
ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ 
ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ό αριθμός των ιδιωτικών επεξεργασιών τών επισήμων νομοθετημάτων 
τού βυζ. δικαίου — ιδίως δέ τών τριών συντομωτέρων: Εκλογής, Προχείρου 
Νόμου καί Επαναγωγής — είναι ίκανώς μέγας, τήν κατάταξιν δέ τούτων 
όφείλομεν εις τον ιδρυτήν τοϋ βυζ. δικαίου Zachariae von Lingenthal. 
Πάντως ό αριθμός τών ιδιωτικών τούτων εγχειριδίων δεν έξηντλήθη, ίσως 
δέ ΰπάρχουσιν ικανά άλλα, τεθαμμένα έν χειρογράφοις, άτινα ούδαμώς 
ή άνεπαρκώς έμελετήθησαν.

’Από ετών ειχεν έφελκύσει τήν προσοχήν μου ό ΰπ’ άριθ. 78 (209) κώδιξ 
τής Μονής τών Ίβήρων, περιγραφόμενος υπό τοΰ Σπ. Λάμπρου (Κατάλογος 
τών εν ταΐς βιβλιοθήκαις τοϋ Άγ. “Ορους ελλ. κωδίκων, II σ. 9). Έκ τής 
αυτόθι περιγραφής έφαίνετο, δτι πρόκειται περί ιδιωτικού εγχειριδίου τοΰ 
βυζ. δικαίου, άλλ’ ή σύντομος καί έν μέρει εσφαλμένη περιγραφή του δέν 
επέτρεπε πλείονα συμπεράσματα τών δσων συνήγαγον εν τώ περιοδικά) 
τούτφ (τ. I' σ. 50).

Σήμερον είμαι εις θέσιν νά συμπληρώσω τά τότε ΰπ’ έμοΰ γραφέντα, 
θεωρώ δέ καθήκον μου νά ευχαριστήσω τον πανοσιολογιώτατον κ. Μισαήλ, 
Προηγουμενον τής είρημένης Μονής, δστις είχε τήν καλωσύνην νά μοι 
Ιπιστείλη, τή παρακλήσει μου, πλείονας πληροφορίας περί τοΰ κωδικός τούτου.

Τό περί οΰ ό λόγος ιδιωτικόν εγχειρίδιον (φ. 3α-51 Ρ) άποτελεΐται έκ 34 
τίτλων (οΰχί δέ 18, ως γράφει ό Σπ. Λάμπρος) έξ ών οί μέν πρώτοι δέκα 
ήριθμημένοι (Α'-Γ), οί επόμενοι οκτώ άνευ αριθμού, οί δέ τελευταίοι 
δεκαέξ φέρουσιν αριθμούς Γ'-ΙΗ', πλήν τοΰ προτελευταίου, δντος μέν άνα- 
ριθμήτου, ή υπαρξις δμως τοΰ οποίου ΰπελογίσθη, διότι ό μέν προηγούμενος 
τίτλος φέρει τον αριθμόν ΙΤ', ό δέ επόμενος τούτου: ΙΗ'.

“Εχει δέ συντεθή τό ιδιωτικόν τοΰτο έγχειρίδιον έκ τοΰ Προχείρου 
Νόμου καί τής ’Ιδιωτικής Εκλογής1. Ό άγνωστος δμως συντάκτης τοϋ 
έγχειριδίου τούτου ούδένα κόπον κατέβαλε προς δημιουργίαν ενιαίου κειμένου, 
άλλ’ άντέγραψεν ώρισμένας διατάξεις τοΰ Προχείρου Νόμου καί έν συνεχεία 
ολόκληρον τήν ’Ιδιωτικήν Εκλογήν. Ού μόνον δέ τοΰτο, αλλά καί οί πρώτοι

1 Δεδομένου δτι τό κεφ. II τής ’Εκλογής έχει διαιρεθή, ώς έν τή ’Ιδιωτική Εκλογή, 
εις δύο κεφάλαια.
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14 τίτλοι, ληφθέντες εκ τοΰ Προχείρου Νόμου, πραγματεύονται τά αυτά 
θέματα όσα καί οί επόμενοι, οί ληφθέντες εκ τής ’Ιδιωτικής Εκλογής. Εκτός, 
εάν σκοπίμως ήθέλησεν οΰτος εκ τής παραθέσεως των αυτών διατάξεων εκ 
τών δυο νομοθετημάτων νά κατάδειξη τάς ΰφισταμένας διαφοράς μεταξύ 
τούτων αμφιβάλλω όμως λίαν περί τής τοιαύτης προθέσεως τοΰ συντάκτου 
τοΰ εγχειριδίου, διότι, εάν τοιοϋτό τι έσκόπει, θά ήδύνατο νά παραθέση τούς 
σχετικούς τίτλους επί εκάστου θέματος εν συνεχείρ, ούχί δ’ εν τή οικεία θέσει, 
ή θά ήδυνατο, κατά τό λαμπρόν υπόδειγμα τής Επαναγωγής, διά σχολίων 
νά ΰποδηλώση τάς ΰφισταμένας διαφοράς.

Δεν κατώρθωσα νά εννοήσω τον λόγον τής παραλείψεως τής άριθμήσεως 
τών οκτώ μετά τον I' τίτλων, έτι δ’ όλιγώτερον την μετά ταΰτα έναρξιν νέας 
άριθμήσεαις καί δη από τοΰ αριθμού Γ'.

Παραθέτω κατωτέρω πίνακα τών 34 τίτλων τοΰ εγχειριδίου τούτου μετά 
παραθέσεως τών αντιστοίχων τίτλων τών πηγών, έξ ών ελήφθησαν οΰτοι: 
Τίτλος πρώτος. Περί συναινέσεως καί μνηστείας [φ. 3“-4α=Πρόχ. Ν. I] 
Τίτλος Β0? [Περί αρραβώνων μνηστείας φ. 4“ - 6“ = ΙΙρόχ. Ν. II]
Τίτλος Γος Περί δωρεών μνηστείας [φ. 6“ - 7“ = Πρόχ. Ν. III]
Τίτλος Δ0? Περί διαθέσεως γάμων [φ. 7“ - 9“ — Πρόχ. Ν. IV]
Τίτλος Ε°5 Περί ακρίβειας γάμου [φ. 9“ - 9? = Πρόχ. Ν. V]
Τίτλος Τ"5 Περί προγαμιαίας δωρεάς [φ. 9? - 13“ = Πρόχ. Ν. VI]
Τίτλος Ζος Περί κεκωλυμένων γάμων [φ. 13“ - 16“ ==■ Πρόχ. Ν. VII]
Τίτλος Ηος Περί δικαίου προικός [φ. 16“ - 17“ = Πρόχ. Ν. VIII]
Τίτλος Θος Περί εκδικήσεως προικός καί τών βαρών αυτής [φ. 17“ -19? = 

Πρόχ. Ν. IX]
Τίτλος Ι0? "Οτι αί δωρεαί άνατρέπονται [φ. 19?= Πρόχ. Ν. XIII]
Τίτλος [...] Περί δανείων καί ενεχύρων [φ. 20“ - 22“ = Πρόχ. Ν. XVI] 
[Τίτλος ...] Περί τοΰ μισθώματος [φ. 22“ - 24“ = Πρόχ. Ν. XVII]
[Τίτλος ...] Περί παρακαταθήκης [φ. 24“ - 24? = Πρόχ. Ν. XVIII]
[Τίλτος ...] Περί διαθήκης αύτεξουσίαιν [φ. 24? - 27? = Πρόχ. Ν. XXI] 
[Τίτλος ...] Περί διαθήκης έπισκόποιν καί μοναχών [φ. 27 ? = Πρόχ. Ν. XXI] 
[Τίτλος ...] Περί αποκαταστάσεων [φ. 28“ ? = Πρόχ. Ν. XXXI]
[Τίτλος ...] Περί συστάσεως μνηστείας καί λύσεθ}ς [φ. 28? - 29? =Έκλογή I] 
[Τίτλος ...] Περί γάμων νόμφ - Περί γάμων επιτετραμμένων καί κεκωλυ

μένων πρώτου καί δευτέρου εγγράφου καί άγράφου καί λύσεως αυτών 
[φ. 29? - 33“ = Εκλογή II α'- ια']

[Τίτλος ...] Περί λύσεως γάμων [φ. 33“ - 34“ = Εκλογή II ιβ'- ιγ'J 
Τίτλος Γος Περί τής καταγραφής προικός καί μή επιδοθείσης καί δικαίου 

προικός [φ. 34“"? = Εκλογή III]
Τίτλος Δος Περί δωρεών άγράφων καί εγγράφων απλώς [φ. 34?-35“ = 

Εκλογή IV]
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Τίτλος Ε°« Περί των κεκωλυμένων διατίθεσθαι προσώπων καί περί διαθη
κών εγγράφων καί άγραφων [φ. 35“ - 36 Ρ = Εκλογή V]

Τίτλος Τος Περί τών εξ αδιαθέτου κληρονόμων καί λεγάτων καί περί τών 
εξ αχαριστίας έκπιπτόντων [φ. 36^ - 38“ = Εκλογή VI]

Τίτλος Ζ0? Περί παίδων ορφανών καί τής τούτων κουρατορίας [φ. 38“'Ρ = 
Εκλογή VII]

Τίτλος H°s Περί ελευθεριών καί άναδουλώσεων [φ.38 Ρ- 39Ρ -Εκλογή VIII] 
Τίτλος Θος Περί πράσεως καί άγορασίας εγγράφου καί άγράφου καί αρρα

βώνων αυτών [φ. 39^ -40“ — Εκλογή IX]
Τίτλος Ι°« Περί δανείου εγγράφου καί άγράφου καί τών διδόμενων αυτώ 

ενεχύρων [φ. 40“ -41° = Εκλογή X]
Τίτλος ΙΑ°« Περί παραθέσεως [φ. 41“ = Εκλογή XI]
Τίτλος ΙΒος Περί εμφυτεύσεων διηνεκών καί έμπεριγράφων [φ. 41^-420 = 

Εκλογή XII]
Τίτλος ΙΓ0? Περί μισθώσεων [φ. 42^ -43“= Εκλογή XIII]
Τίτλος ΙΔος Περί μαρτύρων πιστών καί άπροσδέκτων [φ. 43“-44“—Εκλογή 

XIV]
Τίτλος ΙΕ°5 Περί διαλύσεων κυρουμένων ή άνατρεπομένων [φ. 44“'Ρ - 

Έκλογή XV]
Τίτλος IT05 Περί στρατιωτικά καί ιδιόκτητα πράγματα καί κανστρησίανν 

κέρδη αύτφ τυγχανόντων καί περί κληρικών καί χαρτουλαρίων καί 
ετέρων στρατευομένων [φ. 44 Ρ -46Ρ = ’Εκλογή XVI]

[Τίτλος ΙΖ°?] Ποινάλιος τών εγκληματικών κεφαλαίων [φ. 46β - ο 1Ρ =Έκλογή 
XVII]

Τίτλος ΙΗ°5 Περί διαμελισμοΰ σκύλων [φ. 51Ρ= Εκλογή XVIII],

ΔΗΜ. ΓΚΙΝΗΣ
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