ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ
Τό δίκαιον τής Εκλογής τών Ίσαΰρων, καίτοι ικανήν προσείλκυσε την
προσοχήν καί μελέτην τών περί τό βυζαντινόν δίκαιον ασχολούμενων, έχει
είσέτι πολλάς πτυχάς είτε δεομένας περαιτέρω άναπτΰξεως καί ερεΰνης είτε
καί δλως κεκρυμμένας καί αγνώστους. Μικράς συμβολάς είς τήν μελέτην τοϋ
δικαίου τής Εκλογής προσπαθοΰμεν δπως προσκομίσωμεν διά τών ενταύθα
δημοσιευομένων παρατηρήσεων1.

1. Φροντίς.

Τήν λέξιν « φροντις » μεταχειρίζεται ή Εκλογή εν II, 5, 6 καί 7 εν τφ
καθορισμφ τών σχέσεων τοϋ έπιζώντος συζΰγου, άνδρός ή γυναικός, καί τών
τέκνων. Ό επιζών γονεύς καθίσταται « έγκάτοχος » τής περιουσίας καί έχει
τήν « φροντίδα καί διοικητήν » τοϋ οίκου. Ή επιλογή τής λέξεως « φροντις »
δεν έχει γίνει υπό τής Εκλογής άνευ βαιθυτέρας τίνος σημασίας.
Τήν λέξιν ταϋτην μεταχειρίζεται ό Μοδεστΐνος είς τό ύπ’ αύτοΰ ελληνι
στί συγγραφέν έργον περί απαλλαγών από τής επιτροπείας καί κηδεμονίας1
2,
1 Αί παραπομπαΐ είς τό κείμενον της ’Εκλογής γίνονται κατά τήν έκδοσιν τοΰ
Zachariae,

Collectio librorum juris Graeco - romani ineditorum.

Ecloga

Leonis et Constantini, Epanagoge Basilii, Leonis et Alexandri (Lipsiae 1852).
Κατά τήν σύνταξιν τοΰ παρόντος δέν ήδυνήδ-ην νά συμβουλευτώ τό έργον τοΰ D upouy, Le droit civil romain d’apres l’Ecloga (Bordeaux 1902) μή γνωρίζων
δέ τάς σλαυικάς γλώσσας δέν ήδυνήίΐην νά χρησιμοποιήσω τάς εργασίας τών Ν.
Blagoev, Die Ekloge (1931), Aleksiev, Die Bestimmungen der Ekloge
uber die Vererbung έν Maked. Pregled, τόμ. 4 ( 1928), Aleksiev, Beitrag
zum altbulgarischen F'amilienrecht ( 1930/31 ), Aleksiev, Zur Frage des
Erbschaftsrechtes auf altbulgarischem Boden έν Juridiceska Misal, τόμ. 16
( 1933) πάσας εν βουλγαρική γλώσση, περ'ι ών βλ. βιβλιοκρισίας έν Β.Ζ. τόμ. 28
( 1928), σελ. 231, τόμ. 32 (1932), σελ. 247, τόμ. 33 (1933 ), σελ. 234 καί 473.
Έτέρας παρατηρήσεις έπί τής ’Εκλογής έχομεν δημοσιεύσει έν Έφημερίδι τών
"Ελλήνων Νομικών, τόιι. 21 (1954), σελ. 1111 έπ., ών συνέχεια δέον νά θεωρηθώσιν αί νΰν δημοσιευόμενοι.
2 Κατά τόν Η. Krfiger έν Studi Bonfante, τόμ. 2, σελ. 323, τό έργον
τοΰτο τοΰ Μοδεστίνου συνετάγη ύπ’ αύτοΰ λατινιστί, μεταφρασθ-έν μεταγενεστέρως
είς τήν ελληνικήν. Βλ. όμως Chiazzese, Introduzione alio studio del diritto
romano3 ( 1947), σελ. 252, σημ. 1.
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ως δρον περιλαμβάνοντα τήν επιτροπείαν καί κηδεμονίαν: D. 27, 1, 4 § 1
«’Εάν πατήρ εν τρισ'ιν ή ψροντίσιν ή

επιτροπών ή κουρατοριών, ό

υιός αντοϋ ουκ ένοχλη&ήσεται». D. 27, 1, 12 § 1 « ΕΙσ'ιν και άλλοι, οι,
καν ήδη ώοιν επίτροποι

ή κουράτορες διηνεκώς λοιπόν

απολύονται

τής

φροντίδος»1.

Εις επιγραφήν εκ Μικράς Ασίας γεγραμμένην ρωμαϊστί καί ελληνιστί
άναγινώσκομεν: Jovi optimo inaximo tutori κ.τ.λ., ελληνιστί δε: Διϊ κρατίστφ μεγίβτφ φροντιστή1
2.
'Ομοίως καί εις τούς πάπυρους'
Ρ. Cair. Masp. 67026 (551 μ.Χ. ) στ. 4 επ. « καταλύοαι τον βίον επί
παισ'ιν τφ ’Ικέτη καί τή αύτοϋ αδελφή έπ'ι νέας έτι τνγχάνονσιν ήλικίας
υπό τήν τοϋ είρημένου έλείου φροντίδα»3.

Εις βυζαντινόν έγγραφον έτους 1392 λέγεται « έχω ιερευς δ δευτερεύων
των ιερέων δ πατήρ αυτής εύρίσωμε ώς κουράτωρ καί φροντιστής» 4.

Βλέπομεν δηλ. δτι εις τάς ώς δίνω πηγάς ή λέξις «φροντίς» χρησιμο
ποιείται προς δήλωσιν ποΰ περιεχομένου σχέσεων ώς ή επιτροπεία ή ή κηδε
μονία. Χρησιμοποιουμένη ύπό τής Εκλογής προς δήλωσιν τών μεταξύ
γονέων καί τέκνων σχέσεων υποδεικνύει καί τό περιεχόμενον τών σχέσεων
τούτων, δπερ δεν είναι ή potestas τοϋ ρωμαϊκού δικαίου, αλλά σχέσις ανά
λογος προς τήν επιτροπείαν καί κηδεμονίαν.

2. "Εξοδος.

Έκλ. VI, 7 «’Εάν τις τελευτών δρίση λεγάτα μετά τήν πρόσφορον
προδήλως έξοδον ταϋτα διδόσϋωααν

και

μή έχειν άδειαν

τον κληρονόμον

είς έτέραν πρόφασιν τό iadkv λεγάτον έξοδιάζειν, άλλα τούτο άποκαΰιστάν
τφ λεγατευϋέντι ».

Κατά τον Δ. Γκίνην5 «έξοδος» σημαίνει ενταύθα τήν πλήρωσιν τής
αίρέσεως ή προθεσμίας, άρα ή έννοια τοϋ κειμένου είναι δτι τά κληροδοτή
1

Βλ. Alt man η,

Die Wiedergabe romischen Rechts in griechischer

Spraehe bei Modestinns « de excusationibus» έν Stud, et Doc. Hist,
τόμ. XXI ( 1955 ), σελ. 3.

et Jur.

2 Έδημοσιευδη έν Mitt. d. deutscb. Archaol. Inst., Atben. Abt.,
σελ. 151.
3

Φροντιστής υπό τήν έννοιαν επιτρόπου

έν B.G.U. 352,

1908,

B.G.U. 869. Βλ.

Weiss έν Arch. f. Papyrusforsch., τόμ. 4, σελ. 91 έπ., Τ a u b e n s c h 1 a g,
The law of Greco - roman Egypt in the light of the Papyri (1944 ), σελ. 119.
4 Miklosich-Miiller, Acta Patriarchatus Constantinopolitani, τόμ.
II (1862), σελ. 159, Πρόκειται περί πάππου, όστις αναλαμβάνει ώς κηδεμών τήν έπιμέλειαν τής περιουσίας τοΰ έγγόνου του.
5

Έν BNJ, τόμ.

8,

σελ. 194.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 01:43:11 EET - 44.200.145.172

266

Νικολάου Π. Μάτση

ματα καταβάλλονται μετά την πλήρωσιν τής αίρέσεως ή προθεσμίας, ΰφ’ ήν
έκληροδοτήθησαν. Άλλ’ αΰτη δεν είναι ή αληθής έννοια, ιός προκύπτει καί
εκ τοϋ αμέσως κατωτέρω λεγομένου δτι δ κληρονόμος δεν δΰναται « εις ετέραν πρόφασιν τό έαΰέν λεγάτον ε ξ ο δ ιά ζ ε ι ν», φράσις ή οποία, ως φανε
ρόν, έν άμέσφ εΰρηται συναφείμ προς τά προηγούμενα.
Όρθώς δ Spulber μεταφράζει την λέξιν «έξοδος» διά τοϋ δαπάνη
(depense)1. Κατ’ αυτόν δμως ή γενικωτέρα έννοια τοϋ χωρίου είναι δτι τα
έξοδα διά την άποκατάστασιν τοϋ κληροδοτήματος είς τον κληροδόχον είναι
εις βάρος τοϋ κληρονόμου 8. Άλλ’ εάν ενταύθα « έξοδος » εσήμαινε πράγματι
την δαπάνην διά την άποκατάστασιν τοϋ κληροδοτήματος, ή έννοια θά ήτο
προφανώς δτι δ κληρονόμος «μη εχων άδειαν είς έτέραν πρόφασιν τό έαϋεν
λεγάτον εξοδιάζειν » δΰναται νά έξοδεΰση εκ τοϋ κληροδοτήματος τάς δαπά-

νας άποκαταστάσεως.
Ή έννοια τοϋ χωρίου είναι, καθ’ ημάς, άπλουστάτη, ή εξής' τά κληρο
δοτήματα άποκαθίστανται μετά την πρόσφορον δαπάνην, δπερ οΰδέν άλλο
σημαίνει είμή δτι ταΰτα δίδονται έκ τής καθαράς περιουσίας, μετ’ άφαίρεσιν δηλ. τών χρεών τής κληρονομιάς1
3. 2Τούτων δ’ ού'τως έχόντων ή υπό τοϋ
Σπ. Βάση4 *προτεινομένη διόρθωσις «κατά την πρόσφορον προδήλως εξο
δον» δεν δΰναται νά γίνη αποδεκτή.

3. Διόρϋ·ωσις είς Έκλ. XII, 3.

Έκλ. XII, 3 « Τον διηνεκούς εμφντεντον, εί μέν εναγονς οίκον έστίν,
επί

τριετίαν

άγνωμονονντος τό ετήσιον τέλος

ί)

καί χείρον ποιονντος

τό εμφυτενϋεν πράγμα, άδειαν εχειν ή δεσποτεία τοντον
έξώσαι

δίκαιον* τά

δε

εκ

τον ακίνητον

ώς είκός παρ' αντον χρεωστονμενα παραχωρεΐν

εί δε ετέρων τινών έμφντεντής νπάρχει, επί τριετίαν άγνωμονών ή αμε
λών τον εμφντευϋέντος ακίνητον

δίκαιον

καί ανιός έξεονσέλω

κατά

τον

δμοιον τρόπον».

Νομίζομεν δτι αντί τοϋ έν αρχή «επί τριετίαν άγνωμονονντος»
1 C. A. Spulber, E’Eclogue des Isavriens, texte, traduction, histoire
( 1929 ) έν τή μεταφρ. τοΰ χωρίου. Ή λέξις « έξοδος » υπό τήν αυτήν έννοιαν εΰρηται καί έν Έκλ. XVI, 3 « μή εχειν άδειαν τους κληρονόμους το τό τοιοϋτον στράτευμα
έχον πρόσωπον έπιζητεΐν ένεκεν της γινόμενης ε ξ ό δον υπέρ αντον τό ότιονν

».

2 Βλ. Spulber, αυτόθι, ως καί έν BNJ, τόμ. 9, σελ. 213.
3 Ώς ώριζε καί τό ρωμαϊκόν δίκαιον, D. 35, 2, 66 § 1 = Βασιλ. 41, 1, 65

«

”Ωσπερ τά ληγάτα καί αί μετά άάνατον

δωρεαΐ, εί μή μετά ονμπλήρωοιν

τών χρεών

ου παρέχονται. Καί πολλών χρεών ευρισκομένων ού δίδονται ». Βλ. καί τήν λεπτομερή

άνάπτυξιν τής Ecloga privata aucta VII, 6.
4 Περί τινων χωρίων τής ’Εκλογής Λέοντος καί Κωνσταντίνου έν Βυζαντίδι,
τόμ. 1 (1909 ), σελ. 337.
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γραπτέον «επί διετίαν». Είναι γνωστόν δτι κατά τό βυζαντινορρωμαϊκόν δίκαιον διά τάς εμφυτεύσεις των εκκλησιαστικών ακινήτων ήρκει διετής
καθυστέρησις τοϋ ετησίου έμφυτευτικοϋ κονόνος, ένφ έπί των λοιπών εμφυ
τεύσεων άπητειτο τριετής καθυστέρησις, ΐνα έκπέση δ εμφυτευτής1. Τούτο
δέον νά δεχθώμεν δτι καθιεροϊ καί ή Εκλογή καί δεν εισάγει καινοτομίαν,
διότι άλλως ή εν τφ ως άνω χωρίφ άντίθεσις μεταξύ εκκλησιαστικών καί
λοιπών εμφυτεύσεων ( « εΐ μεν εναγούς οίκον έατίν... εί δε έτέρων τινών... »)
θά ήτο άνευ αντικειμένου, εάν καί διά τάς εκκλησιαστικός εμφυτεύσεις άπητεϊτο τριετής καθυστέρησις τού κανόνος.

4. Άναγνώρισις Ίσαυρικής Νεαρ&ς.

Έν Ecloga privata aucta II, 10 άναγινώσκομεν τά εξής:
« Και ταϋτα μη μόνον επι τοΐς από τον παρόντος γαμικοις σνναλλάγμασι γινομένοις εις τον άει χρόνον σνντηρείσθω, άλλα

καί επι τοΐς πρό-

τερον προελθοΰσιν εγγράφως τον παρόντα ημών ευσεβή νόμον κρατεΐν και
Ιαχύειν παρακελευόμεθα. Σπεύδοντες γάρ τη συνεργεία τον παντοδυνάμου
θεού ήμών πάντα σύνδεσμον αδικίας

διαλύεσθαι, την παρούσαν σύντομον

νομοθεσίαν τοΐς γαμικοις δρ'ισααθαι συνείδομεν συναλλάγμασι, διά τό ονμπλοκάς εκ τών τέκνων τοΐς γονεϋσι πρασγίνεσθαι χάριν πατρφων και μη
τρώων αυτών πραγμάτων, κάντεϋθεν γονείς προς τέκνα κινεΐοθαι και τέκνα
κατά γονέων καθίστασθαι και μάχας και έρεσχελίας, δίκας και σνντριβάς
μέσον αυτών άναφύεσθαι· άντι γάρ τής προσηκούσης και εποφειλομένης ώς
λέλεκται τοΐς γονεϋσι παρά τών παίδων αίδοϋς τε καί τιμής μεγάλαι μάλλον
φιλονεικίαι καί θλίψεις παρά τών παίδων αύτοΐς προσεγένοντο, ώς εντεύ
θεν παραβάτας αυτούς τών εντολών τοϋ θεού άποδείκννσθαι » 1
2.

Ό Zachariae ύποσημειοΐ έν τή έκδόσει τής Ecloga privata aucta τά
κάτωθι: « Vestigia constitutionis deperditae» δηλ. ίχνη άπωλεσθείσης
Νεαράς, χωρίς νά άσχολήται με τήν ένδεχομένην προέλευσιν τοϋ αποσπάσμα
τος τούτου.
'Απλή έν τούτοις παραβολή τού ως άνω κειμένου προς τά έν Έκλ. II, 5
καί 6 νομοθετούμενα περί τών σχέσεων τοϋ έπιζώντος συζύγου καί τών τέκνων
πείθει περί τής μεταξύ τών κειμένων τούτων ύπαρχούσης συνάφειας, τόσον
από άπόψεως περιεχομένου δσον καί από άπόψεως λεκτικής διατυπώσεως.

1 Βλ. Νεαράν Ίουστιν. 120, κεφ. 8, C. 4, 66, 2 § 1.
2 Τό χωρίον τοΰτο έξεδόθη υπό τοΰ Zachariae καί έν J.G.R., τόμ. III
(Novellae Constitutiones), σελ. 62 έπ., δμοΰ μετ’ άλλων τινών άδηλων αποσπα
σμάτων, υπό τόν τίτλον Fragmenta incerta. ‘Υποσημειοΰται δέ ό Zachariae

fragmenta et incertae originis et dubiae fidei sunt».
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Καί εν αυτή τή Εκλογή λέγεται δτι προ τής δημοσιεύσεως αυτής είχον
έκδοθή υπό τών Ίσαύρων Νεαραι συναφούς προς ώρισμένας των διατάξεων
αυτής περιεχομένου, Προοίμιον Έκλ. « διά τε τών παρ’ ήμών νεαρώς θεσπιαϋέντων επί σνχναζόντων πραγμάτων καί συναλλαγμάτων», Έκλ· II, 3
« κατά τά παρ’ ήμών άρτίως εύσεβώς νομοθετούμενα » *.
Έκφράζομεν δθεν την γνώμην δτι τό ως άνω χωρίον τής Ecloga privata aucta αποτελεί τμήμα τοιαύτης τίνος Ίσαυρικής Νεαράς. "Οτι δέ
όντως εΐχεν έκδοθή Νεαρά ρυθμίζουσα θέματα τού δικαίου τού γάμου πληροφοροΰμεθα έξ Έκλ. II, 3. Άλλα καί αν ή γνώμη ήμών αΰτη δεν ήθελε
γίνει δεκτή, οίαδήποτε καί αν είναι ή προέλευσις τού αποσπάσματος τούτου,
ή συνάφεια αυτού προς τάς διατάξεις Έκλ. II, 5 καί 6 δεν δΰναται να
άμφισβητηθή.
5. Εκλογή καί Cod. Bodleianus 3399.

Εις τά Ανέκδοτά του, σελ. 212-226 καί υπό τον τίτλον Fragmenta
Novellarum Iustiniani e variorum commentariis excepta έδημοσίευσεν
6 Zachariae 30 περιλήψεις ’Ιουστινιάνειων Νεαρών προερχομένας εκ τού Cod.

Bodl. 33991
2. Περί τών αποσπασμάτων τούτων 6 Zachariae λέγει δτι έλήφθησαν έξ επιτομής Νεαρών αγνώστου συγγραφέως, μερικά δέ εξ αυτών
πιθανόν νά άνήκωσιν εις την επιτομήν Νεαρών τού ’Ανωνύμου 3.
1 Πρβλ. Scheltema, Tiber die Natur der Basiliken έν Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis, τόμ. 23 (1955 ), σελ. 294, « Die Ecloga nun stiitzt sich, soweit
sie kein justinianisches Recht enthiilt, auf spatere Konstitutionen, die alle vcrlorengegangen sind, deren aber eine in Eel. II, 3 eruiahnt wird». *0 Scheltema
φαίνεται νομίξων δτι πάσαι αί μή περιέχουσαι Ίουστινιάνειον δίκαιον διατάξεις τής

’Εκλογής έρείδονται έπί προγενεστέρους έκδοθεισών Νεαρών, όπερ δμως είναι άναπόδεικτον καί άπίδανον.
2 *0 κώδιξ οΰτος ώς καί ό Cod. Marcianus 579 περιέχουσι τήν ανέκδοτον
Epitome ad Prochiron mutata. ’Εκ τού αϋτοΰ Cod. Bodl. 3399 έδημοσίευσεν ό
Zachariae είς τά ’Ανέκδοτα, σελ. 208 - 210, έτερα αποσπάσματα έξ έπιτομής
Νεαρών άποδοθείσης ύπ’ αύτοϋ είς τον ’Ανώνυμον, τόν γνωστόν σχολιαστήν τών Παν
δεκτών. *0 Zachariae απέδωσε τά αποσπάσματα ταϋτα είς τόν ’Ανώνυμον, διότι
φέρουσι συνεχή άρίθμησιν (τμα', τμε' κ.τ.λ. ) έκ σχολίου δέ τοϋ ’Ανωνύμου ( Heimbach, Βασιλ., τόμ. I, σελ. 395 σχολ. « πιατεως γράμματα» ) συνάγεται δτι οδτος
μετεχειρίζετο επιτομήν Νεαρών, ήτις ήτο διηρημένη είς θέματα φέροντα συνεχή άρίθμησιν. Πρβλ. περί τής έπιτομής ταύτης τών Νεαρών καί Noailles, Les Colle
ctions de Novelles de 1’empereur Justinien (1912), σελ. 200 έπ.
3 Zachariae, ’Ανέκδοτα, σελ. 212. Είς τήν μελέτην του δμως Tiber den
Verfasser und die Quellen des ( Pseudo - Photianischen) Notnokanon in XIV
Titeln (1885 ), σελ. 9 ήχθη ό Zachariae είς έν μέρει διάφορα συμπεράσματα δεχθείς
δτι δ ’Ανώνυμος - Έναντιοφανής δέν είναι δ συγγραφέας τής έπιτομής ταύτης,
άλλ’ απλώς έχρησιμοποίησε αυτήν είς τά έργα του.
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"Εν γεγονός, μή έ'χον μέχρι τοϋδε παρατηρηθή *, καθόσον γνωρίζω,
είναι ότι τινά των αποσπασμάτων τούτων άπαντώνται και εν τή Εκλογή τών
Ίσαυρων, ως έ'πεται:
’Απόσπασμα I (Νεαρά 1)* = Έκλ. V, 7.
’Απόσπασμα III (Νεαρά 18, κεφ. 8 )= Έκλ. XIV, 12.
’Απόσπασμα X (Νεαρά 78, κεφ. 2) = Έκλ. VIII, 7.
’Απόσπασμα XII, Β (Νεαρά 90, κεφ. 2) = Έκλ. XIV, 8.
’Απόσπασμα XII, C (Νεαρά 90, κεφ. 3) = Έκλ. κατά τό χργφ. Cod.
Vind. jur. gr. 2, XIV, 83.
’Απόσπασμα XII, E (Νεαρά 20, κεφ. 4) = Έκλ. XIV, 11i.
Ή τυχόν εκδοχή ότι τά ως άνω κείμενα προσετέθησαν μεταγενεστέρως
εις τό κείμενον τής ’Εκλογής είναι όλως απίθανος. Έφ’ όσον δεν προσκο
μίζεται άπόδειξις περί τοΰ εναντίου5, εχομεν πάντα λόγον νά πιστευωμεν ότι
ταΰτα ήντλήθησαν υπό τών συντακτών τής ’Εκλογής έκ τής αυτής πηγής
όθεν ήντλήθησαν καί τά εν τφ Cod. Bodl. υπάρχοντα, δηλ. έξ άπωλεσθείσης
επιτομής ή επιτομών ’Ιουστινιάνειων Νεαρών β.1 2 3 4 5 6

1 Οΰδ’ υπό τοΰ Μομφερράτου, δστις είς τήν έκδοσιν του τής ’Εκλογής
συνέλεξε δαψιλώς τά παράλληλα χωρία.
2 Προ τοΰ αποσπάσματος φέρεται * Έκ τον συντόμου κεφ. ι » ό δέ Zacha·
r ί a e, ’Ανέκδοτα,

σελ. 212, σημ. 1 ύποσημειοΰται : « Vortasse indicatur epitome

Anonymi ».

