1744. Ή α' έκδοσις τής Έξαβίβλου, κατά μετάφρασιν ’Αλεξίου
Σ π α ν ο ϋ. (Πρβλ. Δ. Γκίνη, έν ΤΑ 173 - 178). Έν Μ.
Κΰκκου τής Κΰπρου 13 (162) καί ’Ακαδημίας Ρουμανίας 8, χφ.
αντίγραφα τής μεταφράσεως ταΰτης.
—
Έγχειρίδιον περί τών συνοικεσίων τοΰ ’Αλεξίου Σπανού,
έν τή ευθύς ανωτέρω έκδόσει τής Έξαβίβλου, σ. 496-562. Έν
χφ. 35 Βιβλιοθήκης Ζαγοράς άντίγραφον τοΰ έγχειριδίου.
1749. Εγκύκλιος πΚ Κυρίλλου Ε' περί ζητείας υπέρ τής Εκκλησίας, έδ.
εν Έκ. Άλ. 1, 118 έπ.
1749- 1795. Νομικόν Πρόχειρον ύπό Θεοφίλου επισκόπου Κομ
πανίας, έδ. ύπό Έ λ. Ταπεινού καί Κωνστ. Βασί
λειά δ ο υ, έν Κ/πόλει τό 1887. Χφ. έν ΕΒΕ 2120 (suppl. 120),
άλλοτε Γυμν. Θεσσαλονίκης. "Ετερον χφ. έν Δημοτ. Βιβλ. Κοζάνης
99, διαφέρον έν τισι τοΰ έντυπου. Πρβλ. Delineatio 94 Έν τφ Βρε- ·
βείφ τή; Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης : ’Αποκρίσεις τοΰ Θεοφίλου.
1750; Έξήγησις τών Ιερών και {λείων Κανόνων... μετενεχϋέντων άπο
της ελληνικής λέξεως εις την κοινήν μετά μερικής παραφράοεως
παρά τοΰ Λ ι ο ν ν ο ί ο ν ιερομονάχου...» Χφ. έν Μ. Δοχειαρίου
(άρχ ή δήλωσις τών λόγων σου...» Πρβλ. Delineatio 93 έπ. Δέν
μνημονεύεται έν τφ καταλόγφ Λάμπρου.
1753. «Σύνοψις νέου βιβλίου νομικού και περί εξομολογήαεως, όμοϋ
περιέχει τό φώς τής ζωής τά αναγκαία κάθε τάξεως χριστιανών
ιερωμένων τε και λαϊκών... νυν πρώτον τύποις έκδοδεν και έπιμελώς διορ&ωδέν. Ένετίησιν...» Πρβλ. Delineatio 95.
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1754. Βεράτιον Όσμάν Γ' υπέρ τοΰ πΚ Κυρίλλου Ε', έδ. υπό Μ. Γ εδ ε ώ ν, Γράμματα 76 έπ.
1755. Φιρμάνιον Σουλεϊμάν «όπου εδόθη εις τους ραγιάδες τής ’Άσπρης
Θαλάσσης διά την ελευθερίαν τους από τά βάρη των δοσιμάτων»,
έδ. υπό Μ. Μαλανδράκη, εν π. Ελληνικά, 10, 319 έπ.
—
«Βοΰλλα τοΰ μακαριωτάτου Πάπα Λέοντος Γ περί των Προνομίων
τών Γραικών καί έπικΰρωσις είς την αυτήν τοΰ άγιωτάτου Κλήμεντος Ζ'. Αις προσετέθη καί έτέρα Βοΰλλα τοΰ αΰτοΰ Λέοντος Γ περί
τής οικοδομής τής τοΰ μεγαλομ. Γεωργίου Εκκλησίας εν ταύτη τή
πόλει, καί Θέσπισμα τής τών Ενετών έξοχωτάτης Γερουσίας, περί
τών Συνοικεσίων άνάμεσον Γραικών καί Λατίνων. Τά πάντα μέν
είς απλήν ρωμαϊκήν φράσιν μεταγλωττισθέντα... Ένετίησι...» Πρβλ.
έτος 1762.
1756. «"Ορος τής αγίας τοϋ Χρίστου ’Εκκλησίας, σνσταίνων μεν τό θεό
θεν δοθ'εν άγιον βάπτισμα, καταπτύων δε τά άλλως γενόμενα τών
αιρετικών βαπτίσματα», έδ. εν Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή 5, 614 έπ.
—
Φιρμάνιον Σουλεϊμάν υπέρ μητρ. Κρήτης Γερασίμου, έδ. υπό Γ.
Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, έν π. Χριστιανική Κρήτη 2, 109 έπ.
1761. Συμπληρωματικά γραπτά έθιμα Σΰρου, έδ. έν JGR 8, 500.
—
Τών αγίων Συνόδων τής καθολικής Εκκλησίας τών άνά πάσαν τήν
οικουμένην συναθροισθεισών οικουμενικών τε καί τοπικών, νέα καί
δαψιλεστάτη συνάθροισις... νΰν πρώτον έλληνιστ) μόνον εκδοθεΐσα...
Σπυρίδωνος Μήλια... Έν Παρισίοις...» (τ. 1 - 2).
1762. «Βοΰλλαι τών μακαριωτάτων αρχιερέων Ρώμης, ήγουν Λέοντος τοΰ
Γ, Κλήμεντος τοΰ Ζ', καί Παύλου τοΰ Γ', περί τών προνομίων
τών Γραικών, καί Θέσπισαα τής έξοχωτάτης Γερουσίας τών Ενε
τών περί τών συνοικεσίων άνάμεσον Γραικών καί Λατίνων. Νΰν τά
πάντα τυπωθέντα είς τρεις διαλέκτους, δηλαδή ιταλικήν, απλήν ρω
μαϊκήν καί ιλλυρικήν Ένετίησι...» Πρβλ. έτος 1755.
1763. Συμπληρωματικά γραπτά έθιμα Σύρου, έδ. έν JGR 8, 501 (πρβλ.
έτη 1695 καί 1761).
1764 ; «6 πΚ Σαμουήλ Λ' διέλυσε τήν έκπαλαι έπικρατοΰσαν αμφιβολίαν
έως τίνος τών τοΰ γάμου βαθμών, συγχωρήσας, ΐνα δύο αδελφοί
λαμβάνωσι δύο πρώτας έξαδέλφας» (Ζ. Μ α θ ά, Κατάλογος...
Πατριαρχών, Άθ 1884) 156. Πρβλ. έτος 1767.
1765. «Νομικόν Πρόχειρον έξενεχθέν υπό πάντων τών καθολικών νομί
μων έκκλησιαστικοΰ τε καί βασιλικού παρά τοΰ... πρώην μεγάλου
παχαρνίκου Μιχαήλ Φωτεινό π ούλου Χίου, δπερ καί
μεταφρασθέν είς απλήν διάλεκτον παρά τοΰ αΰτοΰ διηρέθη εις τρία
βιβλία, ’Ανθολογία βασιλικών νόμων καί έκκλησιαστικών κανόνων
ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΒ'
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όνομασθέν. Έξεδόθη τό 17G5 εν Βλαχίςι. ΓΓρβλ. Π. Ζ έ π ο υ,
Συνταγματικόν Νομικόν Άλεξ. ‘Υψηλάντη... (Άθ. 1936) 26 επ.
Περιέχεται εν χφ. 273 και 274 Ρουμανικής ’Ακαδημίας, άπολεσθέντα τό 1916, κατά την μεταφοράν των εις Μόσχαν. Επίσης εν
χφ. Κρατικού ’Αρχείου Ίασίου. Πρβλ. Π. Ζ έ π ο υ, εν ΕΕΒΣ
13, 412 επ. καί τού ίδιου, έν ΑΙΔ 9, 54 επ. δπου (61 — 69) από
σπασμα (τίτλ. ΚΔ') περί προικώων πραγμάτων, εκ τής ύπ’ αυτού
ετοιμαζόμενης έκδόσεως.
1766. Δευτέρα έκδοσις τής μεταφράσεως τής Έξαβίβλου υπό Λ. Σπα
νού (πρβλ. έτος 1744), περιέχουσα επί πλέον ’Επιτομήν κανόνων
εις απλήν γλώσσαν, έπιστασίρι τού άρχιμ. Σ π. Μηλιά.
1767. Ό ίερομ. Θεόκλητος τής Σκήτης Καυσοκαλτβίων συνέταξε
«κατά στοιχεΐον» νομοκάνονα εξ αποσπασμάτων κυρίως τής Έξαβίβλου καί τού Νομοκάνονος Ματθαίου Βλαστάρη. ’Εν χφ. Μ. Ίβήρων 18 τού 1773 καί Μ. Ξενοφώντος 2 τού 1774.
—
Διάταξις πΚ Σαμουήλ «προικοδοσιών δροι και κανό)'ες», έδ. υπό
Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α' 257.
—
«Διαταγαι γάμων. εν έτει σωτηρίφ ψξζ'. έν μηνί Φεβρουαρίψ,
παρά Παναγιώτη Κυριακίδη τφ Βυζαντίφ.» Εις 4ον. Πρβλ. Ά θ.
Κομνηνοΰ Ύ ψηλά ντο υ, Τά μετά την άλωσιν, 410.
1 768. Regoli e leggi per il buon governo del Santo Monto di Pieta
di Corfu... [Venezia]· πρβλ. E. Legrand, Bibliographic
Ionienne, άριθ. 403.
1770. «’Ερμηνεία τής... Αικατερίνης Β' Αύτοκρατορίσσης πασών τών
Ρωσσιών, προς τό σώμα τών επιστατών διωρισμένων διά τήν έκδοσιν καί συμπλήρωσιν τού συστήματος ενός νέου Κώδικος Νόμοιν,
άμα καί Διάταξις ακριβής άποβλέπουσα Τό αυτό σώμα τών Ιπιστατών, μεταφρασθεΐσα έκ τού ιταλικού ιδιώματος. Ένετίησιν...»
1771. Είοήγησις τής... Αικατερίνης Β'... προς τήν έπιταχθεΐσαν ’Επιτρο
πήν επί τή εκθέσει τού προβλήματος ενός Νομικού Κώδικος. Μεταφρασθεΐσα εις τήν κοινήν τών νΰν Ελλήνων διάλεκτον υπό τού
ίεροδιακόνου Ε ύ γ ε ν ίου τού Βουλγάρεως...»
1772. «... κατιόρθωσεν δ πΚ Σαμουήλ ΐνα έκδοθή βασιλικόν διάταγμα
άπαγορεϋον αύστηρώς τήν εις τάς τών κληρικών δίκας καί τήν εις
τούς γάμους έπέμβασιν τών πολιτικών ’Αρχών, ως άνήκοντα εις
μόνου τού πατριάρχου τήν δικαιοδοσίαν καί μηδόλως πολιτικά θεω
ρούμενα...» πρβλ. Ζ. Μ α θ ά, ένθ’ άν. 158.
1775. Χρυσόβουλλον ’Αλεξάνδρου Βοεβόδα ‘Υψηλάντη, περί τάξεως κρι
τηρίων, έδ. υπό Ά θ. Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, ένθ’ άν.
592 έπ.
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Χρυσόβουλλον τοϋ αϋτοϋ, έν φ επικυρώνει «τάς δσας διατάξεις έκαμεν ε’ις την τζάραν», έδ. υπό Δ. Φωτεινού, Ιστορία τής πάλαι
Δακίας 3 (1819) 558 έπ.
