
Ο «ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
ΛΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

ΕΙΣ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΧΡΟΝΩΝ *

Εις Νομοκάνονας των μετά την "Αλωσιν χρόνων άπαντώμεν συχνά, 
μεταξύ των πηγών των : «βασιλικόν νόμον λέοντος και κωνσταντίνον» η
απλώς: «βασιλικόν νόμον»*, η, συνηθέστερον : «λέοντος καί κωνσταντίνου 
βασιλέων». Πρώτος ό Zacliariee von Eingenthal διεπίστωσε τούτο εις 
χειρόγραφα τού «εις κοινήν φράσιν» νομοκάνονος τού Μαλαξοΰ3, υπέθεσε 
δέ δτι έπρόκειτο περί της Εκλογής τών Τσαΰρων4. Την γνώμην ταΰτην ήκο- 
λούθησαν ό Mortreuil5, ό πρεσβΰτερος Heimbach", ό Λ. Σγοΰτας7, καί * 1 2 3 4 5 6 7

* Άνεκοινοιθη έν τη Άκαδημίμ ’Αθηνών τήν 24/2/1949 διά τοΰ ’Ακαδημαϊκού 
κ. Κωνστ. Τριανταφυλλοπούλου.

1 Οΰτως εις τόν υπότιτλον τοΰ ΤΝ' κεφαλαίου τής αρχικής μορφής τοΰ Νομοκά
νονος τοΰ Μαλαξοΰ φέρεται: «έτερα περί λ.νσεως γάμου διάφορα, αττνα άπογήνει ό 
βασιλικός νόμος τοΰ λέοντος και τοΰ κωνσταντίναν...». Επίσης έν κεφ. ΚΔ' 1 παραλλαγής 
τοΰ ίδιου Νομοκάνονος : «ορίζει ό βασιλικός νόμος λέοντος και κωνσταντίνου».—"Ασχετος 
πρός το θέμα τής παρούσης μελέτης είναι ή έν τή Ecloga ad Procbiron mutata 
έν τώ μετά τό προοίμιον Πίνακι, μνεία, μεταξύ τών πηγών : «Νόμου λέοντος και κων
σταντίνου τών πιστών βασιλέων». Έξέφρασα άλλοτε τήν γνώμην (έν Έπετ. Έτ. Βυξ. 
Σπουδ. 10 (1933), σ. 47) δτι υπονοείται διά τής φράσεως ταΰτης πιθανώτατα δ Πρόχει
ρος Νόμος, πάντως δέ ούχί ή ’Εκλογή τών Ίσαύρων. Σήμερον δέν είμαι πλέον τόσον 
βέβαιος, δτι δέν υπονοείται ή ’Εκλογή, αποτελούσα καί τήν βάσιν τοΰ έγχειριδίου 
τούτου. Τό δτι οί Είκονομάχοι άποκαλοΰνται πιστοί βασιλείς, δέν πρέπει νά μας 
ξενίση, διότι, ασφαλώς, κατά τόν ιβ' αιώνα ούδεμία άνάμνησις θά ύφίστατο περί 
τής ταυτότητος τών συντακτών τής ’Εκλογής πρός τούς είκονομάχους.

2 Ούτως έν τφ κειμένω παραφράσεως, τοΰ ίδιου Νομοκάνονος, τοΰ 1597 (βλ. 
Παράρτημα έν τέλει) κεφ. ΙνΔ' 1, ΡΟΗ' 3, ΡΗΛ' 1, ΣΙΓ' 2 καί ΣΙΕ' 1.

3 Περί τοόν δύο μορφών τοΰ Νομοκάνονος τούτου, βλ. κυρίιος Κ. Δ υ ο β ο υ
νιά) του, Ό Νομοκάνων τοΰ Μανουήλ Μαλαξοΰ (Άθήναι 1916), Δ η μ. Γκίνη, 
’Επί τοΰ Νομοκάνονος τοΰ Μαλαξοΰ, έν περ. 'Ελληνικά, 7 (1934), 99 -103 καί τοΰ 
ίδιου, Ή «εις κοινήν φράσιν» παράφρασις τοΰ Νομοκάνονος τοΰ Μαλαξοΰ, αυτόθι 
8 (1935), 29-47.

4 Ό Πρόχειρος Νόμος (Heidelberg 1837), σ. XLVIII, σημ. 123, Τοΰ 
ίδιου, Delineatio (Heidelberg 1839), 89. Τοΰ ίδιου, Collectio librorum JGR 
ineditorum (Lipsise 1852), σ. 4, σημ. 5.

5 Histoire du droit byzantin, I (Paris 1843), σ. 372, σημ. a.
6 Έν Ersch. - Gruber, Enzyklopadie, τ. 87, σ. 45 καί 52.
7 Έν περ. Θέμις, 7 (1856), 165 σημ.
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210 Δημητρίου —. Γκίνη

τελευταΤον ό C. Spulber1. ΙΙολύ βραδύτερον, μόλις τό 1881, άνεγνώρισεν 
ό Zacliarise 3 to άβάσιμον της γνώμης του ταΰτης, χωρίς όμως καί νά εΰρη 
την πηγήν των διαιάξεων τούτων. Προ ικανών ετών, εν σχετική μελέτη μου* 3 4 5 * * 8, 
έξέφρασα την γνώμην, δ'τι αί εν τφ Νομοκάνονι τοΰ Μαλαξοΰ διατάξεις αΰται 
■θά έχουν πηγήν άγνωστον ιδιωτικόν εγχειρίδιον. Ό Spulber 4, έπα- 
νελθών επί τοΰ ζητήματος, παρεδέχθη μεν, δτι αί διατάξεις αυται τοΰ Μαλα- 
ξοΰ αποκλείεται νά έλήφθησαν εκ τής Εκλογής των Ίσαΰρων, δεν έδέχθη 
όμως τήν περί ίδιωτικοΰ εγχειριδίου εικασίαν μου5, φρονών, δτι ή άπαντω- 
μένη που διατΰπωσις: «ορίζει ό βασιλικός νόμος λέοντος και κωνσταντίνον», 
προϋποθέτει τήν ΰπαρξιν επισήμου νομοθεσίας" άντίρρησις αυτή καθ’ έαυτήν 
αστήρικτος, διότι, ως γνωστόν, κατά τούς χρόνους εκείνους, αλλά καί πολύ 
βραδΰτερον, ακόμη μέχρι τής τετάρτης δεκαετηρίδος τοΰ παρελθόντος αιώνος, 
οί περί τό βυζ. δίκαιον ασχολούμενοι δεν ήσαν εις θέσιν νά διακρίνουν, 
ποια εκ των νομικών εγχειριδίων ήσαν επίσημα νομοθετήματα καί ποια 
ίδιωτικαί επεξεργασίαι, δεδομένου δτι καί αϊ τελευταΐαι είχον τάς επικεφα
λίδας καί τά προοίμια τών επισήμων νομοθετημάτων, διότι ακριβώς τοΰτο 
έπεδίωκον οί συντάκται των : νά θεωρηθοΰν τά συμπιλήματα των ώς επί
σημοι νομοθεσίαι. Έν πάση περιπτώσει, έπιμένων επί τής αρχικής εικασίας 
μου, δτι πρόκειται περί ίδιωτικοΰ εγχειριδίου, καί ερευνών προς τήν κατεύ- 
θυνσιν ταύτην καί είδικώτερον προς τά έχοντα επικεφαλίδα φέρουσαν τά 
ονόματα τών δύο τούτων αύτοκρατόρων °, εύρον τήν λύσιν τοΰ—κατά τον 
Spulber—«προβλήματος»: πρόκειται περί τοΰ ΗΥΞΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

’ L’Eclogue des Isauriens (Cernautzi 1929), 102 καί 132 in. ’Ey. τών δύο 
πρό έμοϋ είδικώτερον άσχολ η Μέντων περί τόν Νομοκάνονα τούτον, ό μέν Ξ. Σ ι δ ε- 
ριδης, έν περ. τού έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολ. Συλλόγου, 30 (1903), 182- 200, 
οΰδαμώς άσχολεΐται περί τών πηγών, ό δέ Κ. Δυο (i ο υ ν ι ώ της, ΈνΟ’ άνωτ. 
58 έπ., έλάχιστα γράφει περί τών πηγών, προλογίζων ταΰτα διά τής φράσεως : 
• περί τών πηγών... δεν είναι άιάγκη νά γίιη μάκρος λόγος» καί δεν άσχολεϊται είδικώς 
περί τού ζητήματος.

5 Die Handbiicher d. geistl. Rechts (St. Petersburg 1881), σ. 5.
3 Ζητήματα τινά έκ τής ’Εκλογής τών Ίσα όρων, έν ’Επετ. Έτ. Βυζ. Σπουδ. 10 

(1933) 44 έπ.
4 Indreptarea Legei, le code valaque de 1652, I (Bucuresti 1938) σ. XXIX, 

σημ. 1.
5 Κακώς άντελήφδη ό Spulber, δτι έν τή ανωτέρω μελέτη μου (Ζητήματα 

τινά, 45) ίσχυρίσδην κατ’ άρχάς μέν, δτι ή άγνωστος πηγή τοΰ Μαλαξοΰ, είναι 
ιδιωτικόν τι έγχειρίδιον, κατόπιν δέ, δτι πηγή είναι νεαραί τών αύτοκρατόρων, έν <Τ>
ίσχυρίσΟην μόνον τό πρώτον.

° Τοιαΰτα είναι : α) ή Ηύξημένη ’Εκλογή, β) κώδικές τινες τής Kcloga ad
Procliiron rnutata καί γ) ό Ηύξημένος Πρόχειρος.
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(Prochiron auctum), ως άπεκλήθη υπό τοϋ Zachariai1 ιδιωτικόν έγχειρί- 
διον τοΰ τέλους τοϋ ιγ' η των αρχών τοϋ ιδ' αιώνος, καταρτισθέν επί τή 
βάσει τοϋ Προχείρου Νόμου, μετά προσθηκών εκ της Εκλογής τών =Ισαύ- 
ρων, τής Επαναγωγής, τής Επιτομής τών Νόμων, τής Συνόψεως τών Βασι
λικών, τής Ερμηνείας τοϋ Βαλσαμώνος, τοΰ Νομοκάνονος τοϋ Φωτίου, τοϋ 
Πονήματος Μιχαήλ τοϋ “Ατταλειάτου και αϋτοκρατορικών Νεαρών. Ό 
Μαλαξός ασφαλώς ήπατήθη νομίζων δτι αντλεί εξ επισήμου νομοθεσίας 
«Λεοντος και Κωνσταντίνου»a, τους οποίους ακριβώς ή έπικεφαλις τοΰ 
Ηΰξημένου Προχείρου αναφέρει ως συντάκτας του.

Σημειωτέου, δτι, προς διαπίστωσιν τών πηγών, εξ ών ήντλησεν δ Μαλα
ξός, δεν είναι ασφαλής ή προσφυγή εις παραφράσεις τοΰ Νομοκάνονος του, 
διότι ή εις τήν άπλουστέραν γλώσσαν μετά πλατειασμών διατυπωσις κα'ι αί 
συμπληρώσεις ή και τροποποιήσεις1 2 3 * 5 6 * τών παραφράσεων, δεν επιτρέπουν πάν
τοτε εύχερώς τήν άνίχνευσιν τών πηγών. Έκτος τούτου, αί παραφράσεις 
αυται, περιέχουσαι όλιγώτερα ή περισσότερα κεφάλαια τής αρχικής μορφής 
τοΰ Νομοκάνονος*, δεν επιτρέπουν τήν ακριβή εκτίμησιν τής εκτάσεως τής 
χρησιμοποιήσεως τοϋ Ηΰξημένου Προχείρου, ως πηγής τοΰ Νομοκάνονος 
τούτου. Ούτως, εν φ δ Zachariae έμέτρησεν 26, δ δέ Spulber 33 εδάφια8 
«λεοντος κα'ι κωνσταντίνου βαοιλέων» εις τάς ύπ’ δψιν των παραφράσεις 
τοϋ Μαλαξοϋ, διεπίστωσα δτι ή αρχική μορφή τούτου (1561) δεν περιέχει

1 Έκδοθέν ύπ’ αύτοΰ έν τόμο) VI (1870) τοΰ JGR, άναδημοσιευθέν δέ υπό Ίο), 
καί Παν. Ζέπου έν τω 7ω τόμφ τοΰ JGR αυτών (1931). Πρβλ. Zachariae, Ό Πρό
χειρος Νόμος, σ. CLV-CI/XXXV, ιδίως σ. CEXXXII σημ. 89, όπου συμπεραίνει 
ουτος, δτι τοϋ Ηΰξημένου Προχείρου έγίνετο χρήσις έν τη ’Εκκλησία. Εις τόν 
Zachariae ήσαν γνωστά 12 χειρόγραφα τοΰ Ηΰξημένου Προχείρου, έκ Βιβλιοθηκών 
τής Δύσεως, άλλα προελεύσεως τής Βυζαντινής ’Ανατολής, γραφέντα από τοϋ 14ου 
μέχρι τοΰ 16ου αιώνος.

2 Έν κεφ. ΦΚΓ' τής αρχικής μορφής τοΰ Νομοκάνονος του, περί τών πηγών, 
έξ ών ήντλησεν, αναφέρει άορίστως : *...εί; τάς νεαράς τών βασιλέων εχομεν έκάστου το 
άνομα τίνος εστί>.

3 Ώς απέδειξα έν τή μελέτη μου: *0 Νομοκάνων τοϋ Μαλαξοΰ ώς πηγή 
δικαίου τοΰ μετά τήν άλωσιν 'Ελληνισμού, έν Πρακτικοΐς ’Ακαδημίας ’Αθηνών 13 
(1938) σ. 396- 401, τινές τών παραλλαγών τούτων μετέβαλον τούς ορισμούς τής 
αρχικής μορφής τοϋ Νομοκάνονος, προσαρμόσασαι τάς διατάξεις πρός τό έθιμικόν 
δίκαιον.

* Ταΰτα ποικίλλουν άπό 90 μέχρι 993. Πρβλ. Δ. Γκίνη, έν π. 'Ελληνικά, 8 
(1935) 29 έπ., ιδίως 44 έπ.

5 Die Handbiicher d. geistl. Rechts, σ. 5.
6 Φαίνεται δτι τό α μέρος τής Indreptarea Eegei δέν περιέχει ολόκληρον τόν 

Νομοκάνονα τοΰ Μαλαξοΰ τοΰ ύπ’ άριθ. 1400 κωδικός, ώς βέβαιοι ό Spulber
(ένθ’ άνοιτ. σ. XXI), διότι, έν ώ ουτος ευρίσκει έν τή Indreptarea Eegei 33 εδάφια
«Λέοντος κλπ.» έν τφ ΰπ’ άριθ. 1400 κώδικι έγώ άνεΰρον 73 τοιαΰτα έδάφια.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:42 EEST - 34.211.113.242



212 Δημητρίου ά£. Γχίνη

όλιγώτερα ιών 357 εδαφίων Ή αντιγραφή τοΰ κειμένου των εδαