
ΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΕΓΙΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ Ο «ΚΩΝΤΙΚΑΣ» ΤΟΥ ΝΟΤΑΡΙΟΥ ΠΟΥΛΟΥ

Εις τά οκτώ ερωτήματα1 τοϋ γραμματέως τής Δικαιοσύνης X. Κλονάρη 
προς τούς ειρηνοδίκας καί δημογέροντας, περί τοϋ ίσχύσαντος κατά τόπους 
δικαίου επί τουρκοκρατίας, μεταξύ τών πολλών περιφερειών, αί όποΐαι ουδό
λως άπήντησαν, είναι καί αί Άθήναι. Συνεπώς θά έστερούμεθα τελείως πλη
ροφοριών περί τοΰ κρατήσαντος έν Άθήναις δικαίου επί τουρκοκρατίας, καί 
κατά πόσον τό εξ εθίμου δίκαιον έτροποποίησε τό επίσημον, δηλ. την Έξά- 
βιβλον τοΰ Άρμενοποΰλου, εάν δεν εΐχομεν την έπίκλησιν καί άπόδειξιν δια
φόρων εθίμων ενώπιον τών δικαστηρίων, ιδία κατά τάς πρώτας δεκαετηρί
δας άπο τής συστάσεως τοϋ βασιλείου. ‘Η πηγή δμως αϋτη δεν είναι άπολύ- 1

1 Τό πρωτότυπον τών «ζητημάτων», τής 22 Μαρτίου 1833, εις γλώσσαν κατα
φανώς άπλουστέραν τής συνηθιζομένης τότε είς νόμους καί εγκυκλίους, ευρίσκεται 
έν μονοφυλλφ έν τή 'Ιστ. καί ’Εθν. 'Εταιρεία, ύπ’ άριθ. 1411/84. Τοΰτο έδημο- 
σιεύθη υπό Δ. Π α σχόλη, έν Άρχ. Ίδ. Δικαίου 6, 217 έπ. 'Ο Λ. Χρυσαν- 
θόπουλος (Συλλογή τοπικών τής 'Ελλάδος συνηθειών, σ. 1 έπ.), άντί ν’ άνα- 
τρέξη είς τό πρωτότυπον, μετέφρασε ταϋτα έκ τοϋ γερμανικού, έκ τοΰ βιβλίου τοϋ 
Maurer (Das griechische Volk, § 63). 'Ο E. Καρ ασταθής, έν τή μετα
φράσει τοϋ Α' τόμου τοΰ έργου τοΰ Maurer (Ό Ελληνικός Λαός, Άθ. 1943, 
σ. 163) παρέλαβε τά έρωτήματα έκ τοΰ Χρυσανθοπούλου, ύπολαβών, εύλόγος, δτι 
είναι τό πρωτότυπον. Διάφοροι άβλεψίαι έν τή μεταφράσει τοϋ Ε. Καραστάθη περί 
τά κυρία ονόματα, άφοροΰν μάλλον είς τούς φιλολόγους ή τούς νομικούς (π.χ. έν 
σ. 58 σημ. 95 : Νεάπολις τής Ρωμανίας, άντί : Ναύπλιον. Τά κύρια ονόματα : 
Σουγδούρης, Άνδράκιτος, Κέραμος, αδελφοί Μαρούσου, Σελέπης, Κομιτάς, είναι οί : 
Σουγδουρής, ’Ανθρακίτης, Κεραμεύς, αδελφοί Μαρουτσαΐοι, Τσελέπης, Κομμητάς). 
Διά τούς νομικούς άναγνώστας είναι μόνον λυπηρόν, δτι ό μεταφράστης, κατά τήν 
έπεξεργασίαν τών έθίμων, πρός συμπλήρωσιν τής έκθέσεως τοΰ Maurer, κατέφυγεν 
είς τόν Χρυσανθόπουλον, μή λαβών ύπ’ δψιν τήν κατά πολύ τελειοτέραν άνάπτυξιν 
τοΰ θέματος υπό τών Π. καί I. Ζέπων, έν J.G.R. (1931), τ. 8, σ. 441 -583. 
Πρός συμπλήρωσιν τοΰ θέματος, πρβλ. τάς μεταγενεστέρας έργασίας τών Δ. Γκί νη, 
Τό έξ έθίμων δίκαιον τών Χίων έπί τουρκοκρατίας, έν π. Ελληνικά 11 (1939) 
301 έπ., Ν. Βέη, Τοπικά νομικά έθιμα Βυτίνης καί τής έπαρχίας Τριπόλεως, είς 
Πρακτικά Άκαδ. ’Αθηνών 20 (1945) 68- 85, Ίακ. Βισβίζη, Περί έθίμων 
Άνατ. Σπάρτης, έν π. Άθηνα 53 (1949) 253 έπ., τοΰ ίδιου, Νομικά τινα έθιμα 
τών νήσων Σπετσών, "Υδρας, Πόρου καί Σαλαμϊνος, έν Έπ. ’Αρχείου 'Ιστ. έλλ. 
Δικαίου 3 (1950) 8 έπ.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Έτ©{ Κ' 17
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258 Δημητρίου S. Γκίνη

τως ασφαλής, διότι έξηρτάτο έκ τής επιτηδειότητος τών διαδίκων ή διά μαρ
τύρων άπόδειξις τών εις τάς έκάστοτε περιπτώσεις συμφερόντων εις αυτούς 
νομικών εθίμων. Σπουδαιοτέραν πηγήν, άσφαλεστάτην δέ, θ’ άπετελουν τα 
σφζόμενα συμβόλαια και at διαθήκαι τής περιόδου τής τουρκοκρατίας' ή 
πηγή όμως αυτή άτυχώς παρημελήθη τελείως μέχρι σήμερον. Βεβαίως τα σφ- 
θέντα συμβόλαια τών ’Αθηνών τής εποχής εκείνης δεν είναι πολλά, προέχει 
δέ ό καταρτισμός ενός ευρετηρίου τ<ών ελάχιστων έκδεδομένων τοιούτων, κυ
ρίως δέ ή περισυλλογή καί δημοσίευσις τών ανεκδότων. 'Εξήκοντα συμβό
λαια τών ετών 1749 - 1772 τών νοταρίων ’Αθηνών Παλαιολόγου Βουρ- 
δουχα, Νικολάου Μπενιζέλου και Νικολάου Χειλά, άποκείμενα εν τή Ίστ. 
και Έθν. Εταιρεία (ύπ’ άριθ. 4100), έδημοσιεΰθησαν υπό τοϋ Ά ν τ. 
Μομφερράτου’, ταϋτα ό’μως, από νομικής πλευράς, μικρόν παρουσιά
ζουν ενδιαφέρον, διότι πάντα—πλήν ενός δωρητηρίου—είναι προικοσύμ
φωνα. ’Άλλα συμβόλαια, διαφόρων εποχών, έδημοσιεΰθησαν υπό τοϋ Δ. 
Καμπούρογλου1 καί τοΰ Θ. Ν. Φιλαδελφέως1 * 3 * *.

Πολύ μεγαλύτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει ό «Κώντικας» (κώδιξ) τοϋ 
νοταρίου τών ’Αθηνών κατά τούς χρόνους τής Έπαναστάσεως Π a ν α γ ή 
Π ο ύ λ ο υ *. Ό κώδιξ οΰτος, μετά τινας περιπλανήσεις6, κατέληξεν είς τά 
Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους6. Τον κώδικα τοϋ Πούλου, εφ’ δσον γνωρίζω,

1 Έν Δ. Καμπούρογλου, Μνημεία τής 'Ιστορίας τών Αθηναίων, τ. Γ"
27-117.

3 'Εγκατεσπαρμένα εις τούς τρεις τόμους τών Μνημείων καί είς τούς τρεις 
τόμους τής 'Ιστορίας του τών ’Αθηναίων.

3 Επίσης εγκατεσπαρμένα έν τή Ίστορίρ του τών ’Αθηνών επί τουρκοκρατίας 
(’Αθ. 1902), τ.α' καί β'.

* Έλαχίστας βιογραφικάς περί αΰτοϋ πληροφορίας δίδει ό Ί. Βλαχογιάν- 
νης, είς τό ’Αθηναϊκόν ’Αρχεΐον, τ. Α' (’Αθ. 1901), σ. 223, δπου καί τό Ήμερο- 
λόγιον τοϋ Πούλου (σ. 223 - 245). Τμήμα τοϋ τελευταίου, μετά πολλών όμως σφαλ
μάτων, είχε δημοσιεύσει προηγουμένως ό Δ. Καμπούρογλου ς, Μνημεία, Γ' 
παράρτ. σ.κa'r μα', μετά σημειοόματος τοϋ ΙΙούλου περί τής «δημοσίας υπηρεσίας» του.

6 *Ως φαίνεται έκ σημεκόματος επί τοΰ οπισθίου εξωφύλλου τοΰ Κώδικος, 
οΰτος παρεδόθη τό 1835 είς τό Δημαρχείον. Μεταγενεστέρους εύρίσκετο έν τή Είσαγ- 
γελίφ τοΰ Έφετείου ’Αθηνών (βλ. Σ. Λάμπρον, έν Ν. Έλληνομν. 13, 482).

6 Ύπ’ άριθ. 1. Προχειροτάτην περιγραφήν τοΰ Κωδικός βλ. ύπό Δ. Καμ
πούρογλου, Ίστ. τών ’Αθηναίων, Α' σ. 168. Δίδω έν πρώτοις πλήρη περιγρα
φήν τοΰ Κώδικος: Διαστάσεις: 0.205x0.295, έσταχωμένος, μετά δερμάτινου μαύρου 
περικαλύμματος. Σύγκειται έκ φ. 1 ά.ά.+458, ήριθμημένων μεταγενεστέρους, διά 
μολυβδίδος. Έξ αυτών λευκά τά φ. 6α, 23, 29, 33α, 54α, 93α, 118β-123β, 205α, 
207, 298β, 243α, 246β, 252β-273β, 285β - 352β, 368β - 372β, 374β - 398β, 421β - 
425β, 428β - 458β. Ό μέγας άριθμός τών λευκών φύλλων εξηγείται έκ τής έκ τών 
προτέρων διαιρέσεως τοΰ κώδικος είς οκτώ τμήματα, άναλόγως τοΰ είδους τών κατα- 
χωριζομένων πράξεων. Έν φ. Ιά.ά. ; «Κώδιξ Δημόσιος Διηρημένος είς Προικοδοΰίας,
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εκ των νομικών έμελέτησε μέχρι τοϋδε μόνον ό κ. Γ. ΙΙετρόπουλος, 
χωρίς δμως καί νά χρησιμοποίηση τούτον έν μελέτη τινί1. Τα συμβόλαια 
ταϋτα είναι πολλαχώς ενδιαφέροντα διά την μελέτην των τοπωνυμίων συνοι
κιών καί τοποθεσιών τής πόλεως των ’Αθηνών καί των περιχώρων, των 
ονομασιών τών διαφόρων οικιακών σκευών, επίπλων, κοσμημάτων, μερών 
τής ενδυμασίας, γλωσσικών ιδιωτισμών* 1 2, τής περιουσιακής καταστάσεως τών

Εκποιηθείς, Δωρεάς, Διανομάς Κληρονομιών, Συμφωνίας, ’ Υποθήκας, Αιαϋήκας και 
’Αποφάσεις τον Κριτηρίου. Έν Άθήναις τη αΠ Δεκεμβρίου 1823. Π. Πονλος». Έπί 
τοϋ όπισθεν εξωφύλλου : «εις τά 1835 20. Σεμπιβρίου. έπαραδόθη ό παρών κώνδικας 
είς τό διμαρχείον κατά ζήτηαιν τής προσκλήαεως. Γεώργιος Πονλος». Τά οκτώ τμήματα 
τοϋ Κωδικός είναι : Α) Προικοδοοίαι, φ. 1 - 118α. Έν δλφ 219 συμβόλαια, από 
13 Δεκ. 1823 μέχρι 29 Ίουν. 1833. Β) Εκποιήσεις, φ. 184α - 230β καί : «Συνέχεια 
τών Πράξεων Εκποιήσεων», φ. 247α - 252α. Ή άρίθμησις των συμβολαίων τούτων 
ανώμαλος’ άριθμοΰνται άρχικώς 314 εκποιήσεις, έπονται (φ. 211 β - 230α) έτερα συμ
βόλαια, άριθμούμενα 5 - 75. Συνεπώς ό αριθμός τών συμβολαίων τούτων είναι περί
που 408, από 4 Δεκ. 1823 μέχρι 12 Φεβρ. 1833. Γ) Αωρεαί, φ. 231α - 242β, έν δλφ 
39, από 7 Ίαν. 1824 μέχρι 20 Ίαν. 1833. Δ) Διανομαί Κληρονομιών, φ. 274α - 285α, 
έν δλφ 28, άπό 3 Μαΐου 1824 μέχρι 21 Ίαν. 1833. "Η άρίθμησις τούτων ανώμα
λος' άριθμοΰνται αί τρεις πρώται πράξεις (1-3) καί αί τρεις τελευταίοι (44-46). 
Τ) Ύποθήκαι, φ. 373α - 374α, έν δλφ 12, άπό 20 Φεβρ. 1824 μέχρι 15 Σεπτ. 1832. 
Ζ) Διαθήκαι, φ. 399α - 421α, έν δλφ 54 καί μία άνευ άριθμοΰ. Εννέα έκ τούτων 
ημιτελείς καί άνυπόγραψοι. Άπό 18 Ίαν. 1824 μέχρι 1 Φεβρ. 1833. Η) ’Αποφά
σεις τον Κριτηρίου, φ. 426α - 428α. Πράγματι δμως παταχωροϋνται τέσσαρες μόνον 
άποφάσεις (20 Δεκ. 1823 μέχρι 1 Όκτωβρ. 1824, έ'πονται δέ διάφοροι άλλαι πρά
ξεις. Συνεπώς αί έν τω Κώδικι περιεχόμεναι έν συνόλφ συμβολαιογραφικοί πράξεις 
άνέρχονται περίπου είς 850, τής άρχαιοτέρας τούτων (διανομής κληρονομιάς) έγγρα- 
φείσης τήν 3 Δεκ. 1823, τής δέ νεωτέρας (προικοδοσίας) την 24 Ιουνίου 1833. 
*0 Ποϋλος υπογράφει είς τάς πράξεις τοϋ Κώδικος άλλοτε μέν ως Δημόσιος Νοτά
ριος, άλλοτε δέ ως Γενικός Νοτάριος, ή ώς Νοτάριος ’Αθηνών, ή, απλώς, ώς νοτά
ριος, εις δέ τάς τελευταίας πράξεις, ώς Μνήμων, οπότε καί τό γραφεϊόν του ονομά
ζει Μνημονεΐον. Πράξεις τινές, γενόμεναι έν Αίγίνη, δπου μετεφέρθη ό Κώδιξ άπό 
Μαΐου 1827 μέχρις Αΰγούστου 1828, λόγοι τών περιπετειών τοϋ.πολέμου έν Άθή- 
ναις, υπογράφονται υπό τοϋ Γεωργίου Πούλου, μετά τής μνείας : «είς ελλειψιν 
νοταρίου».

1 Πρβλ. Ν. Πανταζοπούλου, Άπό τής λογίας παραδόσεως είς τόν 
Αστικόν Κώδικα (Άθ. 1947) σ. 92 σημ. 18: «Έν Άθήναις φαίνεται οτι έπεβλήθη 
το λ,αικον Δίκαιον. Οντως εκ τών 1000 ιδιωτικών σνμβολαίοον τών καταχωρηθέντων είς 
τον Κώδικα τοϋ γενικόν νοταρίου ’Αθηνών Παναγή Ιΐονλον, μεταξύ τών ετών 1823- 
1833, ον δεν απολύτως, ώς μοί άνεκοίνωαεν ό καθηγητής Γ. Πετρό πονλος, κατηρτίοθη 
βάσει τοϋ επισήμου Δικαίου». 'Η βεβαίωσις αΰτη, οΰτω διατυπουμένη, δέν είναι άπο- 
λύτως άκριβής' αΰτη ισχύει μόνον διά τήν κληρονομικήν διαδοχήν.

2 Έκ τούτων σημειώ τά εξής : α) αγνώριστα, ή, σπανιώτερον, άνεγνώριατα. 
Χρησιμοποιείται προκειμένου περί άκινήτοιν άνηκόντων είς πλείονας τοϋ ενός, έξ 
άδιαιρέτου. Πρβλ. καί συμβόλαιον τοϋ 1782, έν Δ. Καμπούρογλου, Μνημεία, Γ' 
σ. 265. β) όλοϋστερινή (διαθήκη), δηλ. τελευταία' ή έ'ννοια τοϋ όρου τούτου είναι
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260 Δημητρίου 2. Γκίνη

κατοίκων, τής αξίας των ακινήτων, τής αγοραστικής αξίας τοΰ νομίσμα
τος, κλπ.

’Από νομικής δμιος πλευράς είναι μεγίστη ή αξία τοΰ Κώδικος τούτου, 
διότι διά των εν αύτφ περιεχομένων 850 περίπου συμβολαίων μιας δεκαετίας 
μάς παρέχεται εναργής εϊκων τοΰ εις την περιοχήν των ’Αθηνών εφαρμοζό
μενου δικαίου επί τουρκοκρατίας1.

** *

’Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει τό έβδομον τμήμα τοΰ Κώδικος, 
περιέχον τάς διαΰήκας. 'Ως προς τους τύπους τών διαθηκών και ώς προς τό 
έκ διαθήκης κληρονομικόν δίκαιον, τό έφαρμοζόμενον έν Άθήναις Δίκαιον 
άφίσταται τελείως τοΰ επισήμου Δικαίου τής Έξαβίβλου.

Α) 'Ως προς τους τύπους τών διαθηκών παρατηροϋμεν τά εξής :
1) Αί διαθήκαι αυται είναι δημόσιαι, συντασσόμεναι ενώπιον τοΰ νοτα

ρίου, χωρίς ό'μως τοΰτο να σημαίνη, δ'τι άπεκλείοντο αί μυστικαί διαθήκαι*.
2) Δεν είναι απαραίτητον νά υπογράφωνται αί δημόσιαι διαθήκαι ύπο 

τοΰ διαθέτου’ έκ τών 55 διαθηκών τοΰ Κιόδικος, μόνον 8 υπογράφονται υπό 
τοΰ διαθέτου * 1 2 3, χωρίς εις τάς λοιπάς νά μνημονεύεται άγνοια γραμμάτων τού
του. ’Ενίοτε υπογράφει καί 6 κληρονόμος.

3) Ό αριθμός τών μαρτύρων δεν είναι σταθερός’ είς έξ διαθήκας4 οΰ- 
δείς μάρτυς υπογράφει, εν φ εις τήν υπ’ άριθ. 9 υπογράφουν 10 μάρτυρες. 
Ό συνήθης δμως αριθμός μαρτύρων φαίνεται νά ήτο δύο5 ή τρεις6. Άξιο-

δΐΐ ό διαθέτης παραινείται τοΰ δικαιώματος τής άνακλήσεως’ γ) άϋέτησις (διαθή
κης) σημαίνει άνάκλησις. δ) συμπληαστάδες (έν φ. 172α) οί κύριοι γειτονικού ακι
νήτου, έχοντες δικαίωμα προτιμήσεως’ έν προικοσυμφώνφ τού 1751 (Δ. Καμπούρο- 
γλου, ένθ’ άνωτ. Γ' σ. 35) : σονμπλιστάδες. ε) αιγνρικον τον σπιτιού, δηλ. τα 
οικιακά έπιπλα καί σκεύη. Έν φ. 403α, δπου αναγράφονται ταύτα έπεξηγηματικώς, 
συμπεριλαμβάνονται τά κρασοβάρελα.

1 Λέγω «τουρκοκρατίας», έν ω πρόκειται περί περιόδου καλυπτούσης μονον 
τήν τελευταίαν δεκαετίαν τής τουρκικής κυριαρχίας' άλλά καί αί απαντήσεις περί 
τών ίσχυσάντων νομικών εθίμων επί τουρκοκρατίας είναι σύγχρονοι (1833), πλήν 
τών σπανίων περιπτώσεων διασώσεως γραπτής διατυπώσεως τών εθίμων προγενεστέ
ρων έποχών. Δέν είναι άλλως τε πιθανόν, δτι τό Δίκαιον, ούτινος ή έξέλιξις είναι 
βραδύτατη, έτροποποιήθη άκριβώς κατά τούς χρόνους τής Έπαναστάσεως.

2 Έκ τής ύπ’ άριθ. 55 διαθήκης φαίνεται δτι προϋπήρξεν ιδιόγραφος, άνα- 
κληθεΐσα διά μεταγενεστέρας, καταχωρουμένης έν τφ Κώδικι. ’Ιδιωτικήν διαθήκην 
τοΰ 1823 έδημοσίευσεν δ Δ. Καμπούρογλους, ένθ’ άν. Γ' σ. ις'.

3 Αί ύπ’ άριθ. 6, 22, 26, 31, 40, 46, 49 καί 54.
4 Τάς ύπ’ άριθ. 29, 30, 32, 37, 38 καί 45.
5 Είς τάς ύπ’ άριθ. 10, 11, 13, 19, 23, 42, 43, 46 καί 52.
6 Είς τάς ύπ’ άριθ. 1, 2, 6, 12, 16, 18, 27, 31, 39, 40 καί 44.
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σημείωτον είναι, δτι δ αριθμός των μαρτύρων εξακολουθεί να ποικίλλω καί 
μετά τό περί Διαθηκών Ψήφισμα τοϋ Κυβερνήτου τής 11 Φεβρ. 1830, τό όρί- 
ζον 3 ή 4 μάρτυρας. Γενικώς, οι τύποι τών διαθηκών, οί οριζόμενοι υπό 
τοϋ Ψηφίσματος> δεν φαίνεται να έφηρμόσθησαν έν Άθήναις, τουλάχιστον 
μέχρι τοϋ 1833.

4) Ή διαθήκη δεν έτηρεΐτο μυστική ζώντος τοϋ διαθέτου. ’Όχι μόνον 
εις πάσας σχεδόν, στερεοτϋπως, μνημονεύεται, δτι δίδεται άντίγραφον τής 
διαθήκης, άμα τή συντάξει της, άλλ’ ενίοτε δ διαθέτης δίδει εντολήν να δοθή 
αμέσως άντίγραφον τής διαθήκης εις τον κληρονόμον του1.

5) Αί κοιναί διαθήκαι έπετρέποντο' τοϋτο δε όχι μόνον μεταξύ συζυ
γών1 2 *, άλλα καί μεταξύ άδελφώνΔ

6) Επίσης έπετρέποντο αί άμοιβαΐαι διαθήκαι μεταξύ συζύγων4.
7) Συχνότατα διά τής διαθήκης μεταβιβάζεται άπό τής συντάξεώς της ή 

πλήρης κυριότης τών καταλειπομένων άκινήτων εις τον κληρονόμον, δπότε, 
κατά κανόνα, δ κληρονόμος άναλαμβάνει, άντιστοίχως, τήν ύποχρέωσιν δια
τροφής τοϋ διαθέτου, ή μεταβιβάζεται άπό τής συντάξεως τής διαθήκης μό
νον ή ψιλή κυριότης, τοϋ διαθέτου διατηροϋντος τήν έπικαρπίαν έφ’ δρου 
ζωής του.

8) "Ενεκα τής φύσεως ταύτης τών διαθηκών, περιεχουσών κληρονομι
κήν σύμβασιν, δ διαθέτης συνήθως παραινείται τοϋ δικαιώματος άνακλήσεως 
τής διαθήκης, δπότε ή διαθήκη καλείται «άμετάτρεπτος» 5, ή «δλοϋστερινή» 6.

9) Σπανιώτατα ή διαθήκη δεν περιέχει έγκατάστασιν κληρονόμου, αλλά 
μόνον κληροδόχου 7.

Β) 'Ως προς τό περιεχόμενον τών διαθηκών :
1) Έκ τινων διαθηκών8 φαίνεται μή υφιστάμενος δ θεσμός τών άναγ- 

καίων κληρονόμων, τοϋ διαθέτου δυναμένου ν’ άποκλείση τούτους, άνευ ρη
τής άποκληρώσεως9.
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1 Ύπ’ άριθ. 2 καί 7.
2 Ύπ’ άριθ. 35, 40 καί 54.
8 Ύπ’ άριθ. 16.
4 Ύπ’ άριθ. 40, 49, 50 καί 54.
6 Αί ϋπ’ άριθ. 1, 4, 12, 16, 18, 23 καί 26.
6 Δια της εν φ. 359β πράξεως ή διαθέτις *άϋετεΐ» (δηλ. ανακαλεί) τήν διαθή

κην της, διότι ο υιός της «.δεν έδειξε καμμίαν περιποίηοιν είς αυτήν, εναντίον εις τήν 
νπόοχεοίν του».

7 Ύπ’ άριθ. 3.
8 Τών ύπ’ άριθ. 14, 17, 18, 19, 29 καί 30.
9 Εν τούτοις διά τής υπ’ άριθ. 18 διαθήκης «ή Κρέουζα χήρα Γιάννη Σ., 

εχονοα πληρη άδειαν απο το Κριτήριον νά εκποιήοη τά κτήματά της διά νά ζωοτροφηβή, 
επειδή τα παιδια της ελλειπονοιν άπό το χρέος των, οΰεν σνμφωνήοαοα με τον νίόν 
της Σιδερήν, διαδετει εις αυτόν τά εξής κτήματά της... τό μερίδιον όπον έχει άπό τον
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2) ’Απαγορεύεται ή συνεισφορά τών προικισθεισών θυγατέρων προς 
συμμετοχήν εις τήν κληρονομιάν

Γ) 'Ως προς τήν εξ αδιαθέτου κληρονομικήν διαδοχήν, εκ τοϋ υπ’ άριθ. 
8δ συμβολαίου αγοραπωλησίας* 1 2, και εκ διαφόρων κληρονομικών διανο
μών3, πρέπει να συμπεράνωμεν, δτι ό επιζών τών συζυγών (ή, τουλάχιστον, 
ή έπιζώσα γυνή)4 κληρονομεί τον θανόντα κατ’ ϊσομοιρίαν μετά τών τέκναιν 
της5 6, ή ανιόντων8.

Ελλείψει κατιόντων, κληρονομούν όί γονείς7.

αν ι)ο α της... Τά είρημένα... σήμερον δημοσίως διέϋεοε, παρέδωκεν εις διαθήκην τελείαν, 
ασφαλή και άμετάτρεπτον εις τον είρημένον Σιδερήν, επί υποχρεώσει να τήν ζωοτρέφη 
ενόαο) ζή καί να κόμη καί τα έξοδα τής ψυχής της...-s,. Έάν τό περιεχόμενον τής 
δικαστικής άδειας ήτο ν’ άποκληριόση ή διαθέτις τά λοιπά τέκνα της. λόγο) αχαρι
στίας—διότι τοϋτο δέν είναι σαφές—έν τοιαύτη περιπτώσει έχομεν «ποκλήρωσιν 
κατόπιν δικαστικής άποφάσεως, διδόμενης έκ τών προτέρων, δηλ. θεσμόν άλλοθεν 
άγνωστον. Είναι δμως τοΰτο λογική συνέπεια τής μετά τοϋ υίοϋ της Σιδερή κληρο
νομικής σιιμβάσεως, διότι έάν ή νομιμότης τής άποκληρώσεως θά έκρίνετο έκ τών 
υστέρων, ό Σιδερής ούδεμίαν ασφάλειαν θά είχε περί τοϋ κύρους τής συμβάσεως, 
ήν συνήψε μετά τής μητρός του. Ρητήν άποκλήρωσιν έχομεν έν τή ύπ’ άριθ. 38 
διαθήκη, έν ή ή διαθέτις «αποκλείει από τό κληρονομικόν δικαίωμα τήν Μαρίαν... 
διότι έοήκωσε χέρι επάνω εις τήν μητέρα της καί τήν έβάρηοε». Διά τής ύπ’ άριθ. 41 
διαθήκης ό κληρονόμος υιός ύποχρεοΰται νά προίκιση τήν άγαμον άδελφήν του 
«γρόαια εκατόν καί τά κινητά καί τήν οννειϋιομένην προίκα».

1 Βλ. τάς ύπ’ άριθ. 5, 6 καί 9 διαθήκας.
2 Βλ. προσθήκην εις τό ύπ’ άριθ. 85 συμβόλαιον : «κατά λ.άϋος έγράφη πέμ

πτου· επειδή είναι πέντε αδέλφια καί ή μάννα If».
3 Ύπ’ άριθ. 1, 8 καί 13. Εις τάς δύο τελευταίας: «μετ' άπόφασιν τοϋ Κρι

τηρίου».
1 ’Εν τή ύπ’ άριθ. 3 διανομή καί ό επιζών άνήρ, άλλά συντρέχων μετ’ άδελ- 

φών τής θανούσης. Έκ τής ύπ’ άριθ. 10 διανομής φαίνεται, ότι ό επιζών άνήρ 
άποκλείεται τής κληρονομιάς, διότι οί κληρονόμοι—γονείς τής γυναικός—«χωρίς νά 
ϋελ.ήοουν νά παρατηρΐ]σονν τον περί κλ.ηρονομίας νόμον» καταλείπουν εις τόν γαμβρόν 
των ώρισμένα περιουσιακά στοιχεία. Έν τή ύπ’ άριθ. 2 διανομή τά τέκνα, «κατά 
παραγγελίαν τοϋ πατρός των», έπιτρέπουν εις τήν μητέραν των «εις μεν τό σπίτι νά 
κάϋεται, από δε τά εργαστήρια νά άπολαμβάνη τά ενοίκια».

6 Οίιχί δμως πάντοτε : έν τή ύπ’ άριθ. 4 διανομή, ή έπιζώσα γυνή, συντρέ- 
χουσα μετά θυγατρύς έκ α' γάμου, λαμβάνει μόνον τήν ύπεσχημένην προγαμιαίαν 
δωρεάν, «διά νάχτι της... καί προοέτι διά τροφήν αυτής τοϋ πένθιμου χρόνον γρόοια 
πεντήκοντα». Διά τής ύπ’ άριθ. 18 διανομής ή έπιζώσα γυνή λαμβάνει «διά τά άνή- 
κοντα αυτή γαμικά δικαιώματα καί τήν έξοικονόμηοίν της» περιουσιακά τινα στοιχεία. 
Επίσης εις τήν έν φ. 360 «συμφωνίαν», ή έπιζώσα γυνή, συντρέχουσα μετ’ αδελ
φών τοϋ άνδρός, λαμβάνει ώρισμένα άκίνητα «διά προίκα καί δικαιώματά της παρά 
τοϋ άνδρός ήτοι διά νάχτι, προγαμιαίαν δωρεάν καί τόν πένϋιμον χρόνον». Πρβλ. καί 
τήν ύπ’ άριθ. 5 διαθήκην.

3 Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 23 διανομήν,
7 Έν τή ύπ’ άριθ. 9 διανομή άπεβίοισεν ή γυνή καί, μετά τινας ημέρας, τό
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*
* *

. 'Ως προς το περιουσιακόν δίκαιον μεταξύ συζυγών, κυρία τής προικός, 
συνεστώτος τοϋ γάμου, είναι ή γυνή' ή έκποίησις των προικώων ακινήτων 
γίνεται ύπ’ αυτής, συναινοϋντος τοΰ άνδρός1.

Αί εν ζωή δωρεαι μεταξύ συζυγών επιτρέπονται* 1 2 3. Ή συνήθης δμως 
μορφή δωρεών μεταξύ συζυγών είναι ή δωρεά αιτία θανάτου. Επιτρέπεται 
αμοιβαία δωρεά αίτια θανάτου μεταξύ συζύγων διά τής αυτής πράξεως5.

*
* *

Έπί αγοραπωλησίας ακινήτων ισχύουν αί περί προτιμήσεως Νεαραί, ui 
περιεχόμεναι έν τή Έξαβίβλφ (3, 3, 103 επ.) υπέρ των συγγενών καί των 
γειτόνων4. Ενίοτε έγίνετο μνεία τής έλλείψεως προσώπου δικαιουμένων εις

μόνον τέκνον' ό επιζών άνήρ, «χωρίϊ να παρατηρήαη τον περί κληρονομιάς νόμον», 
συνεβιβάσθη προς τούς γονείς τής συζύγου του καί μετεβίβασεν εις αυτούς μέρος 
τής κληρονομιάς.

1 Βλ. τά συμβόλαια εκποιήσεων 5, 6, 17, 39, 4C, 51, 58, G9, 7G, 77, 80, 87, 
112, 124, 136, 146, 147, 1G3, 163, 203, 201, 214, 215, 229, 234, 236, 237, 267, 
270, 283, 290 (καί προσθήκας) : 10, 21, 22, 55. Έξαιρετικώς εις τάς υπ’ άριθ. 10, 
59, 72 καί 181 εκποιήσεις δεν συμπράττει ό άνήρ' εις τάς δύο δμως τελευταίας έκ 
τούτων δικαιολογείται ή παράλειψις αύτη έκ τής μνημονευόμενης απουσίας τοϋ 
άνδρός (άριθ. 72: «...ή οποία με τό να μην είχαν από τον ανδρα της, λείποντα άλλον, 
τά αναγκαία νά ζήση, ώμολ.όγηοεν ότι έπώλησεν εις τον αδελφόν της... τό χωράφι όπου 
έχει προικαΐον»).

