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ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Ό ύπ’ άριθ. 2237 κώδιξτής Εθνικής Βιβλιοθήκης, εξ αγοράς τοΰ 1910, 
περιέχει εγχειρίδιον υπό τον τίτλον: « Μοιρασιά κατά τους νόμους των τονρ- 
κών». Πρόκειται περ'ι άσταχώτου τευχιδίου, διαστάσεων 165 X 125, εκ φ. 
13, εξ ών τό φ lr και μέρος τοΰ φ. 1ν περιέχουν ίταλογαλλικόν λεξιλόγιον, 
δι’ άλλης χειρός, άρχ. dignita temporali — dignites temporels... Έν φ. 
1ν-12ν: τό κατωτέρω έκδιδόμενον κείμενον' τό φ. 13 λευκόν. Άχρονολό- 
γητον, πιθανώς ό'μως των τελών τοΰ ιη' αίώνος. Τό κυρίως κείμενον έχει 
γραφή υπό λίαν ανορθόγραφου γραφέως, υπό την μορφήν δε διαλόγου, μεταξύ 
Μ[αθητοΰ] καί Διδασκάλου], εις 116 ερωτήσεις καί ισαρίθμους απαντήσεις, 
επιχειρεί να λύση τάς κυριωτέρας απορίας επί τοΰ έξ αδιαθέτου κληρονομικού 
Δικαίου τών μωαμεθανών, παραλειπομένων δμως πολλών θεμάτων' π.χ. 
ούδεμίαν ποιείται μνείαν τοΰ κληρον. δικαιώματος τοΰ πάτρωνος επί τής 
περιουσίας τοΰ άπελευθέρου δούλου1, ίσως διότι τό πονημάτιον συνετάχθη 
εις εποχήν, καθ’ ήν ειχεν άπαγορευθή εις τούς χριστιανούς να έχουν δούλους 
(1759)1 2' επίσης παραλείπει τούς λόγους άναξιότητος3, ώς καί τα περί τοΰ 
κληρον. δικαιώματος πλειόνων χηρών 4, τό τελευταΐον, προφανώς, διότι παρά 
τοΐς χριστιανοΐς άπηγορεύετο ή πολυγαμία. Κατ’ ουσίαν, αί ερωταποκρίσεις 
από 116 περιορίζονται εις 79, διότι 37 έκ τούτων επαναλαμβάνονται' καίτοι 
ή φραστική διατύπωσις τών επαναλαμβανομένων ερωταποκρίσεων δεν συμπί
πτει πάντοτε, παρέλειψα ταύτας, προς αποφυγήν ταυτολογίας. Έν τή έκδόσει 
δεν έτήρησα τήν ορθογραφίαν, ουδέ τα σημεία στίξεως' ή άρίθμησις τών 
παραγράφων δεν υπάρχει έν τφ κώδικι' αί έμαί προσθήκαι εντός ( ).

1 Πρβλ. J. D. L ιι c i a n i, Traite des successions musulmanes ( Paris 
1890) §§ 89-113, σ. 58-81.

2 Πρβλ. Άθ. Κομνηνοϋ-Ύψηλάντου, Τά μετά τήν άλωσιν, σ. 382. 
8 Πρβλ. J. D. Π u c i a n i, ένθ’ άνωτ. §§ 168-222, σ. 131-174, Δ. Ν. Δη-

μητριάδου (Δηρμητόγλου), Ίερονομικόν κληρον. τών Μωαμεθανών Δίκαιον 
Φεραΐζ (Άθ. 1915), σ. 13-26.

4 Πρβλ. J. D. L u c i a n i, ενθ’ άνωτ., § 273, σ. 213.
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'Ο λόγος τής συντάξεως τοϋ εγχειριδίου τούτου ελληνιστί, δεν νομίζω νά 
ήτο ή χρησιμοποίησίς του υπό έξισλαμισθέντων χριστιανών, διότι ή δλη δια- 
τύπωσις προϋποθέτει αλλοφύλους καί αλλοθρήσκους1. Θεωρώ πιθανώτερον, 
ότι ό σκοπός τοϋ εγχειριδίου ήτο νά πληροφόρηση τούς χριστιανούς περί τής 
εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής κατά τον τουρκικόν νόμον, δεδομένου 
ότι—ώς θ’ αναπτύξω κατωτέρω — ούτος εφηρμόζετο θεωρητικώς μέν παν- 
ταχοϋ, αλλά καί εν τή πράξει εις ωρισμένας περιφερείας1 2 3.

’Ανέκδοτον έγχειρίδιον περί κληρονομικής διαδοχής κατά τό όθωμ. Δίκαιον 273

Διά τών σουλτανικών προνομιακών ορισμών8, έκ τού αστικού Δικαίου 
μόνον τό θέμα τής συστάσεως καί λύσεως τοϋ γάμου μεταξύ χριστιανών 
άφέθη — θεωρητικώς τουλάχιστον 4 5 * * — απολύτως καί ά'νευ εξαιρέσεως εΐς την 
δικαιοδοσίαν τής ’Εκκλησίας, ώς πρός τε τό έφαρμοστέον δίκαιον καί ώς προς 
την υπό τών εκκλησιαστικών δικαστηρίων έκδίκασιν τών σχετικών υποθέσεων. 
"Οσον αφορά είξ τήν κληρονομικήν διαδοχήν, ή όποια μάς ενδιαφέρει σήμε
ρον, επετράπη ή διά διαθήκης διάθεσις μόνον υπέρ άνωτάτων άξιωματούχων 
τής Εκκλησίας, ή υπέρ εκκλησιών, μονών, ή ευαγών Ιδρυμάτων — τής έκτε- 
λέσεως όμως άνατιθεμένης, σχεδόν πάντοτε δ, εις τό ίεροδικεΐον — τών μέν κλη

1 "Οροι π.χ. εν τφ κειμένφ § 54.
2 "Ορα άπόφασιν βοεβόδα Μυκόνου (1672 ) έφαρμοσάσης όθωμ. δίκαιον επί 

κληρ. διαφοράς, υπό I. Βισβίζη, έν τεύχει δΟΟετηρίδος Άλώσεως, σ. 199.
3 Άφθονωτάτη ή σχετική βιβλιογραφία- πρβλ. γενικώτερον Π. Ζ έ π ο ν, έν 

Άρχ. Ίδ. Δικαίου 11 (1944), σ. 58, σημ. 2, Ν. Πανταζόπουλον, έν Άρχ. 
Ίδ. Δικαίου 10 (1943), σ. 449 έπ.- κατάλογον τών δημοσιευθέντων ορισμών υπό 
Δ. Γκίνη, έν ΕΕΒΣ 26 (1956), σ. 164 έπ.

4 Ή έπιφύλαξις απαραίτητος, διότι ή αυθαιρεσία τών κατακτητών άνέτρεπε 
συχνά τάς διατάξεις τών ορισμών- τήν άπόδειξιν τούτου έχομεν, πλήν τών μαρτυ
ριών περιηγητών, καί εξ αυτής τής διατυπώσεως τών σχετικών διατάξεων, όχι δτι 
αί υποθέσεις τοϋ γάμου ανήκουν εις τήν δικαιοδοσίαν τοϋ πατριάρχου ή τοϋ έπισκό- 
που, άλλ’ ότι απαγορεύεται ή έπέμβασις τών τουρκικών ’Αρχών εις τάς υποθέσεις 
γάμου τών χριστιανών. Χαρακτηριστική ή διατύπωσις τοϋ Ζ. Μ α θ ά (Κατάλογος 
Πατριαρχών, έκδ. β', 1884, σ. 158): « .. ,κατώρ&ωοεν ό [πατριάρχης] Σαμουήλ [ό 
Α', τφ 1772] ΐνα εκδοϋή βασιλικόν διάταγμα άπαγορεϋον αύαζηρώς τήν... είς τούς γά- 

μονς επέμβασιν των Πολιτικών ’Αρχών... ». Διαζύγια χορηγηθέντα δι’ «εξωτερικού 
χοτζετίου » άναφέρονται εις πατριαρχικά διαζευκτήρια τοϋ ιζ' αίώνος- δρα Γεν. 
Άραμπατζόγλου, Φωτίειος Βιβλιοθήκη 2 (1935), σ. 124, 128, 131, 142. Τήν 
τουρκικήν έπίδρασιν έπί τών λόγων διαζυγίου, έ'νεκα τών συχνών επεμβάσεων τών 
κατακτητών, έπεσήμανα ήδη, έν ΕΕΒΣ 25 ( 1955), σ. 121 έπ.

5 Κατ’ έξαίρεσιν, έν βερατίφ υπέρ τοϋ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Διο
νυσίου Δ' ( ιη' αιών ), τό έγκυρον τής διαθήκης ίερέως κρίνεται υπό τοϋ πατριάρχου-
έπίσης έν βερατίφ υπέρ τοϋ πατριάρχου Κυρίλλου Ε' ( 1754 ), αί διαθήκαι τών κλη-

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΖ' 18
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274 Δημητρίου 2. Γκίνη

ρικών άπάσης1 τής περιουσίας των, τών δέ λοιπών χριστιανών τοΰ τρίτου 8 
μέρους ταΰτης. Οι κατακτηταί προφανώς έπεδίωξαν να επιβάλουν την εφαρ
μογήν τοΰ όθωμ. Δικαίου εις την εξ αδιαθέτου κληρονομικήν διαδοχήν τών 
χριστιανών8, έχοντες προς τούτο μέγα υλικόν συμφέρον, διότι, ελλείψει 
συγγενών μέχρις ωρισμένου βαθμού* 1 2 3 4 * * *, περιήρχετο ή περιουσία τού θανόντος

ρικών « να κρίνωνται με ρωμαίους κοιτάς ». Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ών, Έπισ. γράμματα 
τουρκικά, σ. 79 καί 99.

1 ΟΒτω βεράτιον τοΰ 1707 υπέρ τοΰ πατριάρχου Ιεροσολύμων, έν Γεδεών, 
ένθ’ άνωτ., σ. 16, βεράτιον τοΰ 1756 υπέρ τοΰ μητροπολίτου Κρήτης, υπό Γ. Ο ί κ ο- 
νομίδου, έν π. Χριστ. Κρήτη 2 (1913), σ. 112, φιρμάνιον τοΰ 1755 υπέρ τοΰ 
μητροπολίτου Χίου, υπό Β. Μαυροπούλου, Τουρκικά έγγραφα άφορώντα τήν 
ιστορίαν τής Χίου, σ. 41, βεράτιον τοΰ 1662 υπέρ πατριάρχου Διονυσίου Γ', έν 
Γεδεών, ένθ’ άνωτ., σ. 11" είδικώς διά τήν κληρονομιάν μοναχών, φιρμάνιον 
Μουσταφά Γ', τοΰ 1764, έν Γεδεών, ένθ’ άνωτ., σ. 57 έπ. Έν άλλοις δμως όρι- 
σμοΐς τίθενται ώρισμένοι περιορισμοί : ουτω έν βερατίφ υπέρ μητροπολίτου Πεκίου 
(1739-1746) όπερ ισχύει μόνον διά τούς άνευ κληρονόμων άποβιώσαντας κληρικούς 
(Γ εδεών, ένθ1 άνωτ., σ. 22 )' έπίσης έν βερατίφ τοΰ μητροπολίτου Λαρίσης Λεον- 
τίου, τοΰ 1604 (Γεδεών, ένθ’ άνωτ., σ. 89 έπ., άριθ. 33 ).