3 Βλ. Zachariae, εκδ. ’Εκλογής, σελ. 39, σημ. 21. Τό απόσπασμα τούτο
φέρεται καί εν τή Ecloga privata aucta, Zachariae, αυτόθι, αποτελεί δέ τό
12°ν κεφ. τοΰ XIV τίτλου κατά τήν έκδοσιν ’Εκλογής τοΰ Μομφερράτου.
4 Τινά τών αποσπασμάτων φέρονται καί είς τό Παράρτημα ( Appendix ) τής
’Εκλογής κατά τήν έκδοσιν τοΰ Zachariae, ’Ανέκδοτα, σελ. 184-194. Ή ταύτισις τούτων εγένετο ήδη υπό τοΰ Zachariae είς τάς σχετικάς υποσημειώσεις τής
έκδόσεως τών άποσπασμάτων. Είναι δέ ταΰτα : ’Απόσπασμα II ( Νεαρά 4, κεφ. 1
καί 2) = App. Eel. XXXI ( Αρρ. Eel. κατά τήν έ'κδ. Μομφερράτου I, ε'), ’Από
σπασμα XI (Νεαρά 89, κεφ. 12 ) = App. Eel. IV, 1, 2, Απόσπασμα XIII ( Νεαρά
115, κεφ. 6 ) = App. Eel. XXIX, μετά μεγάλων δμως διαφορών.
5 Δέν αποτελεί τοιαύτην άπόδειξιν τό δτι τό απόσπασμα XII, C ελλείπει έκ
πολλών χργφ. τής ’Εκλογής. Τό απόσπασμα τοΰτο φέρεται έν τφ χργφ. Cod. Vind.
jur. gr. 2, έν τή Ecloga privata aucta ( βλ. Zachariae, έκδ. ’Εκλογής, σελ.
39, σημ. 21) καί είς τό χργφ. έξ ού έξεδωκεν ό Μομφερράτος, δέν δύναται
όθεν νά άποκλεισθή ή έκδοχή δτι ΰπήρχεν καί είς τό άρχικόν κείμενον τής ’Εκλο
γής, έκπεσόν κατά τήν αντιγραφήν. ’Αλλά καί έπί τή υποθέσει δτι προσετέθη μετα
γενεστέρως δέν δημιουργεΐται πρόκριμα καί διά τά λοιπά αποσπάσματα.
6 Προκειμένου περί τών πηγών έξ ών ήντλησεν ή ’Εκλογή ό Zachariae έν
Wien. Jahrb. d. Lit., τόμ. 88 ( 1839), σελ. 76 λέγει: « Die Ecloga ist urberhaupt
so selbslandig, so aus einem Gusse gearbeitet
Quellen

uiorden, dass es unmoglich ist, die

anzugeben, aus denen ihre Verfasser schopften, wenn

sie auch

allerlei

Bucher als Quellen gebraucht haben mogen ». Ταΰτα είναι κατά βάσιν ορθά, δέον-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 01:43:11 EET - 44.200.145.172

270

Νικολάου Π. Μάχση

6. ‘Η κατά την ’Εκλογήν ύποχρέωσις τής μητρός πρός προίκισιν.

Κατά γνωστήν καινοτομίαν τής Εκλογής II, 5 ή επιζώσα σύζυγος,
έφ’ δσον έκ τοΰ γάμου έγεννήθησαν τέκνα, καθίσταται εγκάτοχος1 «τής τε
προικός καί άνδρφας άπάσης ϋπάρξεως »2. Άλλα τά δικαιώματα ταΰτα
παρέχονται προς έξυπηρέτησιν των άνωτέρων σκοπών τής οικογένειας' ή
μήτηρ έχει την φροντίδα και διοίκησιν τοΰ οϊκου, ως είδικώτεραι δέ ύποχρεόίσεις αυτής άναφέρονται δτι οφείλει « καϋώς πρέπει γονενσι τά τέκνα
έκπαιδενειν τε και γαμοστολεΐν και προίκα έπιδιδόναι καϋώς αν βουληϋείη».

Διά τοΰ « γαμοστολεΐν» νοείται ή ύποχρέωσις τής μητρός δπως

προπαρασκευάσω διά γάμον, εύρύτερον δπως άποκαταστήση διά τοΰ γάμου
τά τέκνα αυτής s‘ εν συνεχείς δέ βρίζεται δτι ή μήτηρ έχει την ύποχρέωσιν
καί δπως προικίση ταΰτα.
Τό ρωμαϊκόν δίκαιον ήγνόει κατ’αρχήν τήν προς προίκισιν ύποχρέωσιν
τής μητρός' έξαιρετικώς άνεγνώριζε ταύτην επί μεγάλης καί δεδοκιμασμένης
αιτίας ή εν τφ νόμφ ειδικώς βριζομένης4. Κατά τήν Εκλογήν, άντιθέτως,1 2 3 4

ται δμιος τροποποιήσεως, διότι ήδη άποδεικνύεται δτι ένιαι τών διατάξεων τής ’Εκλο
γής έλήφθησαν αύτουσίως έκ προγενεστέρας επεξεργασίας.
Ό Zachariae, αυτόθι, άρνεϊται δτι οί συντάκται τής

Εκλογής έκαμαν

χρήσιν τής ’Επιτομής Νεαρών τοΰ ’Αθανασίου. Τοιαύτη δμως χρήσις έγένετο κατά
τήν διατύπωσιν τοΰ χωρίου XIV, 1 τής ’Εκλογής,

ώς δεικνύει ή παραβολή πρός

’Αθανάσιον V, 5 (Heimbach, ’Ανέκδοτα, τόμ. I, σελ. 75). Παρατηρητέον
προσέτι δτι τό χωρίον Έκλ. XVII, 41 συνετάγη έπί τή βάσει τοΰ ίνδηκος τοΰ Δωρο
θέου (σχόλ. 16 είς Βασιλ. 60, 3, 30, 3,

Heimb., τόμ. V, σελ. 304), ώς όρθώς

διέγνωσεν ό Ashburner, The Farmer’s Law έν Journ. of Hell. Stud., τόμ.
32 (1912), σελ. 72, σημ. 4.’Επί τή βάσει τής’Επιτομής τών Νεαρών τοΰ Θεοδώρου
συνετάγη τό χωρίον Έκλ. XIV, 9 = Θεόδ. περίληψις Νεαράς 90, κεφ. 2 (Zacha
riae, ’Ανέκδοτα, σελ. 89, σχόλ. 7 εις Βασιλ. 21,1,46 Heimb., τόμ. 2, σελ. 420).
1 Πρβλ. περί τής λέξεως ταΰτης ήμετέραν μελέτην, Έπί τοΰ έξ αδιαθέτου κλη
ρονομικού δικαιώματος τών συζύγων έν Έφημερίδι τής Ελληνικής καί ’Αλλοδαπής
Νομολογίας, τόμ. 74/75 ( 1955/1956), σελ. 55, σημ. 4 καί 58, σημ. 12.
2 Διδακτική είναι από άπόψεως παραβολής τών δικαίων ή σύγκρισις τής διατάξεως Έκλ. II, 5 πρός τό βιρμανικόν δίκαιον, ώς τούτο έκτίθεται υπό τοΰ Kohler
έν Zeitschr. f. vergl. Rechtsw., τόμ. 6 ( 1886), σελ. 175 έπ. Πρβλ. έπίσης Ko
hler, Das Recht der Chins έν τφ αύτφ τόμφ τοΰ ώς άνω περιοδ., σελ. 193. Διά
τά έν τή Δύσει πρβλ. τό βιβλίον τού Ν. Tamassia, II testamento del marito
( 1905 ).
3 Πρβλ. Σχόλιον εις Πίνδαρον Νεμ. 3, 97 « Έ γ α μ ο α τ ό λ η ο ε ν τφ ΠηίεΤ ό
Χείρων τήν θέιιν ν, Μαλάλαν έκδ. Βόννης, σελ. 244, 10 « ”Εχτιοαν... καί Τρίνυμφον
εύκρεπέοιατον πάνυ, χοομήοαντες αυτό αγάλμασιν εις το

γαμοοτολεϊσϋαι τας κο

λίτιδας παρ&ένους πάσας* καί τήν μετάφρασιν τοΰ έκδοτου « ...uli virginibus

Antio-

chenis quibuscunque, nuptialia sua celebrantibus, inserviret ».

4 C. 5, 12, 14 « ex magna et probabili vel lege specialiter expressa causa*.
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ή υποχρέωσις αΰτη είναι κατά γενικόν τρόπον διατετυπωμένη '. Άλλ’ ακριβώς
λόγφ τής γενικότητος τής διατυπώσεως άνακΰπτουσιν εν τφ καθορισμφ τής
ύποχρεώσεως ταΰτης τής μητρός ουσιώδη ζητήματα και άπορίαι, ή εις ας
άπάντησις δεν δυναται νά δοθή ασφαλής.
Έρωτάται αν ή μήτηρ εΐχεν ύποχρέωσιν νά συστήση προίκα εκ τής
ιδίας αυτής περιουσίας ή ή σύστασις τής προικός θά εγίνετο επί τοΰ έκ τής
πατρικής κληρονομιάς μεριδίου τών θυγατέρων ή καί άμφότερα 2.
Διά τών λέξεων « προίκα επιδιδόναι» νοείται μόνον ή παροχή προικός
υπέρ τής θυγατρός ή ενταύθα πρόκειται εΰρυτέρα έννοια καί δέον νά νοήσωμεν καί παροχήν τινα προς τά άρρενα τέκνα ; Έν καταφατική απαντήσει θά
άνέκυπτε τό αυτό ως άνω ερώτημα, αν δηλ. ή παροχή θά έδίδετο έκ τής
περιουσίας τής μητρός ως προγαμιαία δωρεά3 ή υπό άλλην τινά μορφήν4 ή
θά συνίστατο απλώς εις τήν παραχώρησιν τοΰ έπί τής πατρικής κληρονομιάς
μεριδίου των.
Εις πάντα τά ανωτέρω, ουσιώδη διά τήν ερμηνείαν τής ύποχρεώσεως1 2 3

'Ως νόμφ είδικώς όριζομένη αιτία φέρεται έν ταΐς πηγαΐς ή τών μή ορθοδόξων μητέρο>ν, ύποχρεουμένων όπως συστήσωσι προίκα εις τάς ορθοδόξους θυγατέρας των,
C. 1, 5, 19.
1 ΙΙερϊ ύποχρεώσεως τοΰ πατρός διά σΰστασιν προικός ή προγαμιαίας δωρεάς
υπέρ τών τέκνων δεν λέγεται τι είδικώς, δεν δυναται όμως νά γεννηθή αμφιβολία
ότι ό πατήρ ήτο ύπόχρεως, τοΰ κενοϋ τούτου συμπληρουμένου υπό τών διατάξεων
τής ’Ιουστινιάνειου νομοθεσίας. “Αλλωστε έν Έκλ. II, 5 υπονοείται ή τοιαύτη ύποχρέωσις, διότι λέγεται γενικώς « καϋ·ώς πρέπει γονεϋαι *·.
2 ’Εάν τυχόν ήθελε γίνει δεκτόν ότι ή υποχρέωσις τής μητρός δέν συνίστατο
απλώς εις τήν σύστασιν προικός έκ τοΰ έπί τής πατρικής κληρονομιάς μεριδίου τής
θυγατρός, θά άνέκυπτε περαιτέρω καί τό έρώτημα αν ή υποχρέωσις τής μητρός πρός
προίκισιν ύφίστατο καί ΰπάρχοντος πατρός (άθροιστικώς μετ’ αύτοΰ ή έπιβοηθητικώς) ή άνέκυπτε μόνον μετά τόν θάνατον τούτου.
ή υποχρέωσις τής μητρός
άποβιώσει.

Πάντως κατά τήν ’Εκλογήν

συνδέεται μέ τήν περίπτωσιν

καθ’ ήν ό

πατήρ

έχει

3 ’Εν Έκλ. V, 1 λέγεται ότι οί υπεξούσιοι δέν δύνανται νά συντάξωσι διαθή
κην διά τά « έκ τών γονέων επιδοϋέντα αύτοΐς δνόματι προικός », τό δέ Prochirotl
Legum VI, 2 άποδίδει τούτο διά τού « όνόματι

προικός και προγαμιαίας δωρεάς ·.

