
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

a) Legiuirea Caragea, Edifie critica. — Editura Academiei Republicii 
Populare Romine (Adunarea izvoarelor vechiului drept rominesc 
scris), 1955. Σελ. XXVI καί 336.

β) Pravilniceasca Condica 1780, Edif.ie critica. — Editura Academiei 
Republicii Populare Romine (Adunarea izvoarelor vechiului drept 
rominesc scris, II), 1957. Σελ. 268.

Άμφότερα τά βιβλία, εξ ών ιό πρώτον περιέχει τον Βλαχικόν Κώδικα 
τοϋ Γ. Καρατζά (1818) και τό δεύτερον τό Συνταγμάτιον Νομικόν τού 
Άλεξ. Ύψηλάντη (1780), αποτελούν εκδόσεις τής Ρουμανικής Ακαδημίας 
τοϋ Βουκουρεστίου εις την υπό ταΰτης μεταπολεμικώς έγκαινιασθεΐσαν συλ
λογήν τών πηγών τοϋ αρχαιότερου εγγράφου ρουμανικοΰ δικαίου, εν ή, κατά 
την σχετικήν αναγγελίαν, πρόκειται νά δημοσιευθοΰν και άλλαι νομοθετικά! 
συλλογα'ι εις κριτικός εκδόσεις. Άμφότερα τά βιβλία, πλήν τής κριτικής 
έπανεκδόσεως τών κειμένων, περιλαμβάνουν και σύντομα εισαγωγικά 
σημειώματα περ! τής ιστορίας, τών πηγών κα'ι τών προηγηθεισών εκδόσεων 
έκάστης τών δημοσιευομένων νομοθετικών συλλογών, επίσης δε κα! παραρ
τήματα, έν οίς παρατίθεται ή προς έκάστην τών συλλογών τούτων συναφής 
νομοθεσία και νομολογία ως και βιβλιογραφία, λεξιλόγιον κλπ. Άμφότερα 
τά βιβλία περιέχουν και εκτενείς περιλήψεις περί τής ιστορίας, τής σημα
σίας, τών εκδόσεων κλπ. έκάστης συλλογής, δημοσιευομένας εις γλώσσαν 
ρωσσικήν και εις γλώσσαν γαλλικήν. Τέλος, άμφότερα τά βιβλία εξεδόθη- 
σαν υπό πολυμελούς παρά τή Ρουμανική Άκαδημίφ ειδικής διά τό άρχαιό- 
τερον ρουμανικόν δίκαιον επιτροπής, έργασθείσης υπό τήν καθοδήγησιν 
τού πολιοϋ πλέον σήμερον πρώην αρεοπαγίτου και μέλους τής Ακαδημίας 
τού Βουκουρεστίου Andrei R&dulescu, άποτελουμένης δ’ υπό τών Α1. 
Costin, V. Grecu, Ν. Da§covici, V. Gaftoescu. C. Teg&neanu, Aurel 
Sava, Eugen Herovanu, κ.ά.

Ή ιστορία τού άρχαιοτέρου ρουμανικού δικαίου είναι, ως γνωστόν, 
στενώτατα συνδεδεμένη προς τήν ιστορίαν τού έλληνοβυζαντινοΰ δικαίου. 