2 Συμφώνως καί πρός τό όθωμ. Δίκαιον πρβλ. Δ. Ν. Δημητριάδου, 
ένθ’ άνωτ., σ. 8 καί 109-112. Οδτω τελικώς άπεκρυσταλλώθη ή άξίωσις τών Τούρ
κων έν τη διενέξει των πρός τό Πατριαρχεΐον, τφ 1883, άφ’ ής δμως άξιώσεως έν 
τελεί ΰπεχώρησαν (πρβλ. έν π. Έκκλ. ’Αλήθεια 3, σ. 564-570 καί 4, σ. 125-135, 
174 - 178 καί 470). Έξ άναφοράς τοΰ 1878 τοΰ Στυλ. Χουρμουζίου πρός τόν 
βαλήν Σάββα πασάν της Κύπρου, φαίνεται, δτι έπέμενον οί Τούρκοι καί έν Κύπρφ 
εις τήν έφαρμογήν τών άνωτέρω περιορισμών, παρά τά άντίθετα φιρμάνια' πρβλ. 
Κ. Χρυσάνθη, έν π. Κυπριακοί Σπουδαί 18 ( 1954 ), σ. ήγ’ - ρα\ ‘Ορισμοί τινες, 
άντί τοΰ 1/3, άναφέρουν απλώς: μέρος τής περιουσίας. Κατά τόν Ν. Μοσχοβά- 
κην ( Τό έν Έλλάδι Δημόσιον Δίκαιον έπί τουρκοκρατίας, Άθ. 1882, σ. 54) τό '/2. 
Έξαίρεσιν άποτελεΐ φιρμάνιον τοΰ 1823, υπέρ τοΰ μητροπολίτου Κρήτης Καλλινί
κου ( βλ. Γ. Οίκονομίδου, έν π. Χριστ. Κρήτη 2, 1913, σ. 238) καθ’ δ: «ή 
ενώπιον τοΰ μητροπολίτου η τοΰ πατριάρχου γενομένη διαϋήκη ύπό τών άπο&ανάντων 
Ιερέων η υποτελών ρωμαίων, σνμφώνως πρός τάς διατάξεις της ϋρηοκείας των, είναι 
δεκτή, ώς καί ή μαρτυρία τών έπί τούτα) εξεταστέων μαρτύρων ». Προφανώς οι Τοΰρκοι 
ήθελον νά περιποιηθοΰν τούς Κρήτας, κατά τούς χρόνους τοΰ Άγώνος, δΓ εύνοή- 
τους λόγους.

3 Γενικώς, ύπήρχεν ή τάσις έπιβολής τοΰ Δικαίου των ύπό τών Κατακτητών 
πρβλ. Ν. Π α ν τ α ζ ο π ού λ ου, ’Από τής « λογίας » παραδόσεως εις τόν άστικόν κώ
δικα (Άθ. 1947 ), σ. 111 έπ.

4 Ή άπεριόριστος κληρονομική διαδοχή τοΰ ’Ιουστινιανού (Νεαραί 118, 127), 
περιορισθεΐσα έπί τής μακεδονικής δυναστείας έπί συγκεκριμένων περιπτώσεων, έξη - 
κολούθησεν ίσχύουσα έπί τουρκοκρατίας' πρβλ. Γ. Μ α ρ ι δ ά κ η, Τό άστικόν δίκαιον
έν ταΐς Νεαραϊς, σ. 272 έπ., Γ. Πετροπούλου, Ιστορία καί Εισηγήσεις τοΰ
ρωμ. δικαίου (Άθ. 1944), σ, 1288 έπ., Π. Ζέπου, Συνταγμάτιον Νομικόν ( Άθ.
1936 ), σ. 122 έπ. Βλ. παραλλαγήν Νομοκάνονος Μ α λ α 1 ο ΰ, ΣΖ' 2 έν Θέμιδι
Σγούτα, 7 (1856 ), σ. 221. Έν τούτοις έν τώ άνεκδότφ Νομίμφ τοΰ Θεοφίλου
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εις τό Δημόσιον1. Σημειωτέου, οτι, κατά τό όθωμ. Δίκαιον, ή διά διαθήκης 
διάθεσις τής περιουσίας άπηγορεύετο * 1 2 3, επιτρεπόμενων μόνον περιωρισμένων 
κληροδοτημάτων υπέρ ευαγών ιδρυμάτων8. Συνεπώς διά τών προνομιακών 
ορισμών, ουσιαστικώς, μόνον διά τούς διαθέτας κληρικούς ύφίστατο προνό- 
μιον, άλλα καί τούτο περιωρισμένον: υπέρ κληρονόμων κληρικών ή ευαγών 
ιδρυμάτων, διά δέ τούς λαϊκούς έφηρμόζετο τό διά τούς κατακτητάς ισχϋον 
Δίκαιον 4.

Καί ταϋτα μέν κατά τούς προνομιακούς ορισμούς. "Αλλως δμως παρου
σιάζεται ή πραγματικότης κατά τα γραπτά έ'θιμα δικαίου ώρισμένων περιφε
ρειών ή νήσων καί εις τάς απαντήσεις τών ειρηνοδικών καί δημογεροντιών 
τού 1833, εϊς τά ερωτήματα τού Γραμματέως τής Δικαιοσύνης5 * *.

’Ανέκδοτον έγχειρίδιον περί κληρονομικής διαδοχής κατά τό όθωμ. Δίκαιον 275

Καμπανίας (ΙΖ' 18) καλούνται οί έκ πλαγίου μέχρι καί τοϋ η' βαθμού. Ή αυθαι
ρεσία τών κατακτητών έφθανεν ενίοτε μέχρι τού σημείου, ν’ άρνοΰνται τήν κληρον. 
διαδοχήν χριστιανών πέραν τών τέκνων 1 νά θεωρούν δηλ. τήν περιουσίαν τών ατέ
κνων ώς περιερχομένην εις τό Δημόσιον' ούτως έν Λαρίση, κατά τόν ιη' αίώνα1 
πρβλ. Π. Κοντογιάννην, ένπ. ’Αθηνά 18 ( 1905 ), σ. 151.

1 Έν τούτοις έν όρισμφ τού Μεχμέτ ’Αλή τής Αίγυπτου τού 1831, διατάσσε- 
ται δπως περιέρχωνται εις τό πατριαρχεΐον αί περιούσιοι τών άποθνησκόντων άκλη
ρων Χριστιανών- βλ. Θ. Μ. Μ ο σ χ ο ν ά ν, έν Άρχ. Έκκλ. καί Καν. Δικαίου 11 
( 1956 ), σ. 229.

2 Πρβλ. Ν. Δ Δημητριάδην, ενθ’ άνωτ., σ. 7. Διότι ή διάθεσις τής 
περιουσίας άλλως ή ώς ώρισεν ό Θεός, αποτελεί ασέβειαν.

3 Πρβλ. J. L u c i a η ί, ένθ’ άνωτ., § 116, Δ. Ν. Δημητριάδην, ένθ’ 
άνωτ., σ. 8.

4 Έξαιρετικώς έν Καισαρεία, κατά τόν ορισμόν τού 1734 (πρβλ. Κ. ”Α μ α ν
το ν, έν Πρ. ’Ακαδ. ’Αθ. 10, σ. 52) έν Χίφ, κατά τούς ορισμούς τού 1535 καί τού 
1578 (πρβλ. J. Stephanopoli, Ees lies de l’Egee, leurs privileges, ’Αθ. 
1912, σ. 13, σημ. 3 ) καί εϊς τάς Κυκλάδας ( ορισμός τού 1579 ), έπετράπη άπεριο- 
ρίστως ή διά διαθήκης διάθεσις τής περιουσίας τών Χριστιανών, κατά τάς συνή
θειας των.

5 Αί δοθεϊσαι άπαντήσεις, ώς άπό μακρού διεπιστώθη, δέν φαίνονται πάντοτε
άκριβεΐς' είς τήν άνακρίβειαν τούτων συνετέλεσε, κατά τήν γνώμην μου, ή άστοχος
πρόταξις έν έκαστη έρωτήσει τής « κατά νόμον » λύσεως- τούτο παρέπειθε τούς έρω-
τωμένους ν’ άπαντήσουν, οτι αί συνήθειαί των συμπίπτουν πρός τόν νόμον, ϊνα μή 
έμφανισθοΰν ώς έχοντες συνήθειας άντιθέτους πρός τόν νόμον — δεδομένου, οτι 
υπήρχε κατά τούς μετά τήν Έπανάστασιν χρόνους παρά πολλοϊς προκατάληψις κατά 
τών νομικών έθίμων, ώς περιεχόντων οθωμανικόν Δίκαιον (πρβλ. Λ. Χρυσανθό- 
πουλον, Συλλογή τοπικών τής Ελλάδος συνηθειών, ’Αθ. 1853, σ. 17, σημ. 1) 
αν καί παρ’ άλλοις έπεκράτει άντίθετος άντίληψις (πρβλ. I. Βισβίζη, έν π. 
’Αθηνά 53/1949, σ. 238 ) — ή διότι, παρανοοΰντες τήν έρώτησιν, ή μή εχοντες σαφή 
άντίληψιν τών νομικών έθίμων των, εδρισκον άκοπωτέραν τήν άπάντησιν, δτι ή 
συνήθεια συμφωνεί πρός τόν νόμον. Σημειωτέον, δτι δέν ήτο πάντοτε άσφαλές τό 
περιεχόμενον τού νόμου, ή μάλλον ποιον νόμον ύπενόει τό έρωτηματολόγιον π.χ. τό 
2°ν έρώτημα, περί τών τέκνων ώς άναγκαίων κληρονόμων, βασίζεται έπί τής Νεα-
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276 Δημητρίου 2. Γκίνη

Φαίνεται, δτι εις τάς πλείστας των περιφερειών δεν εφηρμόζετο το οθω
μανικόν Δίκαιον επί τής έξ αδιαθέτου διαδοχής. Σημειωτέου, ότι εκ τών 
οκτώ εν όλφ «ζητημάτων» τοΰ πρώτου ερωτηματολογίου, τα τέσσερα (ύπ' 
άριθ. 1, 3, 4 καί 5) αφορούν εις την έξ αδιαθέτου διαδοχήν' τό δέ 2ον, περί 
τών τέκνων ώς αναγκαίων κληρονόμων- Έπί τή βάσει τού εθιμικού τούτου 
Δικαίου, φαίνεται, δτι εις μέν την Χαλκίδα1, Ρόδον8 καί Κώ* 1 2 3, ασφαλώς, 
πιθανώτατα δέ καί εις την Χίον4, εφηρμόζετο έπί τής έξ αδιαθέτου κληρον. 
διαδοχής τό δθωμ. Δίκαιον. 'Ως προς την περιέλευσιν τής περιουσίας τού 
θανόντος, ελλείψει κληρονόμων, εις τό τουρκικόν Δημόσιον, ή άπάντησις εις 
την σχετικήν 3ην έρώτησιν, είναι καταφατική 5, πλήν τών εξής έξαιρέσεων: 
α) έν Κορώνη6, Μεθώνη 7 καί Άνδροΰσση 8: διανέμεται μεταξύ έπισκόπου, 
εκκλησίας καί πτωχών- β) έν Τριπόλει9, Καρυταίνη 10 11 12 * καί 'Αγ. Πέτρφ11: 
μεταξύ εκκλησίας, μονών, σχολείων καί πτωχών' γ) έν Σπάρτη 18: υπό τού φίλου 
του, ή τού ίσχυροτέρου τής έπαρχίας- δ) έν Μάνη 18: υπό τοΰ φίλου του,

ρας 115 καί τών Βασιλικών, πηγών αγνώστων έπί τουρκοκρατίας' άντιθέτως, ή Έξά- 
βιβλος καί τά έξ αύτής συμπιληθέντα ιδιωτικά εγχειρίδια, παρενόησαν τήν διάταξιν 
της Ν. 115, διατυπώσαντα διατάξεις άντιφασκοΰσας πρός άλλήλας (πρβλ. Ζ a c h α
ιτίά von Lingenthal, Geschichte d. griechisch - rom. Rechtes, σ. 184, 
Γ. Πετροπούλου, ένθ’ άνωτ., σ. 1320)' έπίσης έν τφ 3<ί> έρωτήματι δεν δια
σαφηνίζεται, μέχρι ποιου βαθμού κληρονομούν «κατά νόμον» έξ αδιαθέτου οί έκ 
πλαγίου συγγενείς, διότι, έάν ή έρώτησις ΰπενόει τάς Ν. 118 καί 127, οί έκ πλαγίου 
συγγενείς κληρονομούν έπ’ άπειρον, έν φ κατά τήν Έξάβιβλον (5, 8, 17 ) μέχρι τοΰ 
όγδοου βαθμοΰ. ’Ενίοτε όμως ή ανακρίβεια τών απαντήσεων ώφείλετο εις προσω
πικά συμφέροντα τών άπαντώντων' (πρβλ., προκειμένου περί Τήνου, Λ. Χρυσαν- 
θόπουλον, ένθ’ άνωτ., σ. 15).

1 Πρβλ. Λ. Χρυσανθόπουλον, ένθ’ άνωτ., σ. 51 καί 141, Ί α κ. Β ι- 
σ β ί ζ η ν, έν π. Άθηνά 53 ( 1949 ), σ. 234.

2 Πρβλ. Μ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Νομικά έθιμα τής νήσου Καρπά
θου ( Άθ. 1926 ), σ. 63.

3 Αΰτόθι, σ. 49.
4 Πρβλ. Ί α κ. Βισβίζη, ένθ’ άνωτ., σ. 234, σημ. 5 καί 237, σημ. 2, τοΰ 

Ιδίου, έν ΕΑΙΕΔ 1 ( 1948), σ. 36, Γ. Μ α ύ ρ ο υ, έν π. τοΰ έν Χίφ Συλλόγου
Άργέντη 1 (1938), σ. 67 έπ.

6 Μόνον έκ τής Άνατ. Σπάρτης, ή άπάντησις είναι σαφώς αρνητική' πρβλ. 
I. Βισβίζην, έν π. Άθηνα 53 (1949), σ. 254.

3 Λ. Χρυσανθόπουλον, ένθ’ άνωτ., σ. 16.
7 Αΰτόθι, σ. 18.
8 Αυτόθι, σ. 22.
9 Αΰτόθι, σ. 29.

10 Αΰτόθι, σ. 30.
11 Αυτόθι, σ. 31.
12 Αΰτόθι, σ. 33.
18 Βλ. Π. Κ α λ λ ι γ ά, Μελέται καί Λόγοι, τ. 1, σ. 215.
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ή τοϋ πλησιεστέρου τής επαρχίας- ε) εν Πόρφ1 : υπό των περιποιούμε
νων αυτόν" ς-) εν Έπιδαΰριρ Λιμηρςί2: κατά τα 2/3 υπό τοϋ Δημοσίου καί 
καί κατά τό 1/3 υπό τής εκκλησίας- ζ) εν Βρεσθένοις Λακεδαίμονος3: υπό τοϋ 
χωρίου καί τής εκκλησίας- η ) ένΜήλφ4: « δστις τών πολιτών έκαλλιεργοναε 
γην άκαλλιέργητον, μη εχουσαν κύριον, τήν εξούσιαζε και ιδιοκτησίαν την 

εκαμε ». Μόνον πέντε περιφέρειαι: Σΰρος 5, ’Άνδρος 6, Πάρος7, Θήβαι8 καί 
Φολέγανδρος9, αποφεύγουν ν’ απαντήσουν αμέσως, δηλοϋσαι, δτι δεν υπάρ
χει παράδειγμα ν’ άπέθανέ τις άνευ συγγενών !

Πάντως είς την διαμόρφωσιν τοϋ εξ εθίμου Δικαίου διακρίνομεν 
ενίοτε επίδρασιν τοϋ δθωμανικοΰ Δικαίου τής εξ αδιαθέτου διαδοχής10, 
ώς έν Xicp: ό διπλασιασμός τής κληρονομικής μερίδος τών άρρένων 
τέκνων έναντι τής τών θηλέων11, ή ό προσδιορισμός, εις διάφορα μέρη 
τής 'Ελλάδος, τοϋ κληρονομικοϋ μεριδίου τής συζϋγου είς τό Υτ τής 
περιουσίας,2.

Αί διαφοραί μεταξύ βυζαντινοϋ καί δθωμανικοΰ Δικαίου επί τοϋ θέμα
τος τούτου ήσαν τεράστιαι: κατά τό τελευταϊον, τά χρέη τοϋ κληρονομουμέ- 
νου δεν μετεβιβάζοντο είς τούς κληρονόμους, αλλά προαφηροϋντο εκ τής κλη
ρονομικής περιουσίας13- δεν ύπήρχον κανόνες κληρονομικής διαδοχής, εφαρ
μοζόμενοι κατ’ αναλογίαν14, άλλ’ έφ’ εκάστης συγκεκριμένης περιπτώσεως 
ύφίστατο ώρισμένη έκ τών προτέρων λΰσις- πλήν γενικωτάτων τινών κανόνων,

1 Πρβλ. Λ. Χρυσανθόπουλον, ένθ’ άνωτ., σ. 40.
2 Αυτόθι, σ. 34.
3 Αυτόθι, σ. 36. *0 Θεοδώρητος, έν τή απαντήσει του προσθέτει: « η αν

επληροφορεΐτο ό άποδεκατιστης (σπακί ), ώς μααιχλικά, τουρκιστί, τά επωλοϋσε».
4 Πρβλ. Ί. Βισβίζην, έν ΕΑΙΕΔ 6 (1955), σ. 127.
6 Πρβλ. Ί. Βισβίζην, ένθ’ άνωτ., σ. 124 καί τ ο ΰ ίδιου, έν π. Άθηνδ 

13 ( 1949), σ. 234, σημ. 5.
6 Πρβλ. Δ. Π α σ χ ά λ η ν, έν ’Αρχ. Οίκ. καί Κοιν. Έπιστ. 5 ( 1925 ), σ. 7.
7 Πρβλ. Λ. Χρυσανθόπουλον, ένθ’ άνωτ., σ. 12 καί Ί. Βισβίζην, 

έν ΕΑΙΕΔ 7 ( 1956 ), σ. 14.
8 Πρβλ. Λ. Χρυσανθόπουλον, ένθ’ άνωτ., σ. 50.
9 Πρβλ. Ί. Βισβίζην, έν ΕΑΙΕΔ 7 ( 1956 ), σ. 17.

10 Πρβλ. Ν. Πανταζοπούλου, Γένεσις καί άνέλιζις τοϋ ελληνικού Δικαίου 
(’Αθ. 1949 ), σ. 31. *0 Zacharia ν. Lingenthal, ένθ’ άνωτ., σ. 145, 
άποκρούει τήν γνώμην τουρκικής έπιδράσεως είς τήν διαμόρφωσιν τοΰ Δικαίου τής 
έξ άδιαθέτου διαδοχής.

11 Πρβλ. Δ. Γ κ ί νη ν, έν π. 'Ελληνικά 11 ( 1939 ), σ. 299 έπ. Έν τοΐς χωρίοις 
τής Μεθώνης, αί θυγατέρες έλάμβανον μικροτέραν μερίδα τών υιών πρβλ. Λ. Χρυ
σανθόπουλον, ένθ’ άνωτ., σ. 18.

12 Πρβλ. Ζέπων, J.G.R., τ. 8, σ. 485.
13 Πρβλ. J. Luciani, ένθ’ άνωτ., §§ 1 καί 36.
14 Πρβλ. Δ. Ν. Δημητριάδην, ένθ’ άνωτ., σ. 7.
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τεθέντων υπό τοϋ Κορανίου *, αί λύσεις αΰται είχον δοθή κατά τούς πρώτους 
αιώνας τοϋ ’Ισλαμισμού υπό αραβών νομομαθών8.

Ή μόνη ενδιαφέρουσα τούς κατακτητάς περίπτωσις, προς πιστήν τήρη- 
σιν τοϋ όθωμ. Δικαίου επί τοϋ θέματος τούτου, ήτο ή μή ϋπαρξις κληρονό
μων, ϊνα περιέλθη εις τό Δημόσιον ή κληρονομιά' άλλ’ οί άκληροι χριστια
νοί, προς αποφυγήν τούτου, έσπευδον να υιοθετήσουν ξένον τινά προ τοϋ 
θανάτου των3, ή διά πράξεων έν ζωή μετεβίβαζον τήν περιουσίαν των εις 
αγαθοεργά ιδρύματα, παρακρατοΰντες τήν έφ’ δρου ζωής των επικαρπίαν.

** *

Νομίζω πολλαχώς ένδιαφέρουσαν τήν εκδοσιν τοϋ διαλογικοϋ τούτου 
πονηματίου' πλήν τοϋ γλωσσολογικοϋ ενδιαφέροντος, λαμβάνομεν γνώσιν τών 
κυριωτέρων διατάξεων τοϋ έφαρμοζομένου επί τών χριστιανών μουσουλμανι- 
κοΰ Δικαίου τής έξ αδιαθέτου διαδοχής, έχομεν δέ οϋτω πρόχειρον τον έλεγ
χον τής καταγωγής ώρισμένων νομικών εθίμων τής περιόδου ταύτης' π.χ. ό 
συντάκτης τής έκθέσεως περί τοϋ έξ εθίμων Δικαίου τής Χίου Γ. Καλόγνω; 
μος4, δεν θά έδικαιολόγει, ως έπραξε5, τό έθιμον καθ’ δ « τά μεν αρσενικό 
παιδιά ίλάμβανον δύο μερίδια, τά δε &ηλνκά εν» έν Χίφ, έάν έγίνωσκε τήν 
πηγήν τοϋ έθίμου. ’Επίσης διά τοϋ ’Εγχειριδίου 6 ρίπτεται φώς εις τάς άλλως 
ακατανόητους έκφράσεις: γάλα καί δκτάριν εις τά υπό τοϋ Ί ά κ. Β ι- 
σ β ί ζ η7 δημοσιευθέντα νοταριακά έγγραφα έκ Χίου, ϋπ’ άριθ. 20, 63 καί 
64. ’Επίσης τώρα πληροφορούμεθα, πόθεν τό περίεργον ποσοστόν 1/7 τής 
χήρας εις Λεοντάρι Μεγαλοπόλεως καί εις Πάρον8. 1 2 3 4 5 * 7 8

1 IV 8, 12, 13, 14, 15, 175.
2 Πρβλ. J. L u c i a η ϊ, ένθ’ άνωτ., §§ 106, 265, 286, 328, 402, 446, 458- 

462, 474, 481, 482, 483, 501 (άριθ. 4), 504, 547, 548, 589-597.
3 Έν τή απαντήσει τοΰ ΕΙρηνοδίκου ’Αμοργού ( 1833) δηλοΰται τοΰτο ρητώς: 

« ...όταν όμως δεν έχη κανένα συγγενή, τότε υίοΰετεΐ έναν ξένον κα'ι τον εχει εις τάς 

άνάγκας του... καί λαμβάνει όλοοχερώς την κτηματικήν του κατάοτααιν». Πρβλ. 
Ί. Βισβίζην, έν ΕΑΙΕΔ 7 ( 1956), σ. 18. Ώς όρθώς παρατηρεί ό Ά ν. X ρ ι- 
στοφιλόπουλος (Σχέσεις γονέων καί τέκνων κατά τό βυζ. Δίκαιον, Άθ. 1946, 
σ. 82 ) τό κύριον αποτέλεσμα τής υιοθεσίας κατά τούς υστέρους χρόνους ήτο ή απο
νομή τών κληρον. δικαιωμάτων. Πρβλ. Άπ. Βακαλόπουλον, έν Άρχ. Ίδ. 
Δικ. 13 ( 1946 ), σ. 196 καί Γ. Πετρόπουλον, Νομικά έγγραφα Σίφνου, τ. Α 
(Άθ. 1956 ), σ. 397.

4 Έν π. Ελληνικά 11 ( 1939), σ. 299 -306.
5 Αυτόθι, σ. 300 καί σημ. 1.
* §§ 2, 4, 5, 42.
7 Έν ΕΑΙΕΔ 1 (1948 ), σ. 1 -164.
8 Πρβλ. Π. Καλλιγά, ένθ’ άνωτ., §§ 70, 73.
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Γλωσσολογικώς, τό κείμενον παρουσιάζει ελαχιστην ιταλικήν επιδρασιν 
(ρέστος § 44, κάρτο §§ 71, 72, 97), συνήθη εις δικαιόγραφα τών νήσων 
τοϋ Αιγαίου, μίαν μόνον τουρκικήν λέξιν: κουραμάς (§35), μιαν λεξιν εκ 
παρανοήσεως: καίω δντες = κατιόντες (§83) καί, ίσως, μίαν άθησαυριστον 
λέξιν: έδικοαύνη (§§ 54, 55, 56, 83).

Έν τελεί παραθέτω λεξιλόγιον ιδιωματικών ορών.

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

f. ΐν Μοιρασιά κατά τούς νόμους τών Τούρκων.

1. Μ. °Ενας άν&ρωπος άπό&ανεν και άφησεν παιδιά, άσερνικά καί 
ϋηλνκά· πώς μοιράζουν;

Δ. Δυο λαμβάνουν τ’ άσερνικά καί τά &ηλυκά ένα.
2. Μ. ’Άλλος άπό&ανεν καί άφησεν μητέρα καί παιδιά άσερνικά καί 

&ηλυκά· πώς μοιράζουν;
Δ. Πρώτον λαμβάνει ή μήτηρ τό έκτο άπό τά καλά εκείνα, 

ήγουν τό γάλα, τά δε λοιπά οί παϊδες καί μοιράζουν ώς άνω&εν.
3. Μ. Άμή εάν έχει πατέρα καί παιδιά ;

Δ. Τό δμοιον, ήγουν τό έκτον δ πατήρ, τά λοιπά οΐ παϊδες.
4. Μ. ’Άν&ρωπος άπό&ανεν καί άφήνει πατέρα καί μητέρα καί άδέλ- 

φια· πώς μοιράζουν ;
Δ. ‘Η μήτηρ λαμβάνει τό έκτο καί τά λοιπά δ πατήρ. Εΐξευρε καί 

έτοϋτο: πώς δ πατήρ είναι πάντοτε δ κληρονόμος τών παιδιών, πλήν ή 
μήτηρ λαμβάνει τό έκτο, τό όποιον πίνωαι τό γάλα.

5. Μ. ’Άν&ρωπος άπό&ανεν καί άφησεν γυναίκα καί παιδιά καί πατέρα 
καί μητέρα.

Δ. Κάμνωσι τά καλά αυτά μερδικά 24 καί άγγίζουν τής γυναίκας 
f. 2r τό όγδοον, ήγουν τά 3 1 καί τοϋ || πατρός τό εκτον, τό 2 4 καί τής μητρός 

τό έτερον εκτον, τα3 4. “Εμειναν καί τά δεκατρία καί τά λαμβάνουν οί 
παϊδες, μοιράζωντας αυτά δύο καί ενα.

6. Μ. ”Αν&ρωπος άφησεν γυναίκα καί αδέλφια, άσερνικά καί &ηλυκά.
Δ. Εΐξευρε τοϋτο: ότι όταν χηρέψει μιάν γυναίκα καί δεν έχει

παιδί, δ άνήρ αυτής λαμβάνει (τό εκτον) ήγουν τά * 4 4· άμή όταν έχει παι
διά, λαμβάνει τό δγδοον. Λοιπόν είς έτοϋτο δποϋ με άρωτας, επειδή καί 
δέν είναι παιδί είς τό μέσον, λαμβάνει ή γυνή τά 5 4, τά δέ λοιπά τ’ αδέλ
φια, δύο καί ένα. Εΐξευρε ακόμη, όταν άπο&άνει ή γυνή καί αφήσει άνδραν
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εάν αφήσει καί παιδιά, λαμβάνει ό άνήρ τδ 4' εάν δεν έχει, τά εμισά, 
επειδή πάντα τά διπλά πέρνει δ άνήρ από τήν γυναίκα, δσον καί εις τ’ αδέλ
φια, δποϋ μοιράζουν δύο καϊ ένα.

7. Μ. Γυναίκα άπόθανεν καϊ αφησεν τον άνδρα της και πατέρα καί 
μητέρα.

Δ. Λαμβάνει δ άνήρ τά εμισά καϊ ή μήτηρ τό έκτο καί τά λοιπά δ
πατήρ.

8. Μ. Ή γυναίκα αφησεν άνδραν, γονείς και θυγατέρα.
Δ. Εΐξευρε τούτο, δτι δταν άποθάνει άνθρωπος {καϊ) έχει παιδίον 

θηλυκό, πάντα τά εμισά λαμβάνει τό παιδίον καϊ τό 4 δ άνήρ και τό τρί
τον οί γονείς. Λοιπόν εις τούτην τήν μοιρασιάν, θέλωντας νά τούς μοιρά
σεις, θέλεις εϋρει έναν άριθμόν άπό τον δποΐον νά έμπορεις νά εύγάζεις 
μισά, τρίτο και τέταρτο και θέλεις τον ενρει τον αυτόν λογαριασμόν 1 είς 

f. 2ν τον άριθμόν τών {24) || επειδή τά εμισά δποϋ άγγίζουν τής θυγατρός είναι 
12, τό τρίτον δποϋ θέλουν νά πάρουν οί γονείς είναι 8 καϊ τό τέταρτο τοϋ 
άνδρός είναι 6. Και έτζη τά σμίγεις, ήγουν τά 12, τά 8 και τά 6 καϊ 
γίνονται 26.

9. Μ. ’Αμή εάν έχει δύο θυγατέραις καϊ άνδρα, πατέρα και μητέρα;
Δ. Εΐξευρε πάλιν τούτο: δτι δταν έχει δύο θυγατέραις, λαμβάνουσι

δύο τρίτα καϊ δ άνήρ τό τέταρτο κα'ι οί γονείς τό τρίτον καϊ ούτως λέμεν 
και είς έκτον πάλιν άπό τά 24, έβγάζει δύο τρίτα ήγουν 16 καί διά τούς 
γονείς τό τρίτον, ήγουν 8 και τοϋ άνδρός τά 6 2 καϊ γίνονται 30· κα'ι ούτως 
κάμνουν τά καλά έκεινοϋ μερίδια 30 και λαμβάνουσι τό κάθε μέρος ώς 
εϊρηται.

10. Μ. Άμή δνταν έχει πολλάς θυγατέρας;
Δ. Εΐξευρε τούτο άκόμη, δτι άπό δύο θυγατέρας καϊ άνω, δσες 

καϊ αν είναι, τά δύο τρίτα λαμβάνουσι κα'ι γίνεται ώς άνωθεν.
11. Μ. Άμή δταν άποθάνει άνθρωπος καϊ άφήσει πατέρα καϊ μητέρα, 

γυναίκα καϊ μιά θυγατέρα;
Δ. Τούτο πρέπει νά ξεύρεις, πώς δταν άποθάνει άνθρωπος καϊ 

έχει θηλυκό παιδί, δεν ή μπορεί νά έχει άλλην κληρονομιά άπό τούς γονείς 
αυτής, μόνον τά εμισά' καϊ άν έχει πατέρα καϊ μητέρα, νά πάρουν τό τρί
τον' καϊ άν είναι καί άνδρας άποθανών, λαμβάνει ή γυναίκα τό 4 καϊ τό 
δγδοον καϊ άν περισσεύει, εάν έχει πατέρα, τό πέρνει, εάν δεν έχει, γυρεύει 
τό πλέον ζεστόν έδικόν άπό άσερνικό νά τό δόση. “Οθεν είς τούτην τήν 
μοιρασιά δπού με έρωτας, άν άνθρωπος επόθανεν και άφησεν γυναίκα, 
πατέρα καϊ μητέρα καϊ μιά θυγατέρα, σοϋ αποκρίνομαι, δτι κάμνεις πάλι 
τά καλά τοϋ άποθανόντος μερδικά 24 καϊ τυχαίνουν τής θυγάτρδς δώδεκα

1 recte : αυτόν τον λογαριασμόν 2 ms habet : τέσοαρα
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f. 3r ήγουν τά έμισά καί || τών γονέων το τρίτον, ηγονν τα 8· καί το ογδοον τής 
γνναικός, ηγονν τά 3' καί γίνονται 23' έμεινεν το ενα εως τα 24 και το 

λαμβάνει καί αυτό δ πατήρ.
12. Μ. Άμή αν έχει δύο θυγατέραις και γυναίκα, πατέρα και μητέρα;

Δ. Πάντα κάμνεις τόν λογαριασμόν εις τά 24' καί λαμβάνονοιν οί
δύο θυγατέραις οί1 δύο, τά δύο τρίτα, ηγονν τά 16' καί οί γονείς τό τρίτον, 
ηγονν τά 8· καί ή γυνή τό όγδοον, ηγονν τά2 3 καί γίνονται 27. Οντως 

τούς μοιράζεις.
13. Μ. ’Άνθρωπος άφησε γυναίκα καί μίαν θυγατέρα.

Δ. Γίνοντει μερδικά 24 καί λαμβάνει ή θυγατέρα τά έμισά, ηγονν 
τά 12 καί ή γυνή τό όγδοον, ή γουν τά 3, όπου γίνονται 15 καί τά έννηά 
πού άπομείνουν έως τά 24, τά λαμβάνουν τά άσερνικά τά πλέον ζεστά οπού 
θέλουν εύρεθεΐ από τό γένος τον, ηγονν νά κατεβαίνουν από άσερνικό.

14. Μ. Γ 'υναΐκα έπόθανεν καί άφηαεν άνδρα καί αδελφή καί έγγόνια 
άπό άσερνικό καί θηλυκόν.

Δ. Τά έμισά λαμβάνει ό άνήρ καί τά έμισά ή αδελφή. Καί τά έγγό
νια, τόσον άπό άσερνικά, όσον καί άπό θηλυκά, δεν λαμβάνουν τίποτις.

15. Μ. ’Άνθρωπος έπόθανεν καί έχει άδέλφια άπό πατέρα καί μητέρα 
καί έχει καί άλλα άδέλφια μόνον άπό μιάν μητέρα, ηγονν δ άποθανών έχει 
άδέλφια δπον τούς έσπειρεν ένας πατέρας καί τούς έγέννησεν μία μητέρα' 
καί έχει καί έτερα άδέλφια, δπού τούς έγέννηαε μία μητέρα, άμή άπό άλλον 
άνδραν καί είπε μας, πώς μοιράζουν;

Δ. Νά είξεύρεις, ότι τά άδέλφια, δπον έγεννήθησαν άπό μιάν 
μητέρα, λαμβάνει τό καθ’ ένα, τόσον αν είναι άσερνικό, όσον καί θηλυκό, 
ένα έκτο τό καθένα, λαμβάνει καί ή μήτηρ ένα έκτο καί όσον μένει, τό 
λαμβάνουν τά έτερα άδέλφια, αυτά δπού είναι άπό ένα πατέρα καί μιά 
μητέρα.

16. Μ. Καί τούτο μου φαίνεται παράδοξο, διά τί άνίσως καί τύχει 
καί έχει πέντε άδέλφια άπό μίαν μητέρα καί πάρουσι τά πέντε έκτα καί

f. 3ν πάρει καί ή μητέρα τό έτερο έκτον, δποΰ έμεινεν || καί δέν άπομείνει νά 
πάρουν τ’ άλλα αδέλφια δπού είναι άπό μιάν μητέρα καί ένα πατέρα; 
Πώς γίνεται καί νά μήν πάρουσι αυτοί κληρονομιάν άπό τόν άδελφόν 
αυτών ;

Δ. Δέν πέρνουσι ούδέν, διατί αυτό τό έκτο, δπον λαμβάνουσι τά 
άδέλφια εκείνα, δεν τά πέρνουν σάν κληρονομιά, μόνον ωσάν χρέος, διατί 
εθράφησαν είς ένα αίμα τής μητρός αυτών καί όχι ένα σπέρμα καί όντως 
είμπορεϊ νά τύχει καί έχει έναν άδελφόν μόνον, νά πάρει ένα έκτο καί τά 
επίλοιπα νά τά πάρουν οί άλλοι άδελφοί.
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282 Δημητρίου 2. Γκίνη

17. Μ. Λέγεις μου, πώς τά αδέλφια τά ομομήτρια δεν πέρνουν κλη
ρονομιά, μόνον αυτό που πέρνουν από πόσα1 6 τό ένα, τό πέρνουν διά τό 
αϊμα, όπου έβύζασαν εις μίαν κοιλιά' άμή αν τύχει καί αποκάνει τινάς 
καί έχει μόνον έναν αδέλφι από μητέρα μόνον και άλλα αδέλφια δέν έχει, 
όπου νά είναι από πατέρα καί μητέρα καί πάρει, ώς λέγει(ς), εκείνο (τό) 
αδέλφι τό ένα έκτο, ή άλλη κληρονομιά ποϋ πηγαίνει; τις την λαμβάνει;

Δ. Λαμβάνει, ώς λέγεις, τό αδέλφι τό έκτο καί αν έχει καί 
μητέρα, λαμβάνει τό έτερο έκτο καί τά τέσσερα έκτα, όπου μείνουν, τά 
πέρνουν οί πλέον ζεστοί από άσερνικό, ό θειος, ό άξάδελφος, από τους 
γονέους του.

18. Μ. Χήρα γυναίκα έχει ένα καί μόνον παιδίον καί έπόθανεν καί 
έμεινεν ή μήτηρ καί έχει καί θειον καί θειάν τό παιδίον, αδέλφια του πα- 
τρός του.

Δ. 'Ο θειος καί ή μήτηρ κληρονομούν καί λαμβάνει ή μητέρα τό 
τρίτον καί ό θειος τά δύο τρίτα· ή θεία ούδέν.

19. Μ. Καί διατί δεν λαμβάνει ή θειά;
Δ. ’Άκουαον νά είξεύρεις καί ετούτο : αί γυναίκες όλαις δέν πέρ

νουν κληρονομιάν από τού αποθαμένου, μόνον τούταις οί τέσσεραις: αδελ
φοί, μήτηρ, συμβία καί θυγατέρα. Ταΐς δε λοιπαις, ήγουν θεία και άνη- 

f. 4r ψιά, άξαδέλφας, ποσώς μην τάς ονομάζεις καί || όταν τύχει καί άποθάνει 
τινάς καί δεν έχει ούτε θυγατέρα, ούτε μητέρα, ούτε αδελφή, ούτε γυναίκα, 
τό έχει του τό πέρνουν οί πιόν ζεστοί όπου κατεβαίνουσι από άσερνικόν 
καί νά είναι καί ή αυτή κληρονομιά όπου τά πέρνουν άσερνικοί καί αν έχει 
ό άποθανών άνήψια καί άξαδέλφας ή θείας, τόσον νά καταβαίνουν από 
άσερνικό, όσον καί άπό θηλυκόν, δεν λαβάνουν ούδεν καί διά τούτο εις 
την άνωθεν κληρονομιάν ίμοίρασεν ό θείος καί ή μήτηρ.

20. Μ. Άμή άν τύχει καί άποθάνει άνθρωπος καί δεν τού εύρίσκεται 
τινάς άπό άσερνικόν, μόνον όλον άπό θηλυκόν ;

Δ. Μάθε καί ετούτο, ότι 3ν άποθάνει άνθρωπος καί έχει μόνον 
θυγατέρα, τά πέρνει όλα ή θυγάτηρ, ομοίως καί ή μήτηρ μόνον όλα' ομοίως 
καί ή άδελφή όλα' πλήν ή γυνή δέν τά λαμβάνει όλα, μόνον τό 4, τέταρτο 
καί εάν τύχει καί δέν έχει ό άποθανών ούτε θυγατέραις, ούτε μητέρα ή 
άδελφαΐς, τότες κατεβαίνει ή κληρονομιά είς τά θηλυκά τά πλέον ζεστά, 
ήγουν θείας, άξαδέλφας καί έτερα καί τούτο έστωντας καί δέν ενρίσκονται 
άπό άραενικόν.

21. Μ. ’Άνθρωπος έπόθανεν καί άφησεν μητέρα καί θειον, τού 
πατρός του άδελφόν, όμως (δέν) ήτον τόσα άπό ένα πατέρα, μόνον άπό 

μίαν μητέρα' πώς μοιράζουν ;

1 recte : τόσα
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Δ. ’Έστωντας καί δεν έχει άλλον κληρονόμον, μόνον την μητέρα 
αυτόν καί αυτόν τον ϋεΐον, τον δμομήτριον τον πατρός τον, τά πάντα λαμ
βάνει ή μήτηρ και ό {λείος οΰδέν.

22. Μ. Και διατί δ ιλείος δεν λαμβάνει;
Δ. Ένϋυμήσον δποϋ σον έπροεΐπα, δτι τά αδέλφια τά δμομήτρια 

δεν είναι κληρονόμοι, μόνον διατί έβύζασαν από ένα αίμα μιας μητρός, 
τους δίνει τό έκτο· έπειτα σβύνει ή συγγένεια καί δεν τους έχει πλέον διά 
συγγενείς τους κατιόντας, ήγουν τά παιδιά αυτών, μόνον ωσάν άπόξενον και 
διά τούτο είς την άνωϋεν κληρονομιάν, έστωντας καί άνω&εν έλειός, δεν 
είναι συγγενής από σπέρμα, ηγονν από πατέρα, δέν τον λογαριάζει διά 
συγγενή καί επειδή δέν έχει τινάν συγγένεια από άσερνικό, τά δίδει δλα 
τής μητρός,

4ν 23. Μ. ’Άνθρωπος αφησεν παιδιά 8, από δυο γυναίκες· τά 4 από την 
μίαν, τά 4 από τήν άλλην καί έμοίρασαν την κληρονομιάν εκείνον, ύστερον 
δέ έπόϋανεν έναν παιδίον πώς κληρονομούν ;

Δ. Τά αδέλφια δποϋ είναι από μίαν μητέρα, τά μοιράζουν τά 
καλά τοϋ άπο&ανόντος καί τά άλλα είναι έξω.

24. Μ. ’Άνθρωπος αφησεν πάππον κα\ αδέλφια.
Δ. Τά πάντα λαμβάνει δ πάππος και τά αδέλφιά ουδέν, πλήν δ 

αυτός πάππος1 νά είναι εκ πατρός του2.
25. Μ. ’Άνθρωπος έχει αδελφή και άλλους έδικούς από άσερνικόν.

Δ. Τά έμισά λαμβάνει ή αδελφή και τά έτερα εμισά τά λαμβάνουν
οι πλέον ζεστοί από άσερνικόν.

26. Μ. Άμή εάν έχει δύο άδελφάς;
Δ. Ααμβάνονσι τά δύο τρίτα καί τά λοιπά ώς άνω!}εν ειπαμεν.

97. Μ. Άμή εάν έχει πολλά(ς) άδελφάς;
Δ. Πάντα τά δύο τρίτα καί τά λοιπά ώς άνωιίεν.

28. Μ. ’Ανθρωπος έχει αδελφή καί έξη άνηψιούς από άσερνικόν.
Δ. Τα εμισά λαμβάνει ή αδελφή καί τά έτερα ήμίση οι άνηιριοί, 

δσοι και αν είναι καί έπειδή είς τούτην τήν μοιρασιά είναι έξη άνηιριοί, 
γίνονται μερδικα 12 καί λαμβάνει ή άδελφή τά 6 καί τά άλλα 6 δ καϋ-είς 
ανηψιος το ενα. Καί μήν εξετάζεις διά τους άνηψιούς, τόσον νά τους έχει 
απο εναν αδελφόν ή καί δύο ή καί τρεις, επειδή ή κληρονομιά τών άνη- 
ψιών μοιράζονται είς τά πρόσωπα.

29. Μ. Άμή αν έχει δύο άδελφαΐς καί άνηψιούς ;
Δ. Τά δύο τρίτα οι άδελφαΐς καί τό άλλο τρίτον λαμβάνουν οι 

άνηψιοί, δσοι καί αν είναι.

30. Μ. Άμή άν έχει πολλαΐς άδελφαΐς καί άνηψιούς;

’Ανέκδοτον έγχειρίδιον περί κληρονομικής διαδοχής κατά τό όί)ωμ. Δίκαιον 283
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284 Δημητρίου Σ. Γκίνη

Δ. Άπό δύο αδελφούς καί άνω&εν λαμβάνονσι τά δύο τρίτα και 
το άλλο οι άνηψιοί.

f. 5r 31. Μ. Άμή εάν έχει θυγατέρα καί αδελφούς καί άδελφαΐς ;
Δ. Τά έμισά λαμβάνει ή ϋνγατέρα καί τά άλλα έμισά οί αδελφοί 

καί οί άδελφαΐς τον μοιράζονται, δύο τά άσερνικά καί ένα τό έληλυκό.
32. Μ. Άμή αν ΐίχει δύο θυγατέρας και αδελφούς καί άδελφάς ;

Δ. Τά δύο τρίτα οί έλυγατέραις και τό άλλο τρίτο τά αδέλφια μοι
ράζονται αυτά, ώς άνωύλεν.

33. Μ. ’Άνθρωπος άφησεν πάππον, ήγουν τοΰ πατρός τον πατέρα και 
αδέλφια· τις τον κληρονομά ;

Δ. Ό πάππος, μόνον νά είναι από άοερνικόν.
34. Μ. ’Άνθρωπος έπόϋανεν καί άφησεν ϋνγατέρα καί μητέρα καί 

αδελφήν καϊ γνναΐκα καί άλλους κληρονόμους από άσερνικά.
Δ. Κάμνεις και εδώ τον λογαριασμόν επάνω εις τά 24. Και τυχαί

νουν τής ΰνγατρός 12 καί τής μητρός 4 καί τά 3 τής γυναίκας’ έμειναν 
καί πέντε έως τά 24 καί τά λαμβάνει ή άδελφή.

35. Μ. Καί διατί δίδεις μόνον τής άδελφής έδώ μερίδια 5 άπό τά 24, 
πού βλέπω παρ’ εμπρός1 τής άδελφής δίνεις τά έμισά καί κάμνεις τά μερ- 
δικά πολλά καί γίνεται κιόλας κουραμάς καί είς τούτην τήν μοιρασιά έδω- 
κες όλωνών τά σωστά τους καί τής άδελφής δίνεις μόνον δτι σοϋ έπερίσ- 
σεναεν άπό τά 24 ; πώς πάγει ετούτο ;

Δ. Γροίκισε, όταν μοιράζουν ολον ύληλυκά, ώσάν βλέπεις απάνω, 
καί είναι θυγατέρα, μήτηρ, γυναίκα καί άδελφή, την άδελφή έξω καί λαμ
βάνει ή καϋεμιά τό διατεταγμένο αυτής καί δσα μένουν, έως τα 24, τά 
λαμβάνει ή άδελφή.

36. Μ. Διδάσκαλε, λέγουαι πώς εις ταΐς κληρονομιαϊς der μπορεί νά 
λείψει άαερνικό άπό τη μέση καί έδώ βλέπω πολλαΐς μοιρασιαΐς καί 
μοιράζουν ϋηλυκά, καί άσερνικά δέν είναι είς την μέσην πώς πάγει 
ετούτο;

Δ. Τούτο είναι έστωντας καί ή κληρονομιά όπου πέρνουν τά θη
λυκά είναι διατεταγμένη ώσάν βλέπεις καί πέρνουν καί πέρνουν τούταις 
τά τρίτα καί έμισά καί είναι ώσάν νά τών τά χρεωστας. Δια τούτο, δίνων- 

ί. 5ν τας ώσάν χρέος || δλην την κληρονομιάν, δέν έμεινεν νά πάρουν τά άσερ
νικά, όπου είναι οί καθολικοί κληρονόμοι, ώσάν όπου λαχαίνει καί άποϋάνει 
άνύρωπος χρεωμένος καί μοιράζουν τό έχει του οί χρεωφειλέταις καί οί 
κληρονόμοι άπομείνουν άπ’ έξω.

37. Μ. Άνίσως καί άποϋάνει άν&ρωπος καί άφήαει δύο έλυγατέραις 
καί μητέρα καί γυναίκα καί άδελφαΐς, πώς μοιράζουν;

1 Cf. supra §§ 25 et 28.
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Δ. Τά δύο τρίτα, ηγουν τά 16 τών 24, λαμβάνουοιν οι ϋυγατέραις 
καί ή μήτηρ το έκτον, ηγονν 4 καί ή γυναίκα τδ δγδοον, τά 1 3· καί γίνον
ται 23· έμεινε καί ένα καί λαμβάνουν δσαις άδελφαϊς καί αν είναι. Έβε- 
βαιώ&ης απ’ ετούτη τή μοιρασιά τάχα, πώς τά περισσεύματα τών ετέρων 
θηλυκών λαμβάνουαι οι αδελφαΐς;

38. Μ. ’Άνθρωπος άφηαεν μίαν ϋυγατέρα καί άδελφάς τέσσερες.
Δ. Τά έμισά λαμβάνει η ϋνγατέρα καί τά ετερα έμισά οι τέσσερες 

αδελφαΐς, ή τρεις, ή δύο, ή μία, ή πολλαΐς.
39. Μ. ‘Αμή έάν έχει δύο ϋυγατέραις, ή πολλαΐς καί έχει καί άάελ- 

φαΐς, ή μία ή πολλαΐς ;
Δ. ‘Από δυο ϋυγατέραις καί άνω τους δίνεις τά δύο τρίτα καί τδ 

άλλο τρίτο τδ λαμβάνουν οί αδελφαΐς, δσαις καί άν είναι, ή πολλαΐς η 
δλίγαις.

40. Μ. ’Άν&ρωπος άφησεν πάππον καί μάμμην, ηγουν λαλά· ό πάππος 
είναι άπδ τον πατέραν τον καί ή μάμμη άπδ την μητέραν του.

Δ. Μά&ε καί τούτο, δτι δταν άποέλάνει άνάρωπος καί έχει μάμμη 
καί ή μητέρα του είναι άποάαμένη, τδ έκτο όπου αγγίζει τής μητρός, έάν 
έζη, τδ λαμβάνει ή μήτηρ εκείνης, ηγονν ή μάμμη τον άποϋανόντος· διά 
τούτο εις τούτο όπου με έρωτας, δτι άνθρωπος άφησεν πάππον καί μάμ
μην, πρώτον λαμβάνει ή μάμμη εκείνο δλον όπου εϋγαζαν τής ϋυγατρδς 

f. 6r αυτής, ήγουν τδ έκτον, διατί δταν είναι ή μήτηρ άποϋα\\μένη, εις τδν τόπον 
αυτής εμπαίνει ή μάμμη· καί τδ λοιπά λαμβάνει ό πάππος.

41. Μ. ’Αμή αν έχει μάμμη άπδ άαερνικό, ήγονν μητέρα τού πα- 
τρός του ;

Δ. Αυτήν2 δεν μπαίνει εις την κληρονομιάν κα&όλον.
42. Μ. Καί διατί ; Δέν είναι καί ή μιά μάμμη καί ή άλλη, μάλιστα 

όπου είναι καί άπδ άαερνικό;

Δ. Γροίκησε ετούτο καλά: τήν κληρονομιά οπού πέρνουσι οί μητέ- 
ραις, τήν πέρνονν, ώς λέγονσιν, διά γάλ,α, οπού βυζαίνει τδ παιδίον άπδ 
τήν μητέρα καί επειδή ή μάμμη έβύζασεν τήν άυγατέρα αυτής καί ή ϋ·υγά- 
τηρ τδ έγγόνι καί διά τούτο, δταν δεν είναι εις τδ μέσον μήτηρ, τδ λαβά- 
νει τδ γάλα ή μάμμη. ’Αμή ή μάμμη άπδ άσερνικδν βνζάνει τδν υιόν, άμη 
ό υίδς δέν βυζάνει τδ έγγόνι καί έσβυσε τδ γάλα έως τδν υιόν καί διά τούτο 
δεν λαμβάνει ή μήτηρ τού άσερνικού άπδ τδ έγγόνι.

43. Μ. “Αν&ρωπος άφησεν τρία αδέλφια ομομήτρια καί μίαν άδελφή 
άπδ πατέρα καί μητέρα.

Δ. Γίνονται μοιράδια 6 καί λαμβάνουαι τά τρία άδέλφια, τά ομο
μήτρια, τά 3, ηγουν τδ καάένα (ένα) καί τ’ άλλα τρία ή άδελφή.

’Ανέκδοτον έγχειρίδιον περί κληρονομικής διαδοχής κατά τδ δθωμ. Δίκαιον 285
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286 Δημητρίου 2. Γκίνη

f. <Sv

t. 7r

44. Μ. Άμή άν έχει έναν αδελφό ομομήτριο και δύο άδελφαΐς από 
πατέρα καϊ μητέρα;

Δ. Λαμβάνει τό έκτο τό αδέλφι, κα&ώς σοϋ έπροεΐπα, λαμβάνουσι 
και αί δύο άδελφαΐς τά δύο τρίτα καί τό ρέστος τό λαμβάνουν οί πλέον 
ζεστοί από άαερνικό από τό γένος τον, ήγουν μερίδια 24 καί λαμβάνει τό 
αδέλφι 4, οί άδελφαΐς 16 καί τά άσερνικά 4· γίνονται 24.

45. Μ. "Αν&ρωπος άφησεν τον πατέρα καί την μητέρα τοϋ πατρός 
του, ήγουν πάππον καί μάμμην.

Δ. Τά πάντα λαμβάνει ό πάππος καί ή μάμμη ονδέν, διατί ή 
μάμμη άπό τό άαερνικό δεν λαμβάνει γάλα, κα&ώς σου έπροεΐπα *.

46. Μ. ’Άν&ρωπος άπό&ανεν καί πάγει ή κληρονομιά εις τους έξα- 
δέλφονς· &έλω νά είπεΐς, εις δσα πρόσωπα είναι, μερίζεται;

Δ. "Οχι, δεν μοιράζεται ή κληρονομιά εις τους άξαδέλφους εις τά 
πρόσωπα, δαον μοιράζεται εις τους άνηχριούς· μόνον δσοι άξαδέλφοι είναι 
άπό έναν πατέρα λαμβάνουσι ένα μερδικόν ϋετέον, νά εΐ που μεν, ένας 
άν&ρωπος άπό&ανεν καί έχει δύο ή τρεις άξαδέλφονς, παιδιά ένός τον {λείου 
καί έχει καί έτερον άξάδελφον άπό έτερον &ειόν αυτόν' τά έμισά λαμβάνει 
ό ένας άξάδελφος καί τ’ άλλα έμισά οί τρεις άξαδέλφοι' ώστε ή κληρονο
μιά των άξαδέλφων δεν μερίζεται εις τά πρόσωπα· μόνον δσοι είναι γεν
νημένοι άπό ένα πατέρα λαμβάνουν ένα μερδικόν.

47. Μ. Άμη έάν έχει ό άπο&ανών άδελφό ή άδελφή άπό μιαν μητέρα 
καί έχει καί άξαδέλφονς, τό έκτον λαμβάνει δ άδελφός καί ή άδελφή καί 
τά άλλα μοιράζουν κα&ώς μοϋ είπες άνω&εν;

Δ. Βέβαια, κα&ώς σου έπροεΐπα, τό έκτον λαμβάνουν τά άδέλφια, 
τόσον άσερνικά, δσον καί &ηλυκά καί τά λοιπά μοιράζουν οί άξαδέλφοι καί 
γίνεται ή μοίρασις δχι είς τά πρόσωπα, άμη είς τους πατέρας όπου έγεν- 
νή&ησαν.

48. Μ. Γυναίκα άπόϋανεν καί άφησεν άνδρα καί μητέρα καί άδελφή.
Δ. Λαμβάνει δ άνδρας τά έμισά, ή μήτηρ τό έκτο καί ή άδελφή

τά λοιπά.
49. Μ. Γυναίκα άπόϋανεν καί δεν έχει άλλον κληρονόμον, μόνον άνδρα 

καί μητέρα.
Δ. Τά έμισά δ άνήρ καί τά έμισά ή μήτηρ.

50. Μ. Γυναίκα άφησεν άνδρα καί μητέρα καί άδελφή άπό μιαν μητέρα 
καί άδελφή άπό πατέρα καί μητέρα.

Δ. Πάλιν κάμνεις τά 24 καί λαμβάνουν δ άνήρ τά μισά, ήγουν τά 
12, ή μήτηρ τό έκτο, 4, ή άδελφή ή δμομήτριος τό έκτον, 4' μένουαι καί 
άλλα 4 καί τά λαμβάνει δ άδελφός ώς κληρονόμος. 1

1 Cf. supra § 42.
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51. Μ. ’Άνθρωπος αφηαεν άνηψιοϋς καί θειον, δλους από άσερνικόν. 
Τις τον κληρονομά;

Δ. Ή κληρονομιά που πάγει είς τους πλαγίους έρχεται εις τους 
κατιόντας· λοιπόν οι άνηψιο'ι κληρονομάνε.

52. Μ. Γυναίκα έπόθανεν καϊ αφηαεν άνδρα και μητέρα καί αδέλφια 4. 
από μίαν μητέρα.

Δ. Τά έμιοά λαμβάνει δ άνήρ, τό έκτο ή μήτηρ· τά λοιπά τά αδέλ
φια, μοιράζοντας αυτά ίσια, τόσον τό άσερνικό, ώσάν και τό θηλυκόν.

53. Μ. *Άν&ρωπος αφηαεν αδελφήν από μίαν μητέρα και έγγόνη, της 
θυγατρός του θυγατέρα.

Δ. Τό έκτο η αδελφή καί τά λοιπά ή έγγόνη.
54. Μ. ’Άνθρωπος άπόθανεν καί άφησεν άνήψια άσερνικά, του άό«Α- 

φοϋ του παιδιά, μ’ όλα τοϋτα αδέλφια από μιάν μητέρα, αφηαεν καί άνήψια 
θηλυκά, παιδιά τής αδελφής του, μέ τοϋτο δλον αδελφοί1 από ένα πατέρα' 
ποιά άνήψια τον κληρονομούν;

Δ. Ειξευρε τοϋτο, δτι είς τον τουρκικόν νόμον τά αδέλφια δποϋ 
είναι από μίαν μητέρα, αυτά καί μόνον έχουοι εδικοσύνην, άμή δσοι κατε- 
βαίνουαι από αυτά δέν τά λογαριάζουν πλέον διά έδικους, μόνον την κλη
ρονομιάν γυρέβγονν έδικους όπου είναι από σπέρμα, ήγουν άπό πατέρα. 
Λοιπόν είς τοϋτο δποϋ με άρωτάς, δτι δ άποθανών έχει άνήψια, τοΰ άδελ- 
φοϋ του παιδιά, άμή άδελφοί2 άπό μιά μητέρα, εκείνα τά άδέλφια μην 
μετράς πλέον διά έδικους, μόνον ώσάν ξένους καί γυρενωντας νά δώσεις 
την κληρονομιάν καί γυρεύωντας άπό πατέρα έδικους, καί μην έχωντας, 
την δίδει(ς) είς τά θηλυκά, δποϋ κατεβαίνουν άπό πατέρα καί διά τοϋτο είς 
την άνωθεν κληρονομιάν κληρονομοϋν τ’ άνήψια, τής άδελφής τά παιδιά.

7ν 55. Μ. Άνίσως καί τινάς άποθάνει καί δεν εϋρίακεται άπό άσερνικόν 
κληρονόμος καί πάγει ή κληρονομιά είς πρόσωπα θηλυκά καί έχει κληρονό
μους γυναίκες νά τον κληρονομήσουν, οί δποίαις κατεβαίνουν άλλαις άπό 
άσερνικά καί άλλαις άπό θηλυκά, ποιαις κληρονομοϋν;

Δ. Οί πλέον ζεσταις είς την έδικοσύνην, τόσον νά είναι άπό 
άσερνικά, δσον καί άπό θηλυκά.

56. Μ. Άμή άνίσως καί τινάς άποθάνει καί άφήνει δύο άνηψιές, ή 
μιά είναι θυγατέρα τοϋ άδελφοϋ του καί ή άλλη τής άδελφής του, όπου 
είναι μίαν έδικοσύνη τής κληρονομιάς ;

Δ. ”Εστωντας δποϋ είναι καί οί δυο γυναίκες, λαβάνει κάθε μία 
τά έμισά.

57. Μ. ’Άνθρωπος άπόθανεν καί έχει μητέρα, άπό3 πάππον τοϋ 
πατέρα του πατέρα καί άδελφοϋς καί άδελφάς. 1

'Ανέκδοτον έγχειρίδιον περί κληρονομικής διαδοχής κατά τό όθωμ. Δίκαιον 287
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288 Δημητρίοο 2. Γκίνη

Δ. Γίνονται τά καλά τον άποθανόντος μερίδια τρία καί λαμβάνει 
δ πάππος τά δύο καί ή μήτηρ τό ένα καί τά αδέλφια οϋδέν.

58. Μ. ’Άνθρωπος άπόθανεν καί έχει μητέρα καί θειαις, τοϋ πατρός 
άδελφαις.

Δ. ‘Η μήτηρ κληρονομα και δχι άλλος.
59. Μ. *Άνθρωπος άπόθανεν καί έχει άνηψιάν, τοϋ αδελφόν του παι- 

δίον θηλυκόν, μέ δλα τοντα ό αδελφός αύτοϋ είναι από ένα πατέρα' καί 
όνο άνηψιούς, παιδιά τοϋ άδελφοϋ τον, μ’ δλον τοϋτο αδελφός από μίαν 
μητέρα' τις κληρονομα ;

Δ. Γίνονται μερίδια 8 καί τό παιδίον τό δμοπάτριον, ήγουν ή 
άνηψιά, λαμβάνει τά 6 καί οι άνηψιοί τά δνό, δ καθείς τό ένα.

60. Μ. ’Άνθρωπος έπόθανεν καί αφησεν ένα παιδίον θηλυκόν καί 
έχει καί αδελφόν καί αδελφήν από ένα πατέρα καί έχει καί αδελφόν καί 
αδελφήν από μίαν μητέρα.

f. 8r Δ. 'Η θυγατέρα λαμβάνει τά εμιοά καί τά έτερα ήμίοη λαμβάνου
ν ιν δ αδελφός καί ή αδελφή δποϋ είναι από ένα πατέρα καί τά δμομήτρια 
ουδέν.

61. Μ. "Ανθρωπος άπόθανεν καί έχει αδελφόν καί μητέρα.
Δ. Μοιράζονσι είς τρία καί λαμβάνει ή μήτηρ τό ένα καί δ αδελ

φός τά δύο.
62. Μ. Γυναίκα έπόθανεν καί αφησεν ανδρα καί θειον καί μίαν 

άδελφή τής μητρός αυτής.
Δ. Τά εμιοά λαμβάνει δ άνήρ καί τ’ άλλα εμιοά δ θειος καί ή 

θεία, μερίζοντας αυτά : δυο δ θειος καί ένα ή θειά.

63 - 69 = §§ 1-7.
f. 8ν 70. Μ. "Αλλη γυναίκα άφηοεν πατέρα καί μητέρα καί παιδιά καί 

ανδρα.
Δ. Ό ανδρας τό 4, οϊ γονείς τό 3, τά λοιπά παιδιά από ένα·

71 -79 = §§ 8-16.
f. ?ν 80. Μ. "Ανθρωπος {εάν) άποθάνει καί έχει έναν αδελφόν από μητέρα 

δποϋ τον έοπειρεν άλλος ανδρας καί άλλα αδέλφια δεν έχει' έτοϋτα είναι 
από πατέρα καί μητέρα' πώς μοιράζονται τά καλά του ζεοτοϊ από άοερνικό;

Δ. Ό αδελφός λαμβάνει τό έκτο καί τά λοιπά τά πέρνουν οΐ ζε
στοί από άοερνικό.

, 10r 81. Μ. Άμή αν έχει αδέλφια πολλά από μίαν μητέρα καί αδέλφια 
από πατέρα καί μητέρα καί έχει θυγατέρα, πώς μοιράζουν ;

Δ. Ξεϋρε τοϋτο, δτι δταν έχει θυγατέρα, δ αποθαμένος, είναι 
έξω τ’ αδέλφια δποϋ είναι από μίαν μητέρα' καί λαμβάνει ή θυγατέρα τά 
εμιοά καί τά άλλα εμιοά τά πέρνουσι τά αδέλφια δποϋ είναι από πατέρα 
καί μητέρα.

9 -12 -1957
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82. Μ. Χήρας γυναίκας έπό&ανεν ένα παιδί μοναχό, δποϋ είχεν καί 
έχει έδικους άπό άσερνικό’ τό παιδί έπό&ανεν πώς μοιράζονται τά καλά 
τον αυτού παιδιού;1

Δ. Ή μητέρα λαμβάνει τό τρίτο καί τά δύο τρίτα οι κληρονόμοι 
από άσερνικό· ξεϋρε ακόμη και ετούτο, δτι όταν άποϋάνει άν&ρωπος καί 
έχει έναν κληρονόμον, μόνον από άσερνικό, καλά ή μητέρα λαμβάνει τό 
τρίτον, άμή ώντας έχει κληρονόμον περισσότερον άπό ένα, ή μήτηρ λαμβά
νει μόνον τό έκτο.

83. Μ. Χήρα γυναίκα εϊχεν παιδίον καί έπόϋανεν καί δεν εύρέ&η 
άλλος κληρονόμος του παιδιού, μόνον ή μάννα του καί ένας άδελφός τού 
κιουρού του, ό όποιος άδελφός τού κιουροϋν του ήτον άπό μίαν μητέρα, 
άμή έαπάρ&ησαν άπό δυό κιουροϋδαις’ πώς μοιράζονται ;

Δ. "Ολα τά πέρνει ή μάννα καί δ ϋειός τίποτις, διατί πρέπει νά 
είξεύρεις, δτι ή έδικοσύνη εκείνη δποϋ είναι άπό μιάν μητέρα, δέν ίμπαι
νεί είς σέ κληρονομιά, μόνον εις τά άδέλφια καί τών δίδει, κα&ώς επροεϊ- 
πα, ένα έκτο μόνον, έπειτα δέν τους λογαριάζει πλέον τους κάτω όντας2, 
ήγουν άνηιριούς καί άλλους, δπου κατεβαίνουν άπό αυτής, άμή ώσάν ξένους 
καί διά τούτο είς την άνω&εν κληρονομιά δέν πέρνει δ &εΐος, δτι δέν είναι 
άδελφός.

84. Μ. “Αν&ρωπος έπό&ανεν καί αφηοεν άδέλφια άπό μάννα καί άπό 
κύρη καί άλλα άδέλφια άπό κύρη.

Δ. Τά άδέλφια άπό πατέρα καί μητέρα κληρονομούν καί οί άλ
λοι έξω.

85. Μ. ’'Αν&ρωπος άφησεν μίαν &υγατέρα μόνον.
Δ. 'Η ϋυγατέρα λαμβάνει τά έμισά μόνον καί τά άλλα έμιαά οί 

πλέον ζεστοί άπό άσερνικόν.
86. Μ. Άμή αν έχει δυό ΰυγατέραις ;

Δ. Οί δυό &υγατέραις πέρνουν τά δύο τρίτα καί τό άλλο τρίτον οί 
άλλοι πλέον ζεστοί άπό άσερνικόν. 

f. ΙΟν 87. Μ. Άμή αν έχει πολλαΐς &νγατέραις ;
Δ. Άπό δύο καί άπάνω ώσάν είναι, λαμβάνουν τά δύο τρίτα καί 

τό άλλο ώς άνω&εν.
88-91 = §§ 25-28.
92-95 = §§ 40-43.
96-97 = §§ 33-34.

98 = § 38.
f. 11 r 99. Μ. ’Άν&ρωπος (εάν) άπο&άνει καί έχει πατέρα καί άδέλφια δυό 

άπό μίαν μητέρα' πώς μοιράζουν;

1 recte : ανιόν του παιδιού ; 2 recte : κατιόντας
ΕΠΕΤΗΡΙ2 ETAIPEIAS ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΖ' 19
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Δ. Ξεϋρε τοϋτο, ότι εκεί όπου είναι πατέρας τον άποϋανόντος είς 
τό μέσον, άλλος κληρονόμος δεν είναι, μόνον αν έχει μάννα ή μητέρα, 
πατέρα διατεταγμένον, όπου τους έγγίζει, ώς προείπαμεν, τα δέ λοιπά ό 

f. 11ν πατήρ· όπου είναι τής μάννας τό || έκτον καί τής γυναίκας τό όγδοον.

100-101 = §§ 48-49.
102. Μ. Γυναίκα έπόϋανεν καί έχει αν δ ραν, μητέρα καί αδέλφια, άσερ- 

νικά καί ϋηλυκά.
Δ. Πέρνει ό ανδρας τα ίμιοά, ή μάννα τό έκτο και τα άλλα τά 

μοιράζουν, δύο τό άσερνικό, ένα τό θηλυκό.
103. Μ. Γυναίκα έπόϋανεν και έχει ανδρα καί μητέρα και αδέλφια από 

μιαν μητέρα και αδελφή από πατέρα καί μητέρα.
Δ. Κάμνουσι τό έχει τον μερδικά 24 καί πέρνει ό ανδρας τα έμισά, 

ήγουν τά 12 και ή μάννα τό έκτον, ήγουν 4 και ή αδελφή τό έκτον, ήγουν 
4· έμειναν άλλα 4 καί τά πέρνει ό αδελφός ώς κληρονόμος.

104 = § 51.
105. Μ. Γυναίκα έπόϋανεν καί άφηαεν άνδρα καί αδέλφια 4, από μίαν 

μάννα.
Δ. Τά έμισά ό ανδρας, τά άλλα έμισά τά αδέλφια, ίσια όλα, τόσον 

άσερνικό, ώσάν καί ϋηλυκά.

106-107 ==§§ 52-53.
108 = § 84.
109 = § 54.
110 =§ 46.
111 =§ 57.

f. 12r 112. Μ. *Άνθρωπος άερήκεν γυναίκα, πατέρα καί μητέρα καί αδελ
φόν από μίαν μητέρα.

f ΐ2ν Δ. Πέρνει ή γυναίκα τέταρτο, ή μητέρα τό έκτο, τά έπίλοιπα δ
ό πατήρ' ό αδελφός έξω.

113. Μ. Γυναίκα έπόϋανεν καί άφήκεν δυο ϋυγατέραις καί πατέρα.
Δ. Γίνονται μερδικά 5 καί λαμβάνει τό 4 οί δυο ϋυγατέραις καί 

τό ένα ό πατέρας.
114. Μ. Άνίσως καί άποϋάνει τινάς καί δεν ευρίακεται κληρονόμος 

από άαερνικόν καί πάγει ή κληρονομιά είς αέ ϋηλνκά καί έχει ϋηλυκόν 
όπου κατεβαίνει από άαερνικόν καί έχει ϋηλυκό όπου κατεβαίνει άπό ϋη- 
λυκά, πώς κληρονομοΰσι;

Δ. Τά πλέον ζεστά, τόσον άπό τό άσερνικό, ώσάν καί άπό τό

ϋηλυκόν.

115 = § 56.
116. Μ. ’Άνϋρωπος (έάν) άποϋάνει καί έχει ή μητέρα, ή άδελφή καί 

έχει καί άλλους έδικους άπό ϋηλυκόν.
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Δ. *Εάν έχει μητέρα, τά πέρνει δλα' τό δμοιον, εάν έ'χει καί 
αδελφή καί οι άλλοι απέξω. ’Ακόμη ξεΰρε και τούτο, δτι δταν ϋέλει νά 
κάμει ανϋρωπος διαθήκην, δεν έμπορεϊ νά αφήσει ψυχικόν τον κληρονό
μου, μήτε έμπορεϊ νά αφήσει άλλο περισσότερον από τό έχει του, μόνον τό 
τρίτον, τά δέ λοιπά απομένουν τών κληρονόμων.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

άπόξενος 22

άρωιώ 6, 11, 54 
άαερνικον 1 et passim 
γάλα 2, 4, 42, 45 
έδικάς 25, 54, 116 
ίδικοαύνη 54, 55, 56, 83 
έμιοά 6 et passim 
έχει (τό) 19, 36, 103, 116

ζεστός 11 et passim
κάτω οντες ( = κατιόντες ) 83
κι ουράς 83
κονραμας 35
κύρης 84
λαλά 40
ρέατος ( τό ) 44

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΓΚΙΝΗΣ
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