* « Προικοδόιησις > τοΰ άρρενος τέκνου πρόκειται έν τφ σχολίφ g εις Άρμενόπουλον 5,9,7 ( Heimb. ). Πρβλ. έπίσης Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata, τόμ. II, σελ. 221 (Συνοδ. Άπόφ. έτους 1994): « συνεφώνηοε δε και αΰτω ώς
γνηοίφ νίφ δονναι χάριν

προικός εν τφ γαμικφ αντον ανναλλάγματι νπέρπυρα πολι

τευόμενα τ' και είδη τινά ». Βλ. έπίσης Acta et Diplomata, τόμ. II, σελ. 375. Ή εις

τάς πηγάς ταύτας άναφερομένη προίξ τοΰ άρρενος τέκνου είναι ή κατά τήν σύναψιν
τοΰ γάμου γινομένη υπό τών γονέων καί έκ τής περιουσίας αυτών έπίδοσις πρός τόν
υίόν περιουσιακών στοιχείων. ”Αν καί κατά πόσον καί είς τό χωρ. Έκλ. II, 5 εύρισκόμεθα πρό τοιαύτης παροχής δέν είναι σαφές, καθ’ ήμάς δέ, ώς καί έκ τών κατω
τέρω έν τφ κειμένιρ λεγομένων συνάγεται, άπίθανον.
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ταύτης της μητρός και την άποκάλυψιν τής ακριβούς φΰσεως αυτής, ζητή
ματα, δεν δίδεται υπό τής Εκλογής άπάντησίς τις.Έάν ή σιωπή τής Εκλο
γής δεν ύποδηλοϊ δτι τα ζητήματα ταΰτα έδει να ρυθμίζωνται κατά τάς
κατ’ ιδίαν περιπτώσεις έπί τή βάσει τοϋ εθιμικού δικαίου ή τών αρχών τής
επιείκειας, διό κα'ι δεν τίθενται εκ τών προτέρων δεσμευτικοί κανόνες, πάν
τως, καθ’ημάς, ή μάλλον άβίαστος καί πιθανή εκδοχή είναι ότι μέ τον γάμον
τών θηλέων ή άρρένων τέκνων ή μήτηρ ΰποχρεοϋται να παραχωρήση εις
αυτά ελεύθερον τό δλον ή τμήμα, κατά τήν κρίσιν της, τού επί τής πατρικής
κληρονομιάς μεριδίου των, παραιτούμενη τών επ’ αυτού έκ τής διατάξεως
II, 5 δικαιωμάτων της. Έκ τού μεριδίου τούτου θά συνιστάτο φυσικφ τφ
λόγψ διά τάς θυγατέρας ή προίξ αυτών.
Σημειωτέον τέλος δτι τό ποσόν τής προικός αφήνεται εις τήν έλευθέραν
κρίσιν τής μητρός ( « καθώς αν βουληϋείη » ). Καί ενταύθα διαδηλοΰται ή
απόλυτος εμπιστοσύνη τής Εκλογής επί τήν ευθυκρισίαν τής μητρός, υπό
τής οποίας άλλωστε εμπιστοσύνης διαπνέεται καί ή δλη υπό τής Εκλογής
νέα διαρρύθμισις τών περιουσιακών σχέσεων τής οικογένειας.

7. Ή προφορική κληροδοσία έν τή Εκλογή.
Έν Έκλ. VI, 12 ορίζονται τά εξής:

« ΕΙ δέ τις τελευτών τφ οίκείφ

κληρονομώ άγράφως ή καί χωρίς μαρτύρων τήν ιδίαν καταλείψει ϋπόοτασιν
καί τήν ταύτης έκείνω εντελεΐται διοίκησιν, καί άναφυή τις Ιγκαλών λεγάτον
αντφ εαϋήναι παρά τοϋ τελευτήσαντος, παραοτήοαι <5έ διά μαρτύρων ή καί
ετέρως πως άληϋείας τά παρ’ αύτοϋ λεγάμενα εχεσβαι ον δύναται, διδόσύω
τφ λόγφ τον κληρονόμου ».

Τό χωρίον τούτο φαίνεται έκ πρώτης δψεως λίαν περίεργον, διότι έκ
τής φράσεως « ή καί χωρίς μαρτύρων τήν ιδίαν καταλείψει ϋπόοτασιν»
αποκομίζει τις τήν έντύπωσιν δτι ένταύθα γίνεται λόγος περί διαθήκης άνευ
τής συμπράξεως μαρτύρων, ένφ κατά τήν Εκλογήν διά τήν άγραφον ή έγ
γραφον διαθήκην απαιτούνται κανονικώς μέν 7 μάρτυρες ( Έκλ. V, 2 καί 3)
κατ’ έξαίρεσιν δέ 5 ή 3 ( Έκλ. V, 4 )' « el δλ καί τρεις μή εϋρεϋώσιν, ακυρον τοϋ διατιϋ·εμένου ϋπάρχειν τήν βούλησιν» (Έκλ. V, 4). Πώς είναι
λοιπόν δυνατόν νά καταλείψη τίς τινι τήν ιδίαν ΰπόστασιν άνευ μαρτύρων,
ως λέγει τό χωρίον VI, 12 ;
Έγγυτέρα δμως μελέτη τού πράγματος πείθει δτι ή διάταξις αύτη τής
Εκλογής δεν έχει σχέσιν τινά προς τον τύπον τών διαθηκών, άλλ’ δτι ή
φράσις « άγράφως ή καί χωρίς μαρτύρων τήν Ιδίαν καταλείψει ϋπόοτασιν
καί τήν ταύτης έκείνψ εντελεΐται διοίκησιν » άναφέρεται εις τά εις τον κλη

ρονόμον έπιβληθέντα κληροδοτήματα. Τούτων δέ ούτως έχόντων δυνάμεθα
νά άνεύρωμεν καί τήν πηγήν, έξ ής έλήφθη τό κατά τρόπον κακότεχνον καί
18 -11 -1958
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παραπλανητικόν συντεταγμένου κείμενον τοΰτο1: πηγή είναι ή διάταξις
Cod. lust. 6, 42, 32 περί τής οΰτω καλούμενης προφορικής κληροδοσίας:
« Quaestionem ex facto emergentem resecantes et volantati mortuorum
prospicienles sancimus, si sine scriplura et praesentia testium fideicommisso dereliclo κ.τ.λ.»*.

Συμφώνως προς την διάταξιν ταΰτην τοΰ Ιουστινιανού, 6 διατεινόμενος δτι κατελείφτθη υπέρ αυτού κληροδοσία διά προφορικής τού διαδέτου
παραγγελίας προς τον βεβαρημένοι'13 2και χωρίς νά έ'χη τηρηθή 6 διά τάς
διαθήκας ή τούς κωδικέλλους άπαιτούμενος τύπος, ήδύνατο, αφού ώμνυε τον
τής συκοφαντίας ορκον, νά απαίτηση τό κληροδότημα παρά τοΰ βεβαρημέ
νου, ούτος δε δεν ήδύνατο νά άντιτάξη κατ’ αυτού την έ'λλειψιν τού νομίμου
τύπου, άλλ’ εάν ήρνεΐτο την περί κληροδοσίας προφορικήν παραγγελίαν,
ώφειλε νά ένισχύση τήν άρνησίν του ενόρκως, άλλως κατεδικάζετο νά καταβάλη τό κληροδότημα4. *
Περί τοΰ προφορικού τούτου κληροδοτήματος6 * πραγματεύεται
8
κατά
βάσιν καί τό χωρίον τούτο τής Εκλογής καί δεν εισάγεται δι’ αυτού τροποποίησίς τις τών επί διαθηκών κρατούντων τύπων' « άγράφως η καί χωρίς
μαρτύρων » λέγει ή ’Εκλογή « sine scriptura et praesentia testium » ή διάταξις τοΰ Κωδικός.
8. ’Εκκλησία καί άπελεν&εροι.

Έν Έκλ. VIII, 5 ορίζεται οτι εάν 6 καθ’ ένα τών νομίμων τρόπων
απελευθερωθείς κατείχετο έν δουλείφ, ήδύνατο, προσφεύγων εις τήν εκκλη
σίαν ή τον αρμόδιον άρχοντα, νά απόδειξη τήν ελευθερίαν του καί νά άπολαύση ταύτης 6.
1 ’Εν τή έκδόσει τής Εκλογής ΰπό τοΰ Μομφερράτου, έν ή ύποσημειοΰνται τά παράλληλα χωρία έκ τοΰ ’Ιουστινιάνειου δικσίου καί έξ άλλων πηγών, προκειμενου περί Έκλ. VI, 12 δέν σημειοΰται χωρίον τι έκ τοΰ ’Ιουστινιάνειου δικαίου,
άλλα μόνον τό χωρίον τής Ecloga ad Prochiron mutata VIII, 20 = Έκλ. VI, 12.
2 Βλ. έν γένει περί τής κληροδοσίας ταύτης Windscheid-Πολυγένους, Κληρον. § 629.
3 ’Αμφισβητείται άν ήδύνατο νά γίνη καί δι’ άνακοινώσεως διά γραφής ή
δι’ αγγέλου πρός τόν κληρονόμον, βλ. Windsheid-Πολυ γένους § 629, σημ. 3.
4 Βλ. Γ. Μπαλή, Κληρονομ. δίκαιον ( 1930) § 389.
6 « ’Εάν καταλ.είψη τις άγράφως fideic0mmisson καρά τον ίδιον κληρονόμου κ.τ.λ. »
λέγει ό Θεόφιλος, Παράφρασις Εισηγήσεων 2, 23, 12 (Ζέπων, J.G.R., τόμ.
III, σελ. 138 ).
8 Ή Εκλογή λέγει < προσερχέαϋω xfj ο. γ ία τοΰ &εον εκκλησία και τοΐς προσφόροις άρχουσι και παρ’ αύτοΐς τά τή; έπιτεύεϊσης έλ,εν&ερίας δεικνντω καί ταύτης άπολαυίτω ». Προφανώς δμως ή έννοια είναι δτι ήδύνατο νά προσφυγή είτε εις τήν εκκλησίαν

είτε εις τόν αρμόδιον άρχοντα, μή άπαιτουμένου όπως προσφυγή εις άμφοτέρους όμοΰ.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ'
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'Η διά τής διατάξεως τούτης απονομή εις την εκκλησίαν δικαιοδοσίας
προς προστασίαν των απελεύθερων από προσβολών κατά τής ελευθερίας των
είναι αξία προσοχής. Κωνσταντίνος δ Μέγας διά δύο διατάξεων του καθώρισεν ως τρόπον άπελευθερώσεως την manummissio in ecclesiam, δεν άπένειμεν όμως εΐς την εκκλησίαν δικαιοδοσίαν επί προσβολών τής ελευθερίας
τοΰ κατά τον τρόπον τούτον ελευθερωθέντος και προς λύσιν τών συναφών
αμφισβητήσεων1. Δεν είναι όμως άπίθανον ότι εν τή ’Ανατολή ή εκκλησία
ήσκει εν τοΐς πράγμασι την δικαιοδοσίαν ταΰτην, διότι ό κατά τον τρόπον
τούτον απελευθερωθείς εις την εκκλησίαν συνήθως θά κατέφευγεν, οσάκις
ήμφεσβητεΐτο ή ελευθερία του ή προσεβάλλετο εν αυτή.
Ή Εκλογή ρητώς καθιεροί τήν αρμοδιότητα ταύτην τής εκκλησίας και
μάλιστα ούχί μόνον προκειμένου περί τών έν αυτή άπελευθερωθέντων, αλλά
κα'ι καθ’ οίονδήποτε τρόπον αν είχε άπελευθερωθή τις1
2. Ή δικαιοδοσία
αύτη τής εκκλησίας εξηκολούθησεν ασκούμενη καί κατά τούς μεταγενεστέ
ρους χρόνους, ως προκύπτει έκ Νεαράς τού ’Αλεξίου Α' τού Κομνηνού3,
ήτις δρίζουσα τά τής άποδείξεως επί δικών άπελευθερώσεως ή διεκδικήσεως
εις δουλείαν προϋποθέτει ότι αΰται κρίνονται ενώπιον εκκλησιαστικών ή
πολιτικών δικαστηρίων 4·

9. Ή ενϋ'ύνη τοΰ πωλητοΰ διά τά πραγματικά έλαττώματα
τοΰ πωληϋ'έντος.