—
Χάττι · σερίφΐ (ορισμός) τοϋ σουλτάνου διά τά προνόμια τής ούγγροβλαχικής ήγεμονίας, δοθέν εις τον ως άνω βοεβόδαν, έδ. υπό
Ά ft. Κομνηνοϋ 'Υψηλάντου, ένθ’ αν. 541 έπ.
1776. «'Γόμος τών προικών» τοϋ μ. Ίωαννίνων Παϊσίου, έδ. υπό
Μ. Γ ε δ ε ώ ν, έν Έκ. Άλ. 8, 216 έπ.
1777. Τρίτη έκδοσις τής μεταφράσεως τής Έξαβίβλου, υπό Ά λ. Σ π α
ν ο ϋ, όμοια προς την β' (πρβλ. έτη 1744 και 1766).
1780. Καταστατικόν Συντροφιάς Άμπελακίων, έδ. έν Ν. Έλλ. 14, 382 έπ.
—
«Συνταγμάτων Νομικόν Περί ευταξίας και τοϋ καθήκοντος έκάστου
των κριτηρίων καί των όφφικίων τοϋ πριντζιπάτου τής Βλαχίας
τών άνηκόντων εις τό πολιτικόν. Όδηγία τής εις τό εξής άποφάσεως τών εις τύπον ήδη συλλεχθεισών υποθέσεων καί συμφωνία
τών τοπικών εθίμων... Φιλοπονηθέν παρά τοϋ... ήγεμόνος...
Ί ω ά ν ν ο υ Αλεξάνδρου Ίωάννου Ύψηλάντη
Βοεβόδα... Νϋν τύποις πρώτον έκδοθέν εις ρωμαϊκήν καί πάτριον
γλώτταν...» Άνεδ. υπό Π. Ζ έ π ο υ, Συνταγμάτιον Νομικόν (Άθ.
1936) 145-231.
1781 ; ’Επίτομη τών ιερών κανόνων, τοϋ Νεοφύτου τοϋ Καυσοκαλυβίτου, έν χφ. 1457 καί 1458 ΕΒΕ, 11 έλλ. σχολείου
Κορθίου ’Άνδρου, 295 Άκαδ. Ρουμανίας. Πρβλ. Κ. Δ υ ο β ο υν ι ώ τ η ν, έν Έβδομηκονταετηρίδι Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής
(Άθ 1920) 1 επ.
1785; Πανδέκτης Νικολάου Καρατζά (1745— 1791) έν χφ.
κατεχομένφ υπό Σωφρονίου Εύστρατιάδου, περιγράψαντος τό χφ. καί έκδόσαντος πίνακα περιεχομένων καί τινα
αποσπάσματα τοϋ κειμένου έν π. Έκκλ. Φάρος 6, 81 — 111.
1787. «Συλλογή πάντων τών ιερών και &είων Κανόνων τών τε αγίων
Αποστόλων καί Οικουμενικών Συνόδων, άμα δέ καί τοπικών, συν
τούτοις καί τών λοιπών αγίων Πατέρων τών κατ’ ιδίαν όροθετησάντων καί υπό Συνόδων οικουμενικών ή τοπικών θεωρηθέντων.
Συλλεχθέντες έκ διαφόρων βιβλίων καί τυπωθέντες... ςιψπζ' Ένετίησι...» Έν τφ προοιμίφ ό ίερομ. ’Αγάπιος γράφει : «... άπατάσθαι πολλούς υπό πολλών καί διαφόρων χειρογράφων τινών Κα
νονικών, μύθους όθνείους μάλλον ή κανόνας θείους έχόντων». Πρβλ.
Delineatio 95 έπ.
1789. Εγκύκλιος επισκόπου Κοζάνης Θεοφίλου, κατά τοϋ στολισμού τών
γυναικών, τής 10 Νοεμβρίου, έδ. υπό Μ. Κ α λ ι ν δ έ ρ η, Τά
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λυτά έγγραφα της Δημ. Βιβλ. Κοζάνης (Θεσσαλονίκη 1951) 90 έπ.
1792. Εγκύκλιος τοΰ καπετάν πασά Χουσεΐν, προς τούς προεστώτας καί
κατοίκους τών νήσων τοΰ Αιγαίου, δι’ ής παρέχει συμβουλάς περί
ευταξίας καί ευνομίας, εδ. υπό Μ. Μ α λ α ν δ ρ ά κ η, εν π. Ελ
ληνικά 10, 324 επ.
1793. Έξάβιβλος τον 'Αρμενοηονλον, κατά μετάφρασιν Σπανού, δ'
έκδοσις, όμοια προς την β' (πρβλ. έτη 1744, 1766 καί 1777).
—
Εγκύκλιος τοΰ καπετάν πασά Χουσεΐν, προς τούς προεστώτας τής
νήσου Πάτμου, εδ. υπό Μ. Μ α λ α ν δ ρ ά κ η, ένθ’ άν. 10,
326 επ.
1795. Συμφωνητικόν Συνεταιρισμόν Άμπελακίων, τής 1 ’Ιανουάριου,
έδ. έν γαλλ. μεταφράσει υπό F. Boulanger, Ambelakia ou
les associations et les municipalites helleniques... (Paris 1875)
53 έπ.
1796. Εγκύκλιος 19 ’Ιανουάριου, επισκόπου Κοζάνης, περί προικός,
μεσιτών γάμου καί διαθηκών, έδ. υπό Μ. Καλινδέρη, ένθ
άν. 93 έπ.
—
Τόμος Συνοδικός πΚ Γερασίμου, έδ. ύπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Καν.
Διατ. Α' 295.
1797. Γραπτά έθιμα Σαντορίνης - ’Ανάφης, έδ. έν JGR 8, 503 επ.
1 798. Διάταξις πΚ Γρηγορίου, περί προικοδοσιών, έδ. ύπό Μ Γ ε
δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α' 305.
—
Διάταξις ίδιου, περί άρραβώνος, έδ. ύπό Μ. Γ εδεών, ένθ’άν. 311.
1 799. ’Εγκύκλιος τοΰ καπετάν πασά Χουσεΐν, προς τούς προεστώτας τής
Πάτμου, έδ. ύπό Μ. Μ α λ α ν δ ρ ά κ η, ένθ’ άν. 10, 328 επ.
1800. «Κανονικόν ήτοι οί θείοι Κανόνες τών αγίων καί πάνσεπτων ’Απο
στόλων τών τε Οικουμενικών καί τοπικών Συνόδων καί τών κατά
μέρος θεοφόρων Πατέρων. ’Εν επιτομή συνειλεγμένοι παρά Χρι
στόφορου μοναχού τής... προδρομικής Σκήτεως, ύφ’ ου καί
σημειώσεις έκ διαφόρων ιερών διδασκάλων εις αυτό συνερανισθεΐσαι προσετέθησαν. Έν τφ τοΰ Πατριαρχείου Κ/πόλεως τυπογρα
φείο:)» Πρβλ. Delineatio 97.
—
«Πηδάλιον τής νοητής νηός, μιάς αγίας καθολικής καί άποστολικής
τών ορθοδόξων Εκκλησίας, ήτοι άπαντες οί ιεροί καί θειοι Κανό
νες τών τε αγίων καί πανευφήμων ’Αποστόλων. Τών αγίων οικουμε
νικών Συνόδων. Τών τοπικών καί τών κατά μέρος θείων Πατέρων)
ελληνιστί μέν, χάριν αξιοπιστίας, Ικτιθέμενοι, διά δέ τής καθ’ ημάς
κοινοτέρας διαλέκτου, προς κατάληψιν τών άπλουστέρων ερμηνευό
μενοι, παρά ’Αγαπίου ίερομονάχου καί Νικοδήμου μο
ναχού. Καί μετ’ έπιμελείας άνακριθέντες καί διορθωθέντες... παρά
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τοΰ... Δωροθέου [Π ρ ω ΐ ο υ[. Νΰν πρώτον τύποις έκδοθέντα... Έν Λειψίςτ...»■ ’Ανατυπώσεις : έν Άθήναίς 1841 και έν
Ζακύνθφ 1864.
—
Σνν&ηκη 21 Μαρτίου μεταξύ Ροοσσίας και Τουρκίας περί τινων
πόλεων τής Ηπείρου και Επτάνησου. Πρβλ. A. Β ρ έ κ ο σ η,
Ιν Ήπ. Χρ. 3, 272 επ.
—
Δύο εγκύκλιοι τοΰ καπετάν πασά Χουσεΐν, προς τούς προεστώτας
τής νήσου Πάτμου, έδ- υπό Μ. Μαλανδράκη, ένθ’ αν. 10,
330 έπ.
1803. Costituzione della Repubblica settinsulare. Corfu 24 Novembre.
Ή έλλ. μετάφρασις έδ. υπό Δ η μ. Β ε ν ι έ ρ η, τό 1804, υπό
τον τίτλον : «Κατάστααις τής ‘Επτάνησον Πολιτείας... Έν Τριεστίφ...».
—
Διάταξις πΚ Καλλινίκου, «διαίτησις κληρονομικών δικαίων», έδ.
υπό Μ. Γ ε δε ώ ν, Καν. Διατ. Β' 81.
—
Δύο εγκύκλιοι (29 Αύγούστου και 24 ’Οκτωβρίου) επ. Κοζάνης
Θεοφίλου, κατά τοΰ στολισμού τών γυναικών, έδ. υπό Μ. Κ αλ ι ν δ έ ρ η, ένθ’ άν. 97 επ.
1804. Ναυτικός νόμος Ύδρας, έδ. υπό Γ. Κ ρ ι ε ζ ή, Ιστορία τής νή
σου "Υδρας (Πάτραι 1860) 72 έπ. Πρβλ. I. Μανιατοπούλου, Τό
ναυτικόν δίκαιον τής "Υδρας (Άθ. 1939).
—
Regolamento ecclesiastico risguardante il clero ortodosso della
serenissima Repubblica settinsulare. In Corfu. Ή έλλ. μετάφρα·
σις εδ. τό 1805, υπό τον τίτλον : «Διάταξις εκκλησιαστική άφορώσα
τον ορθόδοξον κλήρον τής Έπτανήσου. Κερκύρα...»
1805 Κωνσταντίνον Άρμενοπονλου Κριτοΰ Θεσσαλονίκης Πρόχειρον, τό
λεγόμενον ή Έξάβιβλος... Ένετίησιν. Παρά Πάνφ Θεοδοσίου·
Έκδοσις όμοια προς την τοΰ Γλυκύ τοΰ 1766.
—
«Συμφωνητικόν γράμμα» τοΰ ίσναφιοΰ τών άμπατζήδων Φιλιππουπόλεως, τής 29 Ιουνίου, έδ. ύπό Κ. Μ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, έν
π. Θρακικά, 3, 329 έπ. Πρβλ. τοΰ ίδιου, έν Άρχείφ τοΰ
θρακικοΰ λαογρ. και γλωσσ. θησαυρού, 3, 145 έπ.
1808. Γραπτά έθιμα Φολεγάνδρου, έδ. έν. JGR 8, 522.
—
’Εγκύκλιος τοΰ καπετάν πασά Γαζή Σελίχ, προς τούς προεστώτας
τής νήσου Πάτμου, έδ. υπό Μ. Μαλανδράκη, ένθ’ άν. 10,
334 έπ.