Ή επιρροή τού τελευταίου τούτου εΐχεν αρχίσει νά άσκήται ένωρίτατα, 
ήδη πολύ προ τού ιζ' αιώνος, δτε αί βυζαντινά! συλλογα! τού κανονικού 
δικαίου, ιδιαίτατα δέ τό Σύνταγμα τοϋ Ματθαίου Βλαστάρη, άπετέλεσαν
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δίκαιον έφαρμοζόμενον εις τάς παραδουνάβιους χώρας, εις τάς οποίας έξ 
ετέρου καί τό λαϊκόν βυζαντινόν δίκαιον είχεν εΐσδΰσει επίσης υπό την 
μορφήν συλλογών λαϊκού καί κανονικού δικαίου, συνταχθεισών καί ένωρί- 
τερον άλλ’ ιδίως από των χρόνων τού έν Βλαχίφ ήγεμονεΰσαντος Ματθαίου 
Βεσσαράβα (1632- 1654) καί εφεξής. 'Η λάμψις τού ενδόξου βυζαντινού 
παρελθόντος δεν άφισεν άνεπηρέαστον τήν έξέλιξιν τής ιστορίας τού ρου
μανικού δικαίου. Θά πρέπει δέ νά δεχθώμεν, δτι πέραν τής διά τής ξηράς 
άσκηθείσης επιρροής, τό βυζαντινόν δίκαιον ενωρίς επίσης είχεν άναπλεΰ- 
σει τον Δούναβιν όμοΰ μέ ποικίλας έκδηλάίσεις τού βυζαντινού πολιτισμού, 
μύθους, έθιμα, γλώσσαν κλπ., διά νά διάβρωση άποφασιστικώς αλλά καί 
γονίμως τό έδαφος τών παραδουνάβιων χωρών, καί τούτο πριν ή εις τάς 
χώρας ταύτας τό βυζαντινόν πνεύμα άναπτυχθή εις παράγοντα κατ’ εξο
χήν χαρακτηριστικόν κατά τούς χρόνους τών έλληνοβυζαντινών φαναριωτών 
ηγεμόνων.

'Η περίοδος τών βυζαντινής προελεύσεως φαναριωτών ηγεμόνων, άρξα- 
μένη έν Μολδαβία μέν τό 1711 έν Βλαχία δέ τό 1716 καί λήξασα εις άμφο- 
τέρας τάς ηγεμονίας τό 1821, χαρακτηρίζεται μέ τήν έκδοσιν πολλών νομο
θετικών κειμένων, υπό μορφήν αυτοτελών κωδίκων είτε μεμονωμένων χρυ- 
σοβούλλων είτε άλλων διατάξεων, τα πλεΐστα τών οποίων έχουν δημοσιευθή 
κατά τούς νεωτέρους χρόνους ένώ τινά έξ αυτών παραμένουν είσέτι άδημο- 
μοσίευτα (βλ. τελευταϊον Ρ. Zepos, L’influence du droit byzantin sur 
la legislation roumaine de la periode des princes phanariotes, έν 
«E’Europa e il diritto Romano», Studi in memoria P. Koschaker, I, 
1953, σελ. 429- 437, A1. Soloviev, R’influence du droit byzantin 
dans les pays orthodoxes, έν « Relazioni del X congresso intern, di 
scienze storiche, VI, 1955, σελ. 599-650, ΐδίφ σελ. 622 έπ., παρ’ οίς καί 
ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία). Έκ τών νομοθετικών τούτων κειμένων διά 
τήν Μολδαβίαν μέν τό σημαντικώτατον ύπήρξεν ό Πολιτικός Κώδιξ τού 
Σκ. Καλλιμάχη (1813- 1817), διά τήν Βλαχίαν δέ πλεϊστοι κώδικες, ήτοι 
ό Νομοκάνων τού Γ. Τραπεζουντίου ( 1730) καί τό Νομικόν Πρόχειρον 
τού Μ. Φωτεινοπούλου ( 1765 ), ως επίσης καί τά ήδη έκδεδομένα κείμενα 
τού Συνταγματίου Νομικού τού Άλ. 'Υψηλάντη ( 1780) καί τού Βλαχικού 
Κώδικος τού Γ. Καρατζά (1818),— άπαντα προδήλως επηρεασμένα έντονώ- 
τατα από τό έλληνοβυζαντινόν δίκαιον, υπό τήν έπσψιν δέ ταύτην σημαν- 
τικώτατα διά τε τήν ιστορίαν τού ρουμανικού αλλά καί τού ελληνικού 
δικαίου τού ιη' αίώνος καί τών αρχών τού ιθ' αίώνος.

Οί τελευταίοι οΰτοι βλάχικοι κώδικες, τό « Συνταγμάτιον » τού Ύψη- 
λάντη καί ή «Νομοθεσία» τού Καρατζά, έπανεκδίδονται νΰν εις τούς ως 
ανωτέρω σημειουμένους δύο τόμους τής Ρουμανικής Άκαδημίας.Ή έκδοσις 
αυτών έκ νέου υπό συγχρόνων ρουμάνων έπιστημόνων φέρει εις τό προσκή-
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νιον καί πάλιν ζωηρότατα τα προβλήματα τής ιστορίας των δυο τούτων 
κωδίκων καί τών άμεσων αυτών πηγών. Ή δ5 έπανεξέτασις τών προβλημά
των τούτων έν δ'ψει τών συμπερασμάτων τών ρουμάνων ιστορικών βεβαίως 
ενδιαφέρει ζωηρώς καί την ελληνικήν επιστήμην, εις τρόπον ώστε νά είναι 
επιβεβλημένοι αί κατωτέρω σημειούμεναι παρατηρήσεις.

Τό Συνταγμάτιον Νομικόν τοΰ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντη (Pravilni- 
ceasca Condica) έξεδόθη έν Βουκουρεστίφ εν έτει 1780. Έκτοτε άνετυ- 
πώθη επανειλημμένους εν Ρουμανία. Τελευταία δέ κριτική έκδοσις τοΰ ελλη
νικού συνοδευομένου καί υπό τοΰ ρουμανικοΰ κειμένου τοΰ Κωδικός επί τή 
βάσει τών παλαιοτέρων εκδόσεων αΰτοΰ καί δυο χειρογράφων, επί πλέον δέ 
καί μετά μακράς εισαγωγής καί ιστορικής άνασκοπήσεως τών έν τφ Συντα- 
γματίφ θεσμών, έγένετο, μετά έπιτόπιον έρευναν καί έν Ρουμανίμ κατά τό 
1931, υπό τοΰ γράφοντος έν Άθήναις τό 1936 (Π. Ζέπου, Συνταγμά
τιον Νομικόν κλπ. « Πραγματείαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών», Δ. 2, 1936)· 
’Ήδη, ή νέα ρουμανική έκδοσις, ήτις αναγγέλλεται ένταΰθα, είναι κρι
τική έκδοσις τοΰ τε έλληνικοΰ καί τοΰ ρουμανικοΰ κειμένου έπί τή βάσει 
τών παλαιοτέρων έκδόσεων καί τών υφισταμένων χειρογράφων με πολλάς 
παρατηρήσεις καί διορθώσεις εις άμφότερα τά κείμενα, τό τε ελληνικόν καί 
τό ρουμανικόν. Ή νέα ρουμανική έκδοσις αποδέχεται τινας τών ήμετέρων 
διορθώσεων τοΰ έλληνικοΰ κειμένου ένώ αποκρούει άλλας έξ αυτών. Περιέ
χει δ’ έπίσης ή νέα έκδοσις πολλά κείμενα συναφή προς τήν ιστορίαν τοΰ 
Συνταγματίου (τινά τών όποιων κατά τήν ελληνικήν αυτών άπόδοσιν έδη- 
μοσιεΰσαμεν καί έν τή ήμετέρςι έκδόσει τοΰ 1936), ένδιαφεροΰσας τινάς 
δικαστικός αποφάσεις άναφερομένας είς τό Συνταγμάτιον, ως καί πίνακα 
καθ’ ύλην καί λεξιλόγιον (οΐον καί έν τή ήμετέρα έκδόσει), ούτως ώστε ή 
νέα έκδοσις έμφανίζεται ά'κρως έπιμελημένη καί έπιτυχής. Παρατηρήσεις 
τινάς θά είχε βεβαίως νά σημειώση ό γράφων καί όσον αφορά τήν ορθήν 
γραφήν τοΰ έλληνικοΰ κειμένου (λ.χ. « όποΰ » αντί «όπου» κ.ά.) ως καί 
ό'σον αφορά προφανή τινά τυπογραφικά λάθη (λ.χ. σελ. 63, στίχ. 11, σελ. 
95, στίχ. 13, σελ. 97, στίχ. 27 κλπ.). Τοιαΰται ό'μως παρατηρήσεις είναι 
ά'νευ αποφασιστικής σημασίας. Τουναντίον, ό γράφων δεν δΰναται νά συμ- 
φωνήση προς όσα οί ρουμάνοι έκδόται σημειοΰν έν τή εισαγωγή των έν 
σχέσει προς τήν ιστορίαν τής έκδόσεως καί τάς πηγάς τοΰ Συνταγματίου. 
Κατά τούς ρουμάνους συγγραφείς, έκ τών κυρίων λόγων τής έκδόσεως τοΰ 
Συνταγματίου ύπήρξεν ή κατά τό τέλος τοΰ ιη' αίώνος σημειουμένη παρακμή 
τοΰ φεουδαλισμού καί βαθμιαία άνάπτυξις τοΰ κεφαλαιοκρατικού συστήμα
τος, πλήν τοΰ λόγου δέ τούτου τήν έκδοσιν τοΰ Συνταγματίου έπέβαλον καί 
ή κατά τήν έποχήν έκείνην άναπτυσσομένη όρμή προς κωδικοποίησιν, αί 
συνέπειαι τής συνθήκης τοΰ Κιουτσούκ - Καϊναρτζή (1774), ή τάσις τοΰ 
ήγεμόνος όπως παράσχη νομοθεσίαν εύ'ληπτον κλπ. Τούς τελευταίους τού
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τους λόγους εΐχομεν καί ημείς σημειώσει εν τη έκδόσει ημών τοϋ 1936, 
προσθέσαντες καί την κατά την κρίσιμον εποχήν άκμάζουσαν όίνθησιν των 
ελληνικών γραμμάτων έν Βλαχίφ. Την τελευταίαν ταύτην άντίληψιν απο
κρούουν όμως νϋν οι ρουμάνοι έκδόται. Τοΰτο δ’ δλως άδικαιολογήτως, ως 
φρονοϋμεν, δεδομένης τής αναμφισβήτητου έκτάσεως τής ελληνικής επιρ
ροής κατά τά τέλη τοΰ ιη' αΐώνος εις άμφοτέρας τάς παραδουνάβιους ηγε
μονίας. Άδικαιολογήτως δμως επίσης, ως φρονοϋμεν, αποκρούουν οί ρου- 
μάνοι εκδόται καί τήν ήμετέραν ύπόθεσιν, καί)’ ήν άμεσος συντάκτης τοϋ 
Συνταγματίου υπήρξεν επιτροπή τις ή αφανής τις ελληνοδιδάσκαλος έργα- 
σθείς υπό τήν έπίβλετ|πν τοϋ ήγεμόνος, ως καί δτι ό κώδιξ συνετάχθη πρώ
τον ελληνιστί καί ειτα μετεγλωττίσθη ρουμανιστί. Περί τών θεμάτων τού
των έγράψαμεν ήδη άρκετά έν τή ήμετέρφ έκδόσει τοΰ 1936 (σελ. 33 επ.), 
ώστε νά μή παρίσταται ανάγκη νά έπανέλθωμεν νϋν ένταΰθα. Ή αντίθε
τος άποψις τών ρουμάνων έκδοτών, καθ’ ήν τό Συνταγμάτιον έγράφη πρώ
τον είς τήν ρουμανικήν καί εΐτα μετεγλωττίσθη εις τήν ελληνικήν, έλέγχεται, 
πλήν άλλων, έπαρκώς ως ανακριβής καί έκ τής ρητής περί μεταφράσεως 
μνείας είς τό χρυσόβουλον τοΰ 1775 (« ...εκάμαμεν εν νομικόν, τό όποιον... 
μεταφράσαντές το εις τό βλαχικόν, ϋ·έλομεν τό έκδώσει είς τύπους... »). Ό 
ρόλος δέ τοϋ Enachit# V&c&rescu δεν φαίνεται νά υπερέβη τον τοΰ άπλοΰ 
μεταφραστοΰ εκ τής ελληνικής είς τήν ρουμανικήν, ως τοΰτο έσημειώσαμεν 
έν τή ήμετέρςι έκδόσει τοΰ 1936. Έπί τών σημείων τούτων διαφωνοΰμεν 
ριζικώς προς τούς ρουμάνους έκδότας. Προς τούτους δμως διαφωνοΰμεν 
καί περαιτέρω ως προς τήν έκτίμησιν τής ουσίας τών διατάξεων τοΰ 
Συνταγματίου, τό όποιον, κατά τούς ρουμάνους συγγραφείς, αποδίδει πρω- 
τίστως τό έθιμικόν δίκαιον τής Βλαχίας ώς καί τήν πράξιν τοΰ ήγεμονικοΰ 
« διβανίου », ένφ έν τή ήμετέρςι έκδόσει άπεδείξαμεν, ώς φρονοϋμεν, άναμφι- 
σβητήτως, δτι ό συντάκτης τοϋ Συνταγματίου ήντλησε κυρίως από τό ελλη- 
νοβυζαντινόν δίκαιον, ώς τοΰτο είχε διαμορφωθή είς δίκαιον δημώδες, χωνεΰ- 
σαν έν έαυτφ διατάξεις αύτοκρατορικάς βυζαντινός καί πανάρχαιον αλλά ζων
τανόν ελληνικόν έθιμικόν δίκαιον. Τοΰτο δ’ έπαρκώς άπεδείχθη έκ τής έν τώ 
Συνταγματίφ καταστρώσεως θεσμών, οΐος ό τής δουλοπαροικίας, ό τής 
έμφυτεύσεως, ό τής πωλήσεως καί τής καταχωρίσεως είς ειδικά βιβλία, ό τής 
προτιμήσεως, ό τοΰ δανείου καί τών τόκων καί τής έγγυήσεως, ό τής οικο
γενειακής κοινοκτημοσύνης, ό τής προικός, κ.ά., ό τής ρυθμίσεως τών 
bona materna, τής έκ διαθήκης καί τής έξ αδιαθέτου διαδοχής, τών 
ειδικών δικαιωμάτων τών άρρένων κατιόντων έπί τοΰ πατρικού οίκου, 
τοΰ αποκλεισμού τών προικισθεισών θυγατέρων έκ τής κληρονομιάς, 
τής συνεισφοράς τής προικός, τών «ψυχικών», τών « τριμοιριών » κλπ. 
Τοιοΰτοι θεσμοί δεν απαντούν μέ πλήρη ρύθμισιν εις τό άλλως πενι
χρόν έθιμικόν ρουμανικόν δίκαιον. Δυσχερώς ούτως έν τέλει δύναται
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νά ύποστηριχθή, ό>ς τοΰτο πράττουν οί ρουμάνοι έκδόται, δτι τό Συντα- 
γμάτιον άπετέλεσε κατά τό πλεΐστον κωδικοποίησιν τοϋ άγραφου ρουμανι
κού δικαίου, τοϋ obiceiul pamantului των παραδουνάβιων χωρών. ’Ορθό- 
τέρα δέ παραμένει ή ελληνική άπσψις, ως αϋτη υπεστηρίχθη παρ’ ημών 
ήδη από τοϋ 1936, έγένετο δέ δεκτή καί υπό πολλών άλλων (βλ. οΰτω προ- 
χείρως G. Beseler, έν « Byzantinisch - Neugriechische Jahrbiicher », 
16, 1940, σελ. 255-263, Ί. Σόντην, έν « Άρχείφ ’Ιδιωτικοί Δικαίου », 
δ, 1938, σελ. 70 έπ., Γ. Πετροποΰλου, 'Ιστορία καί Εισηγήσεις Ρωμαϊ
κοί Δικαίου, 1944, σελ. 277 κλπ.).