2 Βλ. δωρεάν ύπ’ άριθ. 1.
3 Βλ. δωρεάν ύπ1 άριθ. 13.
4 Έν τω Κώδικι Πούλου περί τοΰ θεσμού τής προτιμήσεως έχομεν άφθονους

πηγάς' αναφέρω τάς χαρακτηριστικωτέρας : α) υπό τήν ύπ’ άριθ. 117 άγοραπωλη- 
σίαν, καθ’ ήν : «τγ αυτή [ήμερε}] έκίνησεν αγωγήν ό Σ.Σ. διά τήν άνωθεν εκποίησιν'
όϋεν δυνάμει τον νόμον περ'ι προτιμήσεως εις τήν εκποίησιν βιβλ. Γ τίτλ. Γ τον Άρμε- 
νοπονλον, το άνωθεν αμπέλι καί ώς πατρικόν καί γειτονικόν έδόθη εις αυτόν ό όποιος 
άνεπλήρωαε τον αγοραστήν καί τό παρέλ.αβεν είς ιδιοκτησίαν τον», β) έν φ. 163β : 
«...έκίνησεν αγωγήν είς τό κριτήριου ό Π. Λ. διά τήν όαπητοκάθηαιν όπου ήγόρααεν 
ό Σ. Κ. Λ. νπ’ άριθ. 111, ζητώντας νά προτιμηθή ώς πλησίον. Ό αγοραστής χωρίς νά 
άπολ.ογηθή έπί κριτηρίου ευχαριατήϋη νά λ.άβη τήν τιμήν καί τό διάφορον...». γ) υπό 
τό ύπ’ άριθ. 182 συμβόλαιον: «ό Γ. Σ. έκίνησεν αγωγήν κατά τοΰ Β. Σ. αγοραστού τοΰ 
όσπητότοπον, ζητώντας νά προτιμηϋή ώς πλησίον. Ό Β. Σ. έπαρρησιάαϋη είς τό κρι
τήριου να άπολογηθή, μή έ'χωντας όμως μάρτυρας νά φέρη, ότι έρώτησε τον Γ. Σ. 
προτού νά τ’ άγοράση καθώς έλ.εγεν, ενχαριστήθη μοναχός νά λάβη τήν τιμήν καί τό 
διάφορον...», δ) ’Ενδιαφέρουσα είναι ή περίπτωσις τής έν φ. 177α άγοραπωλησίας, 
καθ’ ήν ήγέρθησαν δύο άγωγαί προτιμήσεως, ή μέν έκ μέρους γείτονος, ή δ’ έκ
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προτίμησιν'. Ή διαδικασία τής προτιμήσεως παρελείπετο, οσάκις ή εκποίη- 
σις εγίνετο διά δημοπρασίας * 1 2 3, εις πολλάς όμως αγοραπωλησίας οϋδεμία γίνε
ται μνεία τής τηρήσεως τής περί προτιμήσεως διαδικασίας, πωλουμένου τοϋ 
ακινήτου προς ξένον. Φαίνεται, δτι εις τάς περιπτώσεις ταΰτας άντιμετώπιζεν 
ό αγοραστής την διεκδίκησιν υπό των δικαιούμενων εις προτίμησιν. Περί 
τής προθεσμίας προς δήλωσιν τής προτιμήσεως, αΰτη ήτο πενθήμερος8, ή δε 
πρόσκλησις προς τυχόν άσκησιν ταΰτης εγίνετο διά τής αστυνομίας4.

Έπί αγοραπωλησιών ΐσχυεν ή διάταξις περί προσβολής ταΰτης λόγφ 
υπέρογκου βλάβης. Διά τής υπ’ άριθ. 25 διανομής δ αγοραστής, κατόπιν 
αγωγής, μεταβιβάζει συμβιβαστικώς εις τά τέκνα τοϋ πωλητοΰ μέρος τοϋ 
ακινήτου, άναγνωρίζων, δτι δ πατήρ των είχε πωλήσει τό ακίνητον «παρά 
τιμήν».

*
* *

Διατάξεις περί τοϋ ποσοστού τοϋ τόκου δεν έχομεν" εμμέσως μόνον εις 
τάς περί προτιμήσεως αποφάσεις τοϋ κριτηρίου, καθ’ ας έπεστρέφετο τό τί
μημα «με τό διάφορον», δ τόκος εις μίαν μέν περίπτωσιν ήτο 11 °/ο περί
που, εις ά'λλην δέ 26 °/ο περίπου έτησίως5.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ

μέρους άδελφοϋ τής πωλητρίας' ή άπόφασις έδικαίωσε τον τελευταΐον «δυνάμει... 
τοϋ περί προτιμήσεως νόμον, διδόντος την προτίμησιν εις τους συγγενείς πρωτήτερα απο 
τον πλησίον».

1 Π.χ. έν συμβολαίφ υπ’ άριθ·. 48 : «εις ελλειψιν των πλησιαζόντων»· έν τοΐς
υπ’ άρι·Θ·. 61 καί 146 : «εις ελλειψιν των πλησίον».

2 Πρβλ. συμβόλαια 41, 108, 130, 139, 146 καί 198.
3 Βλ. σημείωσιν έν φ. 3δ9α' αλλά κατά τήν έν φ. 357β σημείιοσιν, τριήμερος.
4 Βλ. έγγραφον έν φ. 359α.
5 "Εν φ. 163β καί έπίσης υπό τό υπ’ άοιί)·. 182 συμβόλαιον.
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