—
’Εγκύκλιος τοΰ καπετάν πασά Ραμάς Άβδούλ, προς τούς κατοίκους
πέντε νήσων τοΰ Αιγαίου, έδ. ύπό τοΰ ίδιου, ένθ’ άν. 10,
335 έπ.
1809. ’Εγκύκλιος πΚ Ίερεμίου, τής 11 Δεκεμβρίου, προς τούς έπισκό-
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πους, περί εισπράξεως τών όφειλομένων ετησίων εισφορών των
Μονών προς τό Πατριαρχεΐον. Εις 4ον. (εν IEEE 1589).
1810. Γραπτά έθιμα Νάξου, έδ. έν JGR 8, 523 -558. Πρβλ. Ίακ.
Βισβίζη,Ή πολιτική δικαιοσύνη κατά την Έπανάστασιν (Άθ.
1941) 188 έπ., Ν. Πανταζοπούλου, ’Από τής λόγιας παραδόσεως εις τον αστικόν κώδικα (Άθ. 1947) 109 σημ. 48, A. Κ ατ σ ο υ ρ ο ΰ, Συμβολή στή μελέτη τών εθίμων τής Νάξου, έν π.
Ναξιακόν Άρχεΐον 1, 8 έπ. Τά γραπτά ταϋτα έθιμα φαίνεται, ό'τι
ουδέποτε ΐσχυσαν. Πρβλ. τήν από 25 ’Απριλίου 1833 άπάντησιν
Δημογεροντίας Νάξου υπό I. Β ι σ β ί ζ η, έν Έπ. ’Αρχείου Ίστ.
έλλ. Δικαίου Άκαδ. ’Αθηνών, 3, 168 έπ.
—
Διάταξις πΚ 'Ιερεμίου, «προικοδοσιών οροί και κανόνες», έδ. υπό
Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Β' 129.
—
Κήρυγμα τοϋ Διοικητοϋ Κέρκυρας, τής 16 Όκτ , περί διαχειρίσεως
τής περιουσίας τών ναών και μονών τής νήσου. (Μονόφυλλον έντυ
πον, έν Άρχ. Ίονίου Γερουσίας).
—
Κανονισμοί τών Εκκλησιών καί τοΰ Κλήρου τών Ίονικών νήσων.
Εις 8ον. (έν ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχογιάννη 55, 967).
—
Διάταξις πΚ 'Ιερεμίου, περί προικοδοσιών, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν,
Καν. Διατ. Β' 134.
1812. Συμπληρωματικά γραπτά έθιμα Σύρου, έδ. έν JGR 8, 501 έπ.
—
Διαταγή τοΰ Χουρσήτ Μεχμέτ πασά, καπουδάν πασά, προς τους
προεστώτας Νάξου, περί τοϋ καταβλητέου φόρου, έδ. υπό Π.
Ί ω ά ν ν ο υ έν π. Ελληνικά 5, 218 έπ.
—
Διάταξις πΚ Ιερεμίου, περί πολυτελείας, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν,
Καν. Διατ. Β' 142.
1813. ’Εγκύκλιος τοΰ καπουδάν πασά Χουρσήτ Μεχμέτ προς τούς πατμίους,
έδ. υπό Μ. Μαλανδράκη, ένθ. αν. 10, 339 έπ.
—
Σύστημα ή Διαταγαί κατά ψήφον άπάσης τής συνελεύσεως τής έν
Μακεδονία πόλεως Μελενίκου, προς πλείονα άφορώσαι βελτίωσιν
τών έν αυτή θείων οίκων, σχολών τε καί νοσοκομείων καί τής τών
ένδεών απάντων φιλανθρωποτέρας οικονομίας τε καί κηδεμονίας. Έν
Βιέννη...»
—
Διάταξις πΚ Κυρίλλου, κατά προικοδοσιών, έδ. υπό Μ. Γ εδ ε ώ ν,
Καν. Διατ. Β' 145.
1814. Διάταξις πΚ Κυρίλλου, περί κωλυμάτων γάμου, έδ. υπό Μ. Γ εδ ε ώ ν, ένθ’ άν. Β' 149.
1815. Φιρμάνιον Μαχμούτ, καθορίζον προνόμια έπ. Σερβίων — Κοζάνης,
έδ. υπό Α. Σ ι γ ά λ α, έν π. Μακεδονικά, 1, 284.
1816 - 1817. Κώδιξ πολιτικός τοΰ πριγκιπάτου τής Μολδαβίας. Μέρος
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Α' εν Ίασίιρ 1816, Μέρος Β' 1816, Μέρος Γ' 1817. Άνεδημοσιεύθη εν JGR 8, 1-355.
1817. Ό εμπορικός Κώδιξ τής Γαλλίας μεταφρασθεις έκ τοΰ γαλλικοί)
πρωτοτύπου .. παρά Νικολάου τοΰ Παπαδοπούλου,
παρ’ ου προσενεχθείς τφ έν Κ/πόλει έντιμοτάτφ συστήματι των
έλληνορρωμαίων εμπόρων... τύποις έκδίδεται. Έν Βιέννη...»
—
Costituzione degli Stati Uniti delle Isole Ionie... Corfu. Ή έλλ.
μετάφρασις, υπό Π λ ά τ ω ν ο ς Π ε τ ρ ί δ ο υ, έδ. τό 1818, υπό
τον τίτλον : «Πολίτευμα των ενωμένων επαρχιών τών ’Ιωνικών νή
σων... Κέρκυρα ..» Άνεδημοσιεύθη τό 1855, υπό τον τίτλον : «Σύν
ταγμα τοϋ Ίονίου Κράτους τών 1817, ως νΰν υπάρχει μετερρυθμισμένον... Κερκύρςι», κατά μετάφρασιν Μιχαήλ Σ. Ί δρωμένου.
1818. Νομοθεσία τοΰ ‘Υψηλοτάτου και εύσεβεστάτου Αύθέντου και Ήγεμόνος πάσης Ούγγροβλαχίας κυρίου κυρίου Ί ω ά ν ν ο υ Κ αρ ατζ ά, βοεβόδα. Έν Βιέννη...» Άνετυπώθη έν JGR 8, 357 - 440.
—
Νόμος Ύδρας, έδ. υπό Α. Λ ι γ ν ο ΰ, εν Άρχ. Κοιν. "Υδρας
6, 42 έπ. Πρβλ. I. Μανιατοπούλου, ένθ. άν.
1819. Δύο διατάξεις πΚ Γρηγορίου Ε' περί γάμου ίεροδιακόνου, έδ. υπό
Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ· Β' 155 καί 571.
1820. «Κωνσταντίνου Άρμενοπούλο υ... ή ‘Εξάβιβλος εις
κοινήν γλώσσαν... Έκδοσις πρώτη... Έν Βενετία έν τη τυπογρα
φία Πάνου Θεοδοσίου». Πράγματι ς-' έκδοσις- πρβλ. έτη 1744, 1766,
1777, 1793 καί 1805. Είναι ή τελευταία έκδοσις τής μεταφράσεως
τοΰ ’Αλεξίου Σπανού.
—
Γαλλικός εμπορικός κώδηξ μεταφρασθεις εις τήν καθομιλουμένην
ημών διάλεκτον παρά Θ[εοδώρου] Ρ[άκου] Έν Παρισίοις...
1822. ’Οργανικός νόμος (Σύνταγμα τών ’Αρμένων Κρήτης), άρθρ. 29 :
«έως δτου νά εκδοθώσι νόμοι εις τά πολιτικά καί εγκληματικά κρι
τήρια, θέλουν είναι εις χρήσιν οί νόμοι τών αειμνήστων ημών
αύτοκρατόρων».
—
Προσωρινόν Πολίτευμα τής *Ελλάδος (Έπιδαύρου). ’Άρθρ. Ηη' :
«Άχρι τής κοινοποιήσεως τών είρημένων Κωδήκων αί πολιτικαί
καί έγκληματικαι διαδικασίαι βάσιν έχουσι τους νόμους τών αειμνή
στων χριστιανών ημών αύτοκρατόρων καί τούς παρά τοΰ Βουλευτι
κού καί Εκτελεστικού Σώματος έκδιδομένους νόμους- διά δε τά
Εμπορικά, ό εμπορικός τής Γαλλίας Κώδηξ μόνος ισχύει είς τήν
Ελλάδα».
—
Φιρμάνιον περί τών προνομίων μ. Βερροίας, έδ. υπό Π. Ζ έ π ο υ,
εν ΑΙΔ 11, 75 έπ,
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1823. Νόμος τής ’Επίδαυρου (Προσωρινόν Πολίτευμα Άστρους), άρθρ.
π' : «ά'χρι δέ της κοινοποιήσεως των είρημένων Κωδήκων, κατά μέν
τά Εγκληματικά καί Πολιτικά ίσχΰουσιν οί Νόμοι των ήμετέρων
αειμνήστων χριστιανών Αύτοκρατόρων τής Κ/πόλεως, τό απάνθισμα
τών Εγκληματικών τής Β' Εθνικής Συνελεΰσεως τών Ελλήνων,
καί οί από την διοίκησιν έκδιδόμενοι Νόμοι, κατά δέ τά Εμπορικά
ισχύει μόνος τής Γαλλίας ό Εμπορικός Κώδηξ».
1824. Κώδιξ τών νόμων. Φυλλάδιον Α'. Έκ τής εν Ύδρρ Τυπογραφίας.
Εις 16ον. Περιέχει : ’Απάνθισμα τών ’Εγκληματικών.
—
Νόμος τής ’Επίδαυρον ήτοι προσωρινόν πολίτευμα τής Ελλάδος...
“Υδρα...» εις 16ον.
1827. Διάταξις πΚ ’Αγαθάγγελου, περί προικοδοσιών, έδ. υπό Μ. Γ εδ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α' 314.
—
Βεράτιον μ. Πάφου Χαρίτωνος, έδ· έν. π. Κυπριακά Χρονικά
5, 5 έπ.
—
«Διαταγαι γάμων και προικοδοοιών. "Οροι καί κανόνες. Έν τφ τοϋ
Πατριαρχείου τής Κ/πόλεως τυπογραφείφ». εις 4ον.
—
Πολιτικόν Σύνταγμα τής ’Ελλάδος (Τροιζήνος). Άρθρ. 99 : «'Η
Βουλή χρεωστεΐ να φροντίση διά νά συνταχθώσι Κώδηκες, Πολιτι
κός Εγκληματικός καί Στρατιωτικός, έχοντες ιδιαιτέραν βάσιν την
Γαλλικήν Νομοθεσίαν.» Άρθρ. 134 : «Ή δικαστική εξουσία δικά
ζει κατά τους γραπτούς νόμους τοϋ έθνους». Άρθρ. 142 : «'Έως
δτου δημοσιευθώσι Κώδικες... οί Βυζαντινοί Νόμοι, τό ’Απάνθι
σμα τών εγκληματικών... και οί παρά τής Ελληνικής Πολιτείας δη
μοσιευόμενοι νόμοι έχουν ίσχύν’ εις δέ τά εμπορικά ίσχύν νόμου
έχει ό εμπορικός τής Γαλλίας Κώδηξ».
1828. ’Έγγραφον τών αντιπροσώπων τών Συμμάχων Αυλών, άπευθυνουσών 28 ερωτήματα καί ζητουσών τήν λύσιν των (τής 9 Όκτ.) έδ.