'Η «Νομοθεσία» τοϋ Γ. Καρατζά, άλλως ό· Πολιτικός Κώδιξ τής 
Ουγγροβλαχίας ή απλώς Βλάχικος Κώδιξ (Regiuirea Caragea), συνετάχθη 
εις τήν ελληνικήν καί μετεφράσθη εις τήν ρουμανικήν, έξεδόθη δ’ έν Βου- 
κουρεστίφ τό 1818, μετά προεργασίαν άρξαμένην τό 1812, δτε ό ήγεμών 
άνήλθεν εις τον θρόνον τής Βλαχίας. Έδημοσιεϋθη δ’ δ κώδιξ επανειλημ
μένους κατά τε τό ελληνικόν καί τό ρουμανικόν κείμενον αυτοί, — τό ελλη
νικόν κείμενον έν Βιέννη τό 1818, δθεν άνετυπώθη έν Ί. καί Π. Ζέπουι 
Jus Graecoromanum, τόμ. 8, Άθήναι 1931, σελ. 3δ9- 440, ένθα έπίσης 
(σελ. IX - XVI) έδημοσιεϋθη καί υπό Κ. Τριανταφυλλοποϋλου, 
Σημείωμα περί τών ελληνικών έν Ρουμανία κωδικοποιήσεων. Κατά τήν 
δρθοτέραν γνώμην, τήν διατυπωθεισαν υπό τοϋ Κ. Τριανταφυλλοποϋλου, 
συντάκτης τοϋ Βλαχικοϋ Κωδικός υπήρξε πρωτίστως δ "Ελλην ποιητής 
’Αθανάσιος Χριστόπουλος, δστις διά τήν σϋνταξιν τοϋ ελληνικοί κειμένου 
τοϋ κώδικος ήντλησεν ιδίως από τό βυζαντινόν δίκαιον. Κατά τήν γνώμην 
δμως τών ρουμάνων ιστορικών καί τελευταίων έκδοτών του κώδικος, οΰτος 
ΰπήρξεν έργον κυρίως τοϋ ρουμάνου νομικοί Nestor, ό δέ Χριστόπουλος 
περιωρίσθη εις απλήν συνεργασίαν κατά τήν σϋνταξιν του Ιλληνικοί κειμένου 
(βλ. νυν έν τοϋτοις έπι του θέματος τάς δρθάς αντιρρήσεις του Ν. C am a- 
riano, έν « Studii», RevistS de Istoria, έκδ. Ρουμ. Άκαδ., X. 1, 1967, 
σελ. 179 έπ., καθ’ ών πάλιν A. R&dulescu, αυτ. X. 4, 1957, σελ. 135 έπ.). 
'Οπωσδήποτε, καί παρά τήν βασικήν ταϋτην διαφοράν γνωμών, άναμφισβή- 
τητον είναι δτι δ Βλάχικος Κώδιξ αποτελεί κείμενον σημαντικώτατον, εις τό 
όποιον είναι άποτυπωμέναι καί τινες ίδέαι του τότε προσφάτου Γαλλικοί 
’Αστικοί Κώδικος, ως απέδειξαν αι μελέται τοϋ A. R&dulescu. Τό δέ κεί
μενον του κώδικος αυτοί, στενώς συνδεομένου καί προς τό Συνταγμάτιον 
τοί Ύψηλάντη, έμφανίζει καί φιλολογικόν καί λογοτεχνικόν ένδιαφέρον, 
άξιον ιδιαιτέρας έξάρσεως διά τήν εποχήν του. Τό κείμενον τοί Βλάχικου 
Κώδικος, έ'στω καί αν τελικώς κατά τήν έν έτει 1818 έκδοσίν του ύπέστη 
πολλάς μεταβολάς εις βάρος τών αρχικών έλευθεριωτέρων ιδεών ύφ’ ών 
κατείχοντο τά προηγηθέντα σχέδιά του, αποπνέει τό διάχυτον κατά τήν επο
χήν τής συντάξεώς του πνεύμα τοί φυσικοί δικαίου. Τό κείμενον αυτό, τό
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τε ελληνικόν κα'ι τό ρουμανικόν, έκδίδεται νΰν εκ νέου υπό τής Ρουμανικής 
’Ακαδημίας εις κριτικήν εκδοσιν επί τή βάσει χειρογράφων, λαμβανομένων 
ύπ’ ό'ψιν καί τών προγενεστέρων εκδόσεων. Την εκδοσιν δέ ταύτην ακο
λουθεί έν τφ αύτφ τόμψ ή δημοσίευσις καί άλλων άκρως ενδιαφερόντων 
εγγράφων συναφών προς τον Βλαχικόν Κώδικα, αποσπασμάτων τοϋ προ
σχεδίου αΰτοϋ καί άλλων κειμένων, επίσης διατάξεων έκδοθεισών μεταξύ 
1818- 1865 προς τροποποίησιν ή συμπλήρωσιν κλπ. τοΰ κωδικός, τής συνα
φούς προς τον κώδικα νομολογίας κ.ά.