Έκλ. IX, 1 « "Αγραφος καί έγγραφος πραοις καί άγοραοία εφ' οΐφδήποτε εΐδει καί πράγματι
συναλλασσόντων
ήγορακότι

της τιμής στιχονμένης συνίσταται άδόλφ τών

συμφωνία. Ήνίκα ουν ή τιμή τω κράτη, τδ δλ είδος τω

δοϋή, τήν τοιαΰτην πράσιν εκ μεταμέλου

τρέπεσ&αι. Δει γάρ τον αγοραστήν προ

1 Cod. Theod. 4, 7, 1,

τοΰ

ενός αυτών μή άνα-

συναλλάγματος

δι* ερεννής

Cod. Just. 1, 13, 1. Ό ιστορικός Παίζόμενος,

’Εκκλησιαστική 'Ιστορία I, 9 (έν Μ igne, P.G., τόμ. 67) αναφέρει οτι ό Κωνσταν
τίνος « τρεις εΰειο νόμους ». Περί τοΰ περιεχομένου τής τρίτης ταύτης διατάξεως οΰδέν
γνωρίζομεν, πρβλ. Sargent i, II diritto privato nella legislazione di Costantino ( 1938), σελ. 61, σημ. 1.
2 Έν τή Δύσει ή εκκλησία συνήγεν δτι οί έν αυτή έλευθερούμενοι έτέλουν υπό
τήν προστασίαν της, βλ. Schupfer, II diritto privato dei popoli Germanici2,
τόμ. I (1913), σελ. 271. Κατά δέ τήν Σύνοδον τοΰ Macon (έτους 585), κεφ. 7
(Mansi, Collectio Conciliorutn, IX, στήλη 951) οίοσδήποτε ήίίελε νά προσβάλη
τήν έλευδερίαν ενός απελεύθερου, έδει νά άπευθυνθή πρώτον εΐς τον έπίσκοπον, βλ.
Schupfer, ένθ’ άνωτ., σελ. 271 έπ., ένθα και άλλαι πηγα'ι έκ τού δικαίου τής
δυτικής έκκλησίας.
3 Zachariae, J.G.R., τόμ. III. Coll. IV, Nov. 35 (έτους 1095).
4 Βλ. Ιδίφ τό προοίμιον τής μνησθείσης Νεαράς.
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γίνεσϋαι ακριβούς και οϋτω σνναλλάοσειν. Εί δε ώς είκός μετά την πράοιν
εύρεϋή τό πραϋέν σώμα έλεΰϋερον ή και δαιμόνιων, τούτο άναδίδοοϋαι ».

’Έχει προ πολλοΰ παρατηρηθή δτι τό κείμενον τοΰτο αγνοεί την solo
consensu συναπτομένην αγοραπωλησίαν τοΰ ρωμαϊκού δικαίου και καθιεροϊ
την δι’ άμεσου καταβολής τών εκατέρωθεν παροχών τελειουμένην *· Άλλα τό
κείμενον τοΰτο είναι τα μάλα ενδιαφέρον και διά τήν ιστορίαν τής εΰθΰνης
διά τά πραγματικά ελαττώματα τοΰ πωληθέντος. 'Η ’Εκλογή επιβάλλει εις
τον αγοραστήν τήν ύποχρέωσιν ό'πως πριν προβή εις τήν αγοραπωλησίαν
έξετάση πρότερον έπιμελώς τά κατ’ αυτήν, εν άμέσφ δέ συνεχείφ δρίζει δτι ή
αναστροφή χωρεϊ έπ'ι αγοραπωλησίας δουλών, οσάκις 6 ως δούλος πωληθεις
είναι πράγματι ελεύθερος ή οΰτος κατέχεται υπό δαίμονος. Έκ τών δύο τού
των ορισμών, συνδεδυασμένως έρμηνευομένων, άγεται τις εις τό πιθανόν
πόρισμα δτι μετά τήν τελείωσιν τής άγοραπαά.ησίας δεν χωρεϊ αναστροφή
αυτής έ'νεκεν τών κεκρυμμένων ελαττωμάτων τοΰ πράγματος ειμή μόνον έπ'ι
αγοραπωλησίας δούλων, ως λεπτομερέστερον θέλει έκτεθή κατωτέρω.
Άλλ’ ένφ ως προς τό διά τήν Εκλογήν πόρισμα τοΰτο καταλείπεται
και χώρος αμφιβολιών, ως έκ τής άκρας συντομίας τοΰ σχετικού κειμένου,
οΰδεμίαν καταλείπει αμφιβολίαν ή εκτενέστερου τό θέμα διαπραγματευομένη
Eeloga privata aucta. Και αύτη έν X, 4 τονίζει τήν ύποχρέωσιν τοΰ άγοραστοΰ δπως έξετάση έπιμελώς τά τής αγοραπωλησίας, περιέχει αυτόθι ορι
σμόν δμοιον προς τον τής ’Εκλογής διά τήν αγοραπωλησίαν δούλων έν δέ
X, 3 ορίζει τά ακόλουθα" « Και εί μέν εξ νπαρχής τοΰ συναλλάγματος περί
ελαττώματος ηγονν αιτίας τοΰ διαπραϋέντος πράγματος συνεφωνή&η και
ένεγράφη, έρρώσϋω

τά

σνμπεφωνημένα. Ει δέ υνδέν περί

ελαττώματος

ηγονν αίτιας τοΰ διαπραϋέντος πράγματος έμνημονεύϋη καί ένεγράφη, άσά·
λευτον είναι τό τοιοΰτον συνάλλ,αγμα" καί

εαυτόν δ αγοραστής μέμφεσϋαι

διό προ τής άγορασίας περί ελαττώματος ουκ ήκρίβωσεν ή καί έξειργάαατο
ή καί έν ώκεανή συγγραφή περί κεκρνμμένης αιτίας τοΰ πεπραμένου πρά-1

1

Βλ. Zachariae, Geschichte3, σελ. 290,

προκειμένου περί τής Eeloga

privata aucta X, 2 όριζοΰσης ταϋτά μέ Έκλ. IX, 1, W i e a c k e r, Lex Commissoria ( 1932), σελ. 110, Ferrari, I documenti Greci medioevali di diritto privato dell’Italia meridionale νϋν Iv Scritti giuridici, τόμ. I (1953), σελ. 251,
Σόντην έν Άρχ. Ίδιωτ. Δικ., τόμ. 5 (1938 ), σελ. 112 έπ. Κατά τήν ’Εκλογήν καί
τήν Eel. priv. aucta φαίνεται άπαιτουμένη τόσον ή καταβολή τοΰ τιμήματος όσον
καί ή παράδοσις τοΰ πράγματος" κατ’ άλλας βυζαντινός πηγάς, μακράν καί ταύτας
εΰρισκομένας τής solo consensu συναπτομένης αγοραπωλησίας τοΰ ρωμ. δικαίου,
αρκεί ή υπό τίνος τών μερών έκπλήρωσις τής ιδίας παροχής" οϋτω Πρόχειρος Νόμος
XIV, 1, ’Επαναγωγή XXIII, 1 « ού μόνον δε άλλα κάν δ έτερος ή ιήν καιαβλιι&εϊοαν
τιμήν άναλάβοι ή τό διαπραϋ'εν πράγμα παραλάβοι, έφ’ φ τήν πράοιν άδιάλνιον προβή·
ναι, καί ονιως τά τής πράοεως έρρώοΰαι ».
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γματος έντεϋήναι εν τώ συμφώνφ παρεσκενύσε ». Ή διάταξις είναι σαφής'

δ πωλητής, πλήν εναντίας συμφωνίας, δεν εύθύνεται διά τα πραγματικά
ελαττώματα τοΰ πωληΑέντος.
Ή διάταξις αύτη τής Ecloga privata aucta είναι σημαντική. ’Αποτε
λεί Ισχυρόν επιχείρημα περί τής έννοιας τής αντιστοίχου διατάξεως τής
Εκλογής, πιθανώτατον δ’ είναι ότι ενταύθα ή Ecloga privata aucta δέν
ερμηνεύει απλώς την Εκλογήν, άλλ’ αποδίδει αυτό τοΰιο τό κατά τούς χρό
νους εκείνους κρατούν δίκαιον.
“Οτι τό δίκαιον τούτο τελεί εις άντίθεσιν προς τό ρωμαϊκόν είναι
φανερόν. Ή έπ'ι τοΰ θέματος ρωμαϊκή νομοθεσία έχει εν όλίγοις ως εξής:
κατά τό αστικόν δίκαιον δ πωλητής ηύθύνετο διά τά κεκρυμμένα ελαττώματα
τού πράγματος, εάν γνωρίζων ταΰτα δέν τά κατέστησε γνωστά εις τον
αγοραστήν. Κατά τό άγορανομικόν έδικτον επί πωλήσεως δούλων καί κτηνών
δ πωλητής ηύθύνετο διά τά ελαττώματα καί αν έτι ήγνόει ταύτα. Αί διατά
ξεις τοΰ άγορανομικού έδίκτου έπεξετάθησαν εΐτα επί πωλήσεως παντός
είδους πραγμάτων1.
Έλέχθη ήδη δτι κατά τήν Ecloga privata aucta X, 3 ή έν τφ πρά
γματι άνακάλυψις κεκρυμμένων ελαττωμάτων δέν δίδει είς τον αγοραστήν
δικαίωμά τι, πλήν αντιθέτου συμφωνίας. Έν άμέσφ δέ συνεχείφ (Eel. priv.
aucta X, 4) δρίζεται, ως καί έν τή ’Εκλογή, δτι, έάν δ πωληθείς δούλος
(«τό πρηϋεν σώμα») άποδειχθή ελεύθερος ή δαιμονιών, δύναται νά ανα
στροφή ή αγοραπωλησία («τούτο άναδίδοσϋαι»). Ή μόνη συνεπώς έξαίρεσις, fjτις γίνεται δεκτή προκειμένου περί πραγματικών έλαττωμάτων είναι ή
αναστροφή τής αγοραπωλησίας δσάκις άντικείμενον αυτής είναι δούλος καί
τούτο έάν δ δούλος κατέχεται υπό δαίμονος1
2. 3 ’Αλλά καί τό τελευταΐον τούτο
δέν είναι σύμφωνον προς τό ρωμαϊκόν δίκαιον' κατ’ αυτό, ΐνα χωρήση επί
δούλων ή αναστροφή, τό πάθος έδει νά είναι σωματικόν' διά τά ψυχικά πάθη
δέν έδίδετο κατ’ αρχήν δικαίωμα αναστροφής8, κατ’ έξαίρεσιν δέ τά ψυχικά
πάθη έδιδον τό δικαίωμα τούτο, έάν ήσαν απόρροια σωματικού πάθους4.
Ή καθιέρωσις ευθύνης τοΰ πωλητοΰ διά τά πραγματικά ελαττώματα
μόνον επί πωλήσεως δούλων, ούχί δέ προκειμένου περί άλλων αντικειμένων,

1 Βλ. Jors-Kunkel, Romisches Privatrecht ( 1935),

σελ. 233 έπ. Ή

έπέκτασις θεωρείται εργον τού ’Ιουστινιανού, έπιτευχθέν διά παρεμβολών είς τά σχε
τικά κείμενα, βλ. Jors-Kunkel, ένθ’ άνωτ., σελ. 235, σημ. 15.
2 ’Από άπόψεως ευθύνης διά τά πραγματικά ελαττώματα ενδιαφέρει

βεβαίως

μόνον ή περίπτωσις καθ’ ήν ό δούλος κατέχεται ύπό δαίμονος.
3 Έν τή περιπτώσει ταύτη ό αγοραστής είχε τήν actio empti τοΰ αστικού
δικαίου, ής όμως αγωγής προϋπόθεσις ήτο ή παρά τφ πωλητή γνώσις τού ψυχικού
πάθους, βλ. D. 21, 1, 4 § 4.
4 D. 21, 1, 4 § 4.
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έχει την καταγωγήν τγ)ξ είζ τό δημώδες δίκαιον, και δη προέρχεται εκ τοϋ
ελληνικού δικαίου. Τό αττικόν δίκαιον δεν καθιέρου ευθύνην διά τά πρα
γματικά ελαττώματα, είμή μόνον εις τάς αγοραπωλησίας δουλών'Ομοίως
καί τό ελληνιστικόν δίκαιον δεν γνωρίζει την γενικήν ευθύνην, ήν καθιέρου
τό ρωμαϊκόν δίκαιον, οί δέ ελληνιστικοί πάπυροι τοιαύτην ευθύνην μνημονεύουσι διά τά ελαττώματα δούλων, αλλά και ταύτην υπό περιορισμούς : ό
πωλητής εύθύνεται διά την « επαφήν » καί « ίεράν νόσον» των δούλων *.
Ή καθιέρωσις ως λόγου αναστροφής τοΰ ό'τι ό δούλος κατέχεται υπό
δαίμονος, ού μόνον είναι αντίθετος προς τους συναφείς ορισμούς τοϋ ρωμαϊ
κού δικαίου, αλλά παρουσιάζει ομοιότητα προς τάς §§ 39 και 113 τής Συρορρωμαϊκής Νομοβίβλου ( παραλ. Ε). Κατ’ αυτήν και οσάκις ήγόρασέ τις
δοϋλον είς οΐαν κατάστασιν ευρίσκεται, δηλ. παρητήθη τοΰ δικαιώματος τής
αναστροφής τής αγοραπωλησίας διά τά κεκρυμμένα ελαττώματα αυτού, παρέ
χεται ούχ ήττον αύτφ τό δικαίωμα αναστροφής, εάν κατά μέν L § 39 ό
δούλος κατέχεται υπό δαίμονος κατά δέ L, § 113 υπό διαβόλου. 'Ο λόγος
τής αυστηράς ταύτης ευθύνης οφείλεται κατά τον Bruns είς έπίδρασιν ανα
τολικών, χριστιανικών αντιλήψεων3. Βεβαίως αί ρυθμίσεις, ας άκολουθοΰσιν
ή Συρορρωμαϊκή Νομόβιβλος καί ή Ecloga privata aucta δεν συμπίπτουσιν,
είς άμφοτέρας ό'μως είναι χαρακτηριστική ή σημασία, ήτις αποδίδεται είς τό
γεγονός ότι δ δούλος κατέχεται υπό δαίμονος.