έν Correspondance du Comte Capodistria, τ. 4, 460 έπ. καί
(δρθότερον) υπό Α Μάμουκα, Τά κατά τήν άναγέν. τής Ελ
λάδος, τ· 11, 236 επ. καί : Άπάντησις τοϋ Πανελληνίου διά τοϋ
Καποδίστρια (τής 18/30 Όκτ.) έν Correspondance τ. 4, 455 επ.
καί Μάμουκα, ένθ’ άν. 11, 245 επ. ’Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα
τά ύπ’ άριθ. 24 — 28 έρωτήματα. Αί απαντήσεις τής Κυβερνήσεως
ούχί πάντοτε ακριβείς (πρβλ. Δ. Καμποΰρογλου, 'Ιστορία
τών ’Αθηναίων, 2, 56 έπ.).
—
Κατάστρωσις τών έκπαλαι σιουρουτίων τοϋ βηλαετίου (ναχαγιέ) Ζαγορίου, έδ. υπό Π. Β ι ζ ο υ κ ί δ ο υ, Ιν Ήπ. Χρ. 2, 33 επ.
—
Ψήφισμα ΙΘ' τής 15 Δεκ. τού Κυβερνήτου (Μάμουκα, ένθ’ άν. 11,
505 έπ.) άρθρ. 38 : «Τά δικαστήρια ακολουθούν εις μέν τά πολι
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τικά, τούς νόμους των αυτοκρατόρων, περιεχομένου? εις την πρόχει
ρον Έξάβιβλον τοΰ Άρμενοπούλου, εις δέ τά εμπορικά, τον τής
Γαλλίας εμπορικόν κώδηκα».
1830. Πράξις ύπ’ άριθ. 64 τής 4 Φεβρ. Α' : «'Ο επί τής Δικαιοσύνης
Γραμματεΰς τόσον έκ των Βασιλικών ό'σον καί εκ των Νεαρών των
μεταγενεστέρων αυτοκρατόρων θέλει συλλέξει άπαντας τούς πολιτι
κούς βυζαντινούς νόμους, κατατάττων αυτούς εις τήν άνήκουσαν
τάξιν».
—
’Εγκύκλιος περί εθίμων, τής 15 Δεκ., προς τούς Προέδρους των
δικαστηρίων Σπάρτης, έδ. εν Μ ά ο υ ρ ε ρ (μετ. Ε. Κ α ρ ασ τ ά θ η, Ό ελληνικός Λαός, Α' 429 έπ.).
—
Ψήφισμα 152 τής 15 Αύγ. Περί Διοργανωμον Δικαστηρίων. Άρθρ.
148 : «Τά δικαστήρια διά μέν τό πολιτικόν ακολουθούν τούς νόμους
των αυτοκρατόρων' έωσοΰ δ’ έκδοθή ή παρασκευαζομένη συλλογή
αυτών, θέλουν συμβουλεύεσθαι τούς περιεχομένους εις τήν πρόχει
ρον έξάβιβλον τού Άρμενοπούλου».
1832. Πολιτικόν Σύνταγμα τής 'Ελλάδος, τής 15 Μαρτίου, τής Ε' Συνελεύσεως. ’Άρθρ. 291 : «"Εως δτου δημοσιευθώσι κώδικες νόμων,
κατά τό 118 άρθρον, οι βυζαντινοί νόμοι των ρωμαίων καί χρι
στιανών αυτοκρατόρων... καί οί παρά τής ελληνικής πολιτείας δημο
σιευόμενοι έχουν ισχύν». Άρθρ. 288 : «αί έξ δλων των κοινωνι
κών σχέσεων πηγάζουσαι συμφωνίαι καί αί από συναλλαγμάτων
υποθέσεις θέλουν δικάζεσθαι καί άποφασίζεσθαι κατά τάς βάσεις
έφ’ ών στηρίζονται, χωρίς νά παραβιάζωνται εις τό παραμικρόν τά
έγγραφα καί αΐ συνθήκαι, αί γενόμεναι επί καλή πίστει καί κατά
τάς έπικρατούσας τοπικός συνήθειας...»
—
Θέσπισμα περί περιορισμού τών προικοδοσιών 19 χωρίων τοΰ Ζαγορίου τής ’Ηπείρου, έδ. υπό Π. Β ι ζ ο υ κ ί δ ο υ, έν Ήπ. Χρ.
2, 37 επ.
1833. Γραπτά έθιμα Σπετσών, έδ. εν JGR 8, 559 — 563.
—
Γραπτά έθιμα Άν. Σπάρτης, έδ. υπό Ί α κ. Β ι σ β ί ζ η, έν π.
Άθηνα 53, 253 έπ.
—
«Πρόχειρον νόμων, τό λεγόμενον Ή Έξάβιβλος, συλλεχθεΐσα από
δλους τούς νόμους κατ’ εκλογήν καί επιτομήν καί συνταχθεισα ούτω
παρά ... Κωνσταντίνου τού Άρμενοπούλου καί
μεταφρασθεΐσα παρά Κ. Κ λ ο ν ά ρ η. Έν Ναυπλίιρ.. »
—
Εγκύκλιος τής 22 Μαρτίου τής επί τής Δικαιοσύνης Γραμματείας,
προς τούς επαρχιακούς Ειρηνοδίκας καί Δημογέροντας τής Επικρά
τειας· Περιέχει κατάλογον ερωτημάτων («ζητημάτων») περί τοπικών
εθίμων. Άνεδημοσιεύθη υπό Δ. Π α σ χ ά λ η, έν ΑΙΔ 6, 217 έπ·
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1834. Προνόμια Σάμου. Βλ. Μετάφρασιν υψηλοί αΰτοκρ. Φιρμανίου,
ήτοι της οργανικής Διατάξεως τής έκδοθείσης τό 1824 καί περιεχούσης τά χορηγηθέντα τοΐς Σαμίοις Προνόμια (1839).
1835. Έκδοσις τής Έξαβίβλου τοΰ Άρμενοπούλου, εν Άθήναις
(μόνον κείμενον). Πρβλ. Ί α κ. Β ι σ β ί ζ η, εν ΤΑ, 163— 172.
—
Φιρμάνιον Μαχμούτ Β' περί των προνομίων των νήσων τοΰ αρχι
πελάγους, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Γράμματα 107 έπ.
—
Διάταξις πΚ Γρηγορίου, περί γάμου, εδ. υπό Μ. Γεδεών, Καν.
Διατ. Α' 3691836. Διάταξις πΚ Γρηγορίου, περί προικοδοσιών, εδ. υπό Μ. Γεδεών,
Καν. Διατ. Α' 328.
—
Διάταξις τοΰ αΰτοΰ, περί έγκυρου γάμου, έδ. αυτόθι, Β' 203.
1837. Διάταξις τοΰ αΰτοΰ, κατά των ’Αδελφάτων, εδ. αυτόθι, Β' 207.
1838. Διάταξις τοΰ αΰτοΰ, περί διαζυγίου, εδ. αυτόθι, Β' 336.
1839. «Τόμος περί συνοικεσίων», επί πΚ Γρηγορίου ς-', εδ. εν Ράλλη —
Π ο τ λ ή 5, 164 επ.
—
Βεράτιον (Χάτι Σερίφ) Μαχμούτ Β' προς τον μ. Ήρακλείας Διονύ
σιον μνημονεύεται υπό Σ. Θ. Θ ε ο φ α ν ί δ ο υ, εν Άρχ. Θρακ.
λαογρ. καί γλωσσ. θησαυροΰ 14, 353 επ., περί των προνομίων τοΰ
γένους. Όμοιου περιεχομένου τό δημοσιευθέν υπό Α. Άναγνωσ τ ί δ ο υ, προς τον μ· Άγαθουπόλεως Ήσαΐαν, έν π. Δωδεκανησιακή Έπιθ. (Μάιος-’Ιούνιος 1948). Πρβλ. Heidborn, Ma
nuel de droit public et administratif de l’Empire Ottoman, 1
(1908) 94, 297.
1841. Γράμμα ’Ανθίμου τοΰ από Κυζίκου, κατά προικοδοσιών, προς τους
ορθοδόξους τής μ. Νικομήδειας, εδ. υπό Μ. Γεδεών, έν π Φιλολ.
’Ηχώ Κ/πόλεως, περ. Β' άριθ. 3 (1896) 17 έπ.
—
Codice civile degli stati uniti delle Isole Ionie. Corfu... ε’ις 8ov.
Έδ. έν έλλ. μεταφράσει τό 1851. ’Επίσης έμπορικός καί ποινικός
’Οργανισμός Δικαστηρίων, Πολιτική καί Ποινική Δικονομία. Πρβλ.
Π. Ζ έ π ο υ, Ή σημασία τοΰ Ίονίου πολιτικοΰ Κώδικος, ως
τοπικού έλλ. Δικαίου, έν ΑΙΔ, 5, 556 έπ.
1844. Διάταξις πΚ Γερμανού, περί προικοδοσιών, έδ. υπό Μ. Γεδεών,
Καν. Διατ. Α' 335·
1849. ’Εγκύκλιος έπιστολή πΚ ’Ανθίμου, περί ορκου, έδ. έν Ράλλη—
Π ο τ λ ή, 5, 617 έπ.
1852. Νόμος Καταστατικός τής 'I. Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος,
έδ. έν Ρ ά λ λ η — Π ο τ λ ή 5, 602 έπ.
—
Νόμος περί έπισκοπών καί έπισκόπων καί περί τοΰ υπό τούς έπισκόπους τελοΰντος Κλήρου, έδ. αυτόθι, 5, 591 έπ.
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1853. Φιρμάνιον Μετζήτ, περ'ι τηρήσεως των εκκλησιαστικών δικαίων των
ρωμαίων, έδ. υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Γράμματα 114 έπ.
1856. Χάτι Χονμαγιόύν. Έδ. εν έλλ. μεταφράσει υπό Δ. Ν ι κ ο λ α ΐδ ο υ, Όθωμ. Κώδικες 3 (1880) 2849 επ.
1864 Πρακτικόν περί εθίμων Καρπάθου, έδ. υπό Μ. Μιχαηλίδου —
Νουάρου, ένθ’ άν. 14 επ. Άνεδ. έν JGR 8, 564 έπ.
1865. Βεράτιον άρχιεπ. Κΰπρου Σωφρονίου, έδ. υπό Φιλ. Γεωργίου,
Ειδήσεις ιστορικοί περί τής Εκκλησίας τής Κΰπρου (1875) 136 έπ.
1866. Νόμος ΡΝ' περί άφομοιοδσεως νομοθεσίας Επτάνησου.
1868. ’Οργανικός Νόμος Κρήτης.
1876. Γραπτή διατύπωσις έθιμικοΰ δικαίου Άστυπαλαίας, έδ. υπό Μ.
Μιχαηλίδου-Νουάρου, έν π. Λαογραφία 13 (1950) 126 έπ.
1878. Σΰμβασις τής Χαλέπας (Κρήτης), δΓ ής έπεξετάθη καί διετάχθη ή
πλήρης έφαρμογή τοΰ ’Οργανικού Νόμου (βλ. έτος 1868).
1881. ’Εγκύκλιος πΚ ’Ιωακείμ, περί δικαστηρίων, έδ· έν Έκ. Άλ. 1, 2351897. Σαμιακός Κώδιξ, τεθείς έν Ϊσχΰϊ από τοϋ 1899, καταργηθείς δε
διά τοΰ Άστικοΰ Κωδικός.
1903. Αστικός Κώδιξ Κρήτης (υπ’ άριθ. 573), έξ άρθρων 1357.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ
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