Οί υπό τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας έκδοθέντες δυο τόμοι είναι ούτως 
έν γένει επιτυχείς κριτικά! εκδόσεις τοΰ κειμένου τόσον τοϋ Συνταγματίου 
όσον καί τοϋ Βλαχικοϋ Κώδικος, παρέχουσαι καί ποικίλας ενδιαφέρουσας 
νέας πληροφορίας περί τής ιστορίας τών κωδίκων τούτων, περί τής ισχύος 
αυτών καί τής έν τή πράξει μακράς έφαρμογής των, έ'τι καί μέχρι τών ημε
ρών μας (βλ. λ.χ. τήν έν σελ. 271 τής ρουμανικής έκδόσεως τοΰ Βλαχικοϋ 
Κώδικος σημειουμένην άπόφ. τοϋ Άνωτ. Δικαστηρίου τής 27 Σεπτ. 1951 
κ.ά.). Τό έπιτυχές όμως τών έκδόσεων τούτων μειοΰταί πως έκ τής προκα- 
ταλήψεως τών ρουμάνων έκδοτών ως προς τήν ιστορικήν τοποθέτησιν τών 
δύο κωδίκων, ως αϋτη έσημειώθη ανωτέρω. Ή ρουμανική « θέσις » είναι 
διάφορος τής ελληνικής, ή διαφορά δ’ αϋτη είναι δλως αδικαιολόγητος, έστω 
καί άν έξηγείται έκ τής τάσεως προς προβολήν τοΰ έθνικοϋ τών ρουμάνων 
δικαίου. ’Από άλλης δμως έπόψεως, ή ρουμανική «θέσις» συντελεί εις 
άποσαφήνισιν καί προαγωγήν τής έπιστημονικής συζητήσεως, τόσον αναγ
καίας καί γονίμου διά τήν συναγωγήν άσφαλεστέρων συμπερασμάτων. 'Υπό 
τήν έποψιν ταύτην χαιρετίζομεν τήν νέαν ρουμανικήν προσπάθειαν, τήν 
οποίαν, — έγκαινιασθεΐσαν καί παλαιότερον ίδιωτικώς υπό τοΰ αειμνήστου 
St. Berechet διά τών έκδόσεων αυτού, σχεδιασθεισαν δέ καί προταθεΐσαν 
ένθέρμως έπίσης υπό τοΰ αειμνήστου C. Spulber (Indreptarea Legei, Le 
Code Valaque de 1652, I, 1938, σελ. 3)—, ήδη ή Ρουμανική ’Ακαδημία 
πραγματοποιεί έπί εύρυτάτων βάσεων. Εύχόμεθα δέ συνέχισιν τής προσπά
θειας, ταχεΐαν τήν εκδοσιν καί τών λοιπών κωδίκων τοΰ άρχαιοτέρου ρου
μανικού δικαίου καί έπιτυχή τελείωσιν τοΰ άναληφθέντος έργου, χάριν τής 
ιστορικής έρεύνης, τής ένδιαφερούσης ού μόνον τήν ρουμανικήν αλλά καί 
τήν ελληνικήν ιστορίαν τοΰ δικαίου.

ΠΑΝ. I. ΖΕΠΟΣ
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