10. Ή εΰϋ·ύνη τοϋ ·&εματοφύλακος.

Ή υπό τής Εκλογής ρύθμισις τής ευθύνης τοΰ θεματοφύλακος δίδει
αφορμήν διά μίαν ενδιαφέρουσαν καί διδακτικήν παραβολήν προς σχετικούς
ορισμούς ετέρων αρχαίων δικαίων 4.1 2 3 4

1 Βλ. νΰν Pringsheim, The Greek law of sale ( 1950), σελ. 473 έπ.
Κατά πόσον έπί τή βάσει Λυσίου, Κακολογιών 10, δύναται νά ύποστηριχθή διά τό
αττικόν δίκαιον ευθύνη διά τά κεκρυμμένα ελαττώματα έπί αγοραπωλησίας κτηνών,
βλ. Pringsheim, ένθ’ άνωτ., σελ. 478, σημ. 1.
2 Pringsheim, ένθ’ άνωτ., σελ. 480 έπ. τ'Ιερά νόσος » σημαίνει επιληψίαν'
τί σημαίνει « επαφή » υπάρχει άμφισβήτησις, άλλων φρονούντων δτι σημαίνει λέπραν,
άλλων δικαίωμα τρίτου. Είς πάπυρον δημοσιευθέντα ύπό Ε. V i s s e r έν Aegyptus,
τόμ. 15 (1935), σελ. 274, άναγόμενον τόν 3°ν αΙώνα μ.Χ., ό πωλητής ύπισχνεϊται τήν
δούλην « πιο[τήν x]al Άδραστον ουααν έκτος [1]ερας νόσον καί επαφής [κ]αί ανεπίλημπτον νπό δαίμονος ».

3 Bruns έν Bruns - Sachau, Syrisch - romisches Rechtsbuch ( 1880 ), σελ.
219 έπ. Πρβλ. καί τόν ανωτέρω μνημονευθέντα πάπυρον, καΟιεροϋντα ευθύνην διά
τόν δαίμονα, διά δέ τήν ορολογίαν καί Edict. Rothari § 230 «St quits com-

paraverit mancipium et postea lebrosus aut daemoniosus apparuerit κ.τ.λ. »·
4 Περί τής ευθύνης τοΰ θεματοφύλακος είς τά αρχαία δίκαια βλ. τήν συγκεν-
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Κατά την Εκλογήν ό θεματοφΰλαξ απαλλάσσεται τής ευθύνης λόγορ τής
έκ τυχηρών ή άνωτέρας βίας καταστροφής ή απώλειας των παρακατατεθέντων πραγμάτων, εάν όμοϋ μετά τών παρακατατεθέντων άπωλέσθησαν καί τά
ίδια αύτοΰ πράγματα, Έκλ. XI, 1 « ΕΙ δε καί δεήσει συμφοράν τι να είτε
and πυρκαΐας ή και από κλοπής επελθεΐν αντώ και συν τοΐς Ιδίοις αύτοΰ
άπολέσθαι
τοιαντην

κάκεΐνα,

τηρείτωσάν

οί

άκροαταϊ

και

παρακαταθήκην έσχηκότα φυλαττέοθωσαν,

άνέγκλητον

τον την

ώς άκονσίως

αυτά

απολέσαντα ».

Εις τό ανωτέρω κείμενον άναφέρονται δύο περιπτώσεις, ή περίπτωσις
κλοπής (τυχηρόν) καί πυρκαΐας (ανώτερα βία), άλλ’ ή αναγραφή αυτών
είναι προφανώς ενδεικτική και ούχί περιοριστική
Κατά τό ρωμαϊκόν δίκαιον ό θεματοφΰλαξ άπηλάσσετο τής ευθύνης εν
περιπτώσει άνωτερας βίας, ηΰθύνετο δε διά δόλον καί βαρεΐαν αμέλειαν.
Μοναδική είναι ή διάταξις τοϋ χωρίου D. 16, 3, 32, καθ’ ο δ θεματοφΰλαξ
ευθύνεται διά τήν έν τοΐς ιδίοις επιμέλειαν (diligentia quam suis, culpa
in concreto)*2. 3 *
Έν τή Εκλογή βλέπομεν είσαγόμενον τό ακόλουθον στοιχεΐον: τόσον
επί τών τυχηρών δσον καί επί άνωτέρας βίας δ θεματοφΰλαξ απαλλάσσεται
τής ευθύνης, εάν δμοϋ μετά τών παρακατατεθέντων άπώλεσε καί τά ίδια
αύτοΰ πράγματα.
Ενδιαφέρων είναι δ παραλληλισμός τής διατάξεως ταΰτης τής ’Εκλο
γής προς τούς επί τοΰ θέματος δρισμούς ετέρων αρχαίων δικαίων8.
Κατά τό άρχαΐον ινδικόν δίκαιον, Narada 2, 9 « εάν ή παρακαταθήκη
τρωτικήν έκθεσιν τοΰ Post έν Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz, ίταλ.
μετάφρ. υπό Bonfante καί Lon go, τόμ. 2 ( 1906), σελ. 487.
* Τοΰτο συνάγεται καί έξ Έκλ. X, 1, ένθα προκειμένου περί τοϋ λαβόντος ενέ
χυρα δανειστοϋ τά τής ευθύνης αύτοΰ διά τήν απώλειαν τών ένεχύρων ρυθμίζονται
κατά τόν αύτόν τρόπον καί λέγεται: « μη δυναμένον τοϋ τά τοιαϋτα κατεοχηχόιος ενέ
χυρα λέγειν τι κατά τοΰ δανειοαμένου η δτι άπώλεσεν αυτά ή έτέραν τινά π ρ ο αφ έ ρ ε ι ν π ρ ό φ α σ ι ν, εΐ μήπω άποδειχάη τοιαντην ώς είκός έπελϋεΐν σ ν μ φ οράνι δτε άπώλεσεν αυτά και
«τοιαντην συμφοράν»

συν τοΐς Ιδίοις άπολεσΟήναι

και τά άλλότρια». Εις τό

δέον νά έννοηθή έκ τών προηγουμένως έν τώ χωρίιρ τούτφ

λεγομένων « έχβρικήν επιδρομήν η ναυάγιον ϋαλάασης η και 11 έ ρ α ν τήν ο ί α ν ο ΰ ν
αφορμήν».

2 Περί τής εύθύνης τοΰ θεματοφύλακος έν τφ ρωμαϊκφ δικαίφ βλ. Rotondi,
La misura della responsabilita nell’actio depositi έν Scritti giuridici, τόμ. 2
(1922 ), σελ. 91 έπ., είδικώτερον δέ ώς πρός τό χωρίον D. 16, 3, 32, αύτόθι, σελ.
105 έπ. Ή εύθύνη τοΰ θεματοφύλακος διά

βαρεΐαν αμέλειαν είναι μετακλασικής

προελεύσεως, Jors-Kunkel, Romisches Privatrecht ( 1935 ), σελ. 222, σημ. 2,
Rotondi, ένθ’ άνωτ., σελ. 98 έπ.
3 Βλ. ήδη Koschaker, Recbtsvergleichende Studien zur Gesetzgebung
Hammurapis (1917), σελ. 29.
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άπωλέσθη δμοϋ μετά τής περιουσίας τον ϋεματοφύλακος, ή απώλεια θέλει
είναι εις βάρος τοϋ παρακαταθέτου » \

Κατά τό άρχαΐον σουηδικόν δίκαιον δ δεματοφΰλαξ δεν εύθυνεται, εάν
τό παρακατατεδέν έκλάπη ή έκάη ή ήρπάγη δμοϋ μετά των ιδίων αύτοϋ
πραγμάτων1
2. *
Όσον άφορρί τό άρχαΐον γερμανικόν δίκαιον, εν Codex Buricianus
(περί τό 475 μ.Χ.) κεφ. 280 καί 282 (βλ. καί Bex Visigothorum V, 5,
3 καί 5) δρίζεται δτι αν άπωλέσθησαν τά παρακατατεθέντα καί τά ίδια
πράγματα τοϋ δεματοφΰλακος, ουτος απαλλάσσεται πάσης εύδΰνης' εάν εκ
τής συμφοράς δ δεματοφυλαξ διέσωσε μόνον τά ίδια, εύθυνεται πλήρως
έναντι τοϋ παρακαταθέτου- εάν έν μέρει μόνον διέσωσε τά ίδια, εύθυνεται
κατ’άνάλογον μέρος- εάν τέλος διέσωσε μόνον τά ξένα, δικαιοϋται άποζημιώσεως διά τά άπωλεσθέντα ίδια8.
Έν ό'ψει των ως ά'νω ορισμών τοϋ γερμανικοϋ δικαίου δ Stobbe υπο
στηρίζει δτι τό γεγονός δτι διεσώδησαν τά πράγματα τοϋ δεματοφΰλακος,
ενφ άπωλέσδησαν τά άλλότρια, δημιουργεί άμάχητον τεκμήριον περί τής αμέ
λειας αύτοϋ 4.
Κατά τον Koschaker πρόκειται περί τής αρχής τής diligentia quam
suis5.
Κατά τον Bevy αί λύσεις έρείδονται επί τής αρχής τοϋ καταμερισμοΰ
τοϋ κίνδυνου μεταξύ δεματοφΰλακος καί παρακαταθέτου 6. *
Κατόπιν δσων έξετέδησαν ανωτέρω συνάγεται δτι παραμένει πρόβλημα
ή ιστορική προέλευσις τοϋ σχετικοϋ δρισμοΰ τής ’Εκλογής. ’Αποδίδει ούτος
κατά Ιδιόρρυθμον τρόπον διατετυπωμένην την έννοιαν τής diligentia quam

1 Παρά Koschaker, ένδ-’ άνωτ., σελ. 29.
2 Βλ. ν. Amir a,
σελ. 454.

Nordgermanisches

Obligationenrecht, τόμ. 1 ( 1882),

8 Μνημονευτέον προσέτι δτι εις συμπίλημα έκ τοϋ ρωμαϊκού καί τοϋ βησιγοτθικοϋ δικαίου συνταγέν έν τή Δύσει τον 9ον αίώνα καί δημοσιευδ-έν υπό τοϋ G a udenzi, Un antiea compilazione di diritto romano e visigoto (1886 ) έν κεφ.
XVIII απαντάται περί τής εΰδ-ύνης τοϋ θεματοφύλακος ό ορισμός « quod si suam et
causam nihil dare cogatur». ’Αλλά καί κατά τό κανονικόν

alienam perdiderit

δίκαιον τής δυτικής έκκλησίας

« Bona fides abesse praesumitur, si, rebus tuis sal-

vis exsislentibus, depositas amisisti »

(Decretal. Gregor, lib. Ill, tit. XVI (De
deposito) cap. II, εκδ. Friedberg).
4
Stobbe, Zur Geschicbte des deutschen Vertragsrechts ( 1855), σελ.
215 έπ., Ιδίςτ σελ. 218.
0
Koschaker, ένθ·’ άνωτ., σελ. 29. Πρβλ. καί Wenger έν Krit. Vjschr.
f. Gesetzg. u. Rechtsw., τόμ. 18 (54), 1919, σελ. 12 έπ.
6 E. Levy, Westromisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht (1956 ),
σελ. 178 έπ.
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suis (culpa in concreto), δτε καί δεν δύναται νά άποκλεισθή ή συνάφεια
προς to ρωμαϊκόν δίκαιον, εν ό'ψει τοϋ χωρίου D. 16, 3, 32 ; ή πρόκειται
έπίδρασις γερμανικών ή ανατολικών αντιλήψεων; ή αποτελεί ορισμόν τού
λαϊκοΰ δικαίου, κοινόν και εις άλλα αρχαία δίκαια;
Έν τείνει τονιστέον δτι καθ’ δμοιον τρόπον διατυποΰται εν τή Εκλογή
και ή ευθύνη τοΰ ενεχυρουχου δανειστοϋ ώς προς τα ληφθέντα ενέχυρα,
Έκλ. X, 1. Δεν ισχύει δμως τό αυτό ως προς τα αντικείμενα τοΰ δανείου,
προφανώς διότι τής κυριότητος μεταβιβαζόμενης εις τον οφειλέτην τον κίν
δυνον τής καταστροφής ή απώλειας φέρει οΰτος, πρβλ. Έκλ. X, 1 «μη
έχοντος άδειαν τοΰ

δανειοαμένου έχϋρικήν έπιδρομήν ή ναυάγιον ϋαλάσ-

οης ή καί έτέραν την οίανοΰν αφορμήν προς διαστροφήν ή αναγωγήν προ·
τίέλεούαι τοΰ δανείσαντος ».

11. Ή μεταξύ των Αδελφών κοινοκτημοσύνη.

Έν Έκλ. XVI, 2 ορίζονται τα ακόλουθα:
« Εί δε καταλειφϋώσιν αδελφοί μετά την τελευτήν των γονέων αυτών
καί τις εξ αυτών στρατευϋή και δ έτερος μείνη εν τφ οϊκφ, εΐ μεν σύμφω
νον ποιήσουσι μετ’ άλλήλων, τά μεταξύ αυτών στοιχη&έντα κρατείτωσαν εί
δέ άστοιχήτως τοΰτο ποιήσουσι καί μέχρι δεκαετίας μετά τό στρατευ&ήναι
era εξ αυτών συζήσονσι, πάντα τά έπικτη&έντα αντοίς είτε από ρόγας είτε
από καμάτων τοΰ κοινοΰ αυτών οίκου

καί

σπουδής τοΰ εν τφ οΐκω μεί-

ναντος άδελφοΰ ή αδελφών έξ ίσου καί επ’ ίσης μοίρας κομίζεσϋαι αυτούς.
Μετά δε τήν δεκαετίαν έως έτέρων

τριών χρόνων συζώντων αυτών μετ’

άλλήλων καί μετά τοΰτο αυμβή αυτούς
τον

άπ’ άλλήλων διαιρεΰήναι, έπαίρειν

στρατιώτην έξαιρέτως τόν ίππον αύτοΰ

σύν τφ σελλοχαλίνφ

καί τφ

αρματι αύτοΰ καί εάν ώς είκός έπεκτήσατο λωρίκιον και μόνον, τά δέ λοιπά
πάντα μερίζεσέλαι

αυτούς

αδελφικώς έξ ίσου

καί

επ’ ίσης μοίρας. Εί δέ

καί επέκεινα τών ιγ χρόνατν συζήσουσι μετ’ άλλήλων, καί εύρεσή τι εκ τών
μετά ταΰτα ρογών αύτοΰ έπικτησάμενος καί σώζεται, καί τοΰτο κομίζεσϋαι
αύτόν. Τά δέ προνοία &εοΰ έπικτηέλέντα αύιφ εκ πρώτης ήμέρας τοΰ στρατευ&ήναι αύτόν από τε

σκύλων

καί φιλοτιμιών

καί σώζονται

καί ταΰτα

ομοίως έχειν αύτόν έξαιρέτως ».

Τό κείμενον τοΰτο είναι σημαντικώτατον, διότι παρέχει άμεσον άπόδειξιν περί τής ύπάρξεως τοΰ θεσμοΰ τής οικογενειακής κοινοκτημοσύνης και
δη τοιαυτης μεταξύ αδελφών1. Ένταΰθα δεν πρόκειται απλώς περί σχέσεων
1

Ή οικογενειακή κοινοκτημοσύνη αποτελεί θεσμόν ευρύτατα διαδεδομένον παρά

τοΐς άρχαίοις δικαίοις, καί σήμερον έτι ζή είξ τό δίκαιον τοΰ λαοΰ. Πρβλ. τήν έπισκόπησιν τών διαφόρων δικαίων παρά G. Cohn, Gemeinderschaft und Hausgenossenschaft έν Zeitschr. f. vergl. Rechtsw., τόμ. 13 ( 1889 ), σελ. 1 έπ., Koh-
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πηγαζουσών εκ τής αδιανέμητου πατρικής κληρονομιάς και περιοριζομένων
εις ταΰτην1, αλλά περί κοινοκτημοσύνης υπό την κυρίαν τοϋ δρου έννοιαν:
αί κτήσεις τών αδελφών καθίστανται κοιναί.
Ή μεταξύ τών αδελφών κοινοκτημοσύνη αυτή δεν επιβάλλεται υπό τής
’Εκλογής ως υποχρεωτικόν δίκαιον, αλλά ρυθμίζεται ή λειτουργία αυτής"
προϋποτίθεται οίίτω ΰπάρχουσα ως παρά τφ δικαίφ τοϋ λαού έπιπολάζων
θεσμός. "Ινα δημιουργηθή τοιαύτη κοινοκτημοσύνη άπητεΐτο βεβαίως ή περί
αυτής θέλησις τών ενδιαφερομένων, δυναμένη κατά τάς περιστάσεις, νά ΰπονοήται καί σιωπηρώς, οσάκις οι αδελφοί έμενον εν τφ κοινφ ο’ίκφ εργαζόμε
νοι από κοινού, διό καί ή Εκλογή λέγει « παϊ δ ετερος μείντ] εν τω οί'κω »,
« σνζήοουοι », « αυζώντων ανιών μετ άλαλων».
Ή ’Εκλογή ρυθμίζει νομοθετικώς τάς συνέπειας, ας έχει επί τής κοινο
κτημοσύνης ή υπό τίνος τών αδελφών άνάληψις υπηρεσίας εν τφ στρατεύ
ματα Διότι ό'ντως έν τή περιπτώσει ταύτη άνακύπτουσι δυσχέρειαι άναψορικώς προς τό πώς θά διακανονισθώσιν αι περιουσιακοί σχέσεις τών αδελφών,
δεδομένου δτι άλλοι εξ αυτών παραμένουσιν εργαζόμενοι έν τφ κοινφ οΐκφ,
ενφ άλλοι ασχολούνται εκτός αυτού περί άλλότρια. Ή ’Εκλογή ορίζει δτι
εάν οι αδελφοί ρυθμίσωσι διά συμφωνίας τάς προς άλλήλους σχέσεις των,
εφαρμόζεται ή συμφωνία αύτη" έν έλλείψει τοιαύτης συμφωνίας, έάν ή κοι
νοκτημοσύνη λυθή έντός δεκαετίας από τής στρατεύσεως, πάντα τά έπικτηθέντα είτε έκ τοϋ μισθού τού στρατιώτου ( ρόγας ) είτε έκ τής έργασίας τών έν
τφ οΐκφ αδελφών θέλουσι διανεμηθή κατ’ΐσα μέρη" έάν λυθή μετά τήν δεκαε
τίαν καί κατά τήν διάρκειαν ετέρων τριών ετών, δ στρατιώτης δικαιούται
νά λάβη επί πλέον τήν πολεμικήν αποσκευήν αυτού, τά δέ λοιπά μερίζονται
εξ ίσου" έάν παραταθή πέρα τών 13 ετών, δ στρατιώτης δικαιούται νά λάβη
επί πλέον τά έκ τών μισθών αυτού κατά τό υπέρ τά 13 έτη διάστημα κτηθέντα ως επίσης τά πολεμικά λάφυρα (σκύλα) καί τά έκ χαριστικής αιτίας
(φιλοτιμίας) περιελθόντα εις αυτόν, έστω καί αν έκτήθησαν από τής αρχής
τής στρατεύσεως*2, 1πάντα δέ τά λοιπά μερίζονται έξ ίσου.
ler έν τφ αΰτφ περιοδικφ, τόμ. 7, σελ, 167. Διά το άρχαΐον ελληνικόν δίκαιον
βλ. Schrader, Reallexicon der Indogermanischen Altertumskunde (1901 ),
σελ. 220, M. San Nicolo έν Zeitschr. f. vergl. Rechtsw., τόμ. 39, σελ. 289,
διά τό σλαυικόν δίκαιον Rundstein έντφ αύτφ περιοδικφ, τόμ. 15 (1902), σελ.
215, διά τό άρχαΐον ρωμαϊκόν δίκαιον Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto
romano11 (1952), σελ. 537. ’Αλλά καί εις χωρία τών Πανδεκτών γίνεται πολλάκις
λόγος περί τοϋ consortium fraternum, π.χ. D. 10, 2, 39 § 3, D. 17, 2, 52 §§ 5 καί
8, D. 29, 2, 78 κ.ά.
1 Περί τοϋ συχνού τούτου φαινομένου έν τφ άρχαίω έλληνικφ κόσμψ βλ. F. Β.
Jevons έν Journ. of Phil., τόμ. 16, σελ. 102 έπ.
2 'Υπό τήν προϋπόϋεσιν πάντως δτι ή κοινοκτημοσύνη λύεται μετά 13 έτη άπό
τής στρατεύσεως.
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’Αξία μνείας είναι ή σύγκρισις τής διατάξεως ταύτης τής ’Εκλογής προς
τό κεφ. 167 τοϋ Έδίκτου τοΰ βασιλέως τών Λογγοβάρδων Ροθάρεως (636652 μ.Χ.). Καί εδώ υπό καθεστώς οικογενειακής μεταξύ αδελφών κοινοκτη
μοσύνης, <5 νομοθέτης αναγκάζεται νά ρυθμίση τάς συνέπειας ενδεχόμενης
στρατεύσεώς τίνος τών αδελφών.
Edict. Rothari, cap. 167 « De fratres, qui in casarn communem

remanserent. Si fratres post mortem patris in casa commune remanserint, et unus ex ipsis in obsequium regis aut judicis aliquas res
adquisiverit, habeat sibi in antea absque portionem fratrum; et qui
foras in exercitum aliquit adquisiverit, commune sit fratribus quod in
casa commune dimiserit. Et si quis in suprascriptis fratribus gairethinx fecerit, habeat in antea cui factum fuerit κ.τ.λ. »'.
Κατά τό εδικτον τοϋ Ροθάρεως τα εκ τής στρατιωτικής υπηρεσίας εισο
δήματα τών εν κοινοκτημοσύνη βιούντων αδελφών εισέρχονται είς τό κοινόν
ταμεΐον' τοϋτο δμως δεν Ισχύει διά τά κτηθέντα εν τή ιδιαίτεροι ύπηρεσίςι
τοΰ βασιλέως8 ή διά τά εκ δωρεάς (gairethinx)5, άτινα παραμένουσιν ατο
μική ιδιοκτησία.
"Οτι ή μεταξύ αδελφών κοινοκτημοσύνη τής ’Εκλογής προέρχεται έξ
έπιδράσεως γερμανικών ιδεών είναι βεβαίως άποκρουστέον, διότι ό θεσμός
τής οικογενειακής κοινοκτημοσύνης δεν είναι τι ίδιον τοϋ γερμανικοϋ μόνον
δικαίου. ’Αλλά δεν δύναται νά άποκλεισθή τό ενδεχόμενον δτι οί ’Ίσαυροι
εν τή διατυπώσει τής διατάξεως των ταύτης εΐχον προ δφθαλμών άναλόγους
ορισμούς τοΰ αρχαίου γερμανικοϋ δικαίου. Διότι μεταξύ τών δύο διατάξεων,
παρά τάς επί μέρους διαφοράς καί την πολυπλοκωτέραν ρύθμισιν τής ’Εκλο
γής, ύπάρχουσι βασικαί ομοιότητες' άμφότεραι πραγματεύονται τό αυτό θέμα,
την στράτευσιν μέλους τής κοινοκτημοσύνης, άμφότεραι τά έκ τής στρατεύσεως εισοδήματα θέτουσιν είς τό κοινόν ταμεΐον.
’Ίσως ή όμοιότης νά δφείληται εις απλήν σύμπτωσιν, αλλά δεν δύναται
νά άποκλεισθή καί τό άντίθετον4.1 2 3 4
1 Παρατίθεται κατά τήν έκδοσιν τοϋ Bluhme, Edictus ceteraeque Langobardorum Leges ( 1869 ), σελ. 34.
2 Διότι ή παρά τφ βασιλεϊ υπηρεσία βασίζεται έπί της σχέσεως εμπιστοσύνης,
οθεν τά έκ τής αιτίας ταύτης κτηθέντα δέον νά παραμείνωσιν αποκλειστική ιδιοκτη
σία τοΰ διά τής έμπιστοσύνης τοϋ βασιλέως τιμηθέντος, βλ. Ρ. del G i u d i c e,
Le tracce di diritto romano nelle leggi longobarde (1886 ), σελ. 20.
3 Περί τής έννοιας τής λ. gairethinx βλ. Κ. ν. Amir a, Grundriss des
germ. Rechts (1901), σελ. 18, 80, 156. "Ηδη κατά τήν έποχήν τοΰ Ροθάρεως ή λ.
αύτη Ισοδυνάμει πρός τήν ένώπιον έλευθέρων προσώπων γινομένην καθολικήν δωρεάν,
βλ. προχείρως Enciclopedia Italiana έν λ.
4 Παραβολή τοΰ δικαίου τής ’Εκλογής πρός τά δίκαια τών γερμανικών φύλων
δέν έχει γίνει. Τοιαύτη παραβολή έγένετο υπό τοΰ Ashburner διά τόν Ι’εωργι-
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12. Τό πρόβλημα της Ιστορικής προελεύσεως
τον έν τή ’Εκλογή δικαίου.

Προ αίώνος καί πλέον δ Witte, ασχοληθείς εις μελέτην του, ή οποία
καί σήμερον είναι λίαν διδακτική καί χρήσιμος, μέ τάς εν τή Εκλογή και
νοτομίας, απέδωσε ταΰτας εις έπίδρασιν τοΰ εθιμικοί δικαίου1. Φυσικά
καθ’ ήν εποχήν έγραφε, δεν ήτο δυνατόν να θέση καί να ζητήση να άπαντήση εις τό ερώτημα ποιας προελεύσεως ήσαν τα έθιμα ταϋτα. Εις τήν έπίδρασιν τοΰ πνεύματος τών επαρχιών καί τών αυτόθι τοπικών εθίμων αποδί
δει τάς καινοτομίας καί 6 G. Finlay' ή αναρχία, ήτις διέκοψεν επί μακρόν
τήν διοικητικήν επικοινωνίαν μεταξύ τών επαρχιών καί τής πρωτευοΰσης
παρέσχεν ηύξημένην αυθεντίαν εις τάς τοπικάς συνήθειας καί παρενέβαλεν
εμπόδια εις τήν απονομήν τοΰ δικαίου επί τή βάσει τής Ιουστινιάνειου
νομοθεσίας8.
Τφ 1836 δ Zachariae λέγει δτι ή εις τήν ’Εκλογήν έπίδρασις νέων, εν
μέρει σλαυικών εν μέρει γερμανικών, νομικών αντιλήψεων, δεν δύναται νά
μή άναγνωρισθή*3. 1Άλλ’
2
εις τό περί τοΰ βυζαντινού δικαίου έργον του4 δεν
φέρει αποδείξεις περί τούτου. ’Άλλωστε Ιν τφ θεμελιώδει τούτω έργφ του δ
Zachariae δεν άσχολεϊται ειδικώτερον περί τήν ιστορικήν καταγωγήν τών
εξελίξεων τοΰ βυζαντινού δικαίου, δσάκις αΰται δεν ήδύναντο νά άποδοθώσιν εις έπίδρασιν τών χριστιανικών αντιλήψεων καί τοΰ κανονικού δικαίου,

κόν Νόμον έν Journ. of Hell. Stud·, τόμ. 32 (1912), σελ. 85 έπ., τά πορίσματα
τής οποίας είναι δτι όντως διατάξεις τινές αΰτοΰ παρουσιάξουσιν ομοιότητας πρός
διατάξεις τών leges barbarorum
Visigothorum).

( Edict. Rothari,

Lex

Burgundionum,

Lex

Πρβλ. καί Dolger, 1st der nomos georgikos ein Gesetz des

Kaisers Justinian II? έν Munch. Beitr. z. Papyrusforsch., τόμ. 35 ( 1945), σελ.
38, σημ. 1. ’Αλλά κατά τόν Ashburner, ένθ·’ άνωτ., σελ. 84, τό γεγονός τούτο
δέν πρέπει νά ΰπερεκτιμάται, διότι οι συντάκται τοΰ Γεωργικού Νόμου καί τών άνωτέρω νομοθετημάτων είχον νά άντιμετωπίσωσιν έν πολλοϊς δμοια ζητήματα, ή δέ
ταυτότης τών λύσεων, ας έδωκαν, δέν υποδεικνύει δτι έλήφάησαν έκ κοινής πηγής.
Κατά τόν L. - R. Menager, Notes sur les codifications byzantines et l’Occident έν Varia. Eltudes de droit romain, 3 ( 1958), σελ. 239 έπ., ή συγγένεια (ορι
σμένων διατάξεων τοΰ Γεωργικοΰ Νόμου πρός τάς leges barbarorum οφείλεται
εις κοινάς ρωμαϊκάς ρίζας,
σελ. 254.

βλ.

καί

Β.

S(inogowitz) έν ΒΖ., τόμ. 51 (1958),

1 Κ. Witte, IJber einige byzantinische Rechtscompendien des Qten und
ioten Jahrh. έν Rhein. Mus. f. Jurispr., τόμ. 3 (1829), σελ. 48 έπ., ιδίφ σελ.
51, σημ. 93, σελ. 75.
2 G. Finlay, History of the Byzantine Empire from 716 to ιο5γ ( 1853),
σελ. 38.
3 Zachariae έν τή έκδόσει τών Ροπών ( 1836 ), σελ. 86.
4 Geschichte des griechisch - romischen Rechts3 ( 1892 ).
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ίσως διότι συνησθάνετο δτι τοιοϋτον έργον άπήτει μείζονα άνάπτυξιν των
περ'ι την ιστορίαν τών αρχαίων δικαίων κλάδων της επιστήμης.
Πρώτος, καθ’ δσον γνωρίζω, 6 Karst, καί δη παρεμπιπτόντως, διετύπωσε την γνώμην δτι τό δίκαιον τής Εκλογής εμπνέεται κατά μέγα μέρος έξ
ελληνικής προελεύσεως εθίμων1. Ή άποψις περί τής ελληνικής καταγωγής
τοϋ δικαίου τής Εκλογής αναπτύσσεται επί εύρείας θεμελιώσεως υπό τοϋ
Γ. Μαριδάκη1
2. 3 4
Την εκ διαμέτρου αντίθετον γνώμην έκπροσωποΰσιν οί Σλαΰοι μελετηταί. Ύπό τοΰ Oroschakoff πληροφοροΰμεθα δτι ό Τ. Uspenskii έν έτει
1886 ύπεστήριξεν δτι ή Εκλογή καί ό Γεωργικός Νόμος δεν άποτελοϋσιν
είμή κωδικοποιήσεις των ηθών καί των εθίμων τών εις τάς ελληνικός περιοχάς ζώντων Σλαύων8.
Διά τούς Βουλγάρους ή ’Εκλογή δεν αποδίδει είμή τό δίκαιον τών προ
γόνων των *.
Τέλος κατά τον Brandileone ή έπίδρασις τοΰ χριστιανικού πνεύματος
επί τής ’Εκλογής είναι πολύ μεγαλυτέρα ή δσον κοινώς πιστεύεται5. * *
“Οτι τό δίκαιον τής ’Εκλογής τών Ίσαύρων συνδέεται άρρήκτως προς
τό δημώδες, ελληνικής προελευσεως δίκαιον, τό έπιπολάζον εις τά ευρύτερα
λαϊκά στρώματα τοΰ βυζαντινοΰ κράτους, δεν δΰναται, καθ’ ημάς, νά γεννηδή
αμφιβολία. Μία νέα δμως, ύπό τής επιστήμης άπαιτουμένη, έρευνα τοΰ
δικαίου τοΰ σημαντικωτάτου τούτου βυζαντινού νομοθετήματος δέον νά έξε-

1 J. Karst, Grundriss der Geschichte des armenischen Rechtes έν
Zeitschr. f. vergl. Rechtsw., τόμ. 20 ( 1907 ), σελ. 110.
2 Γ. Μαριδάκη, Τό αστικόν δίκαιον έν ταΐς Νεαραϊς τών βυζαντινών αύτοκρατόρων ( 1922 ), passim.
3 Η. Oroschakoff, Ein Denkmal des bulgarischen Rechtes (Zakon
Sudni Ljudem) έν Zeitschr. f. vergl. Rechtsw., τόμ. 33, σελ. 165, σημ. 33. 'Ο
Oroschakoff μάλιστα, αυτόθι, άνέλαβε καϊ νά έκμαιεύση σχετικήν υπέρ τών από
ψεων τούτων γνώμην τοϋ Kohler. Άλλ’ αΐ έκ τών προτέρων έκφερόμεναι γνώμαι,
έξ οίασδήποτε νομικής αυθεντίας καί άν προέρχωνται, δέν δύνανται νά γίνωσι δεκταί'
ή μελέτη τοΰ δικαίου της ’Εκλογής είναι έργον πολύ δυσχερέστερον ή όσον άρχικώς
φαίνεται, προϋποθέτει δέ μακράν καί ειδικήν περί τό άντικείμενον ένασχόλησιν, ό
δέ Kohler δέν είχεν ειδικόν άντικείμενον τών έρευνών του τό βυζαντινόν δίκαιον.
4 Τοιοϋτον είναι τό περιεχόμενον τών εργασιών τοϋ Aleksiev ( βλ. άνωτ.,
σελ. 264, σημ. 1 ), ώς πληροφοροΰμεθα έκ τών βιβλιοκρισιών έν τή Β.Ζ., τόμ. 28
(1928), σελ. 231, τόμ. 32 ( 1932 ), σελ. 247. Ώς πληροφοροΰμεθα ύπό τοΰ S p u 1ber, I/Eclogue des Isavriens ( 1929),

σελ. 106, σημ. 1, έτερος Βούλγαρος, ό

Ν. Β 1 a g ο e ν, δέν δέχεται τήν έπίδρασιν τοϋ σλαυικοϋ δικαίου, διατυπών τήν γνώ
μην διά μίαν πιθανήν έπίδρασιν τοΰ άραβικοϋ δικαίου.
5 Fr. Brandileone, A proposito di tin recente libro Greco sul diritto
civile bizantino έν Rivista Italiana per le scienze giuridiche, N.S., τόμ. I ( 1926),
σελ. 397.
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τάσή τό δίκαιον τής Εκλογής και εντός τοϋ εΐιρυτέρου πλ,αισίου τών εν τή
’Ανατολή πολιτευθεντων δικαίων1, τών σλαυικών δικαίων και τών αρχαίων
γερμανικών νομοθετημάτων *. Τοϋτο δε όχι μόνον προς άπόκρουσιν τών ύποστηριζομένων σλαυικών ή γερμανικών επιδράσεων, άλλα κα'ι προς διαπίστωσιν τυχόν όμοιων ρυθμίσεων, χωρίς όμως να λησμονήται ότι αί παρουσιαζόμεναι τυχόν δμοιαι ρυθμίσεις δεν σημαίνουσι πάντοτε καί επηρεασμόν
δικαίου τίνος υπό ετερου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ1 2

1 Μεταξύ τούτων οΐ κανόνες τής νεστοριανής εκκλησίας άποτελοΰσι πολύτι
μον πηγήν, πρβλ. ήμετέραν μελέτην έν Έφημερίδι τής 'Ελληνικής καί ’Αλλοδαπής
Νομολογίας, τόμ. 74/75 ( 1955-1956), σελ. 60.
2 Έξ ετέρου περί τού γεγονότος δτι τό άρχαϊον γερμανικόν δίκαιον παρουσιά
ζει αξιοσημείωτους αντιστοιχίας πρός τό άρχαϊον ελληνικόν καί τό άρχαϊον ινδικόν
δίκαιον πρβλ. Brandileone έν Scritti di storia del diritto privato italiano, τόμ. I
(1931), σελ. 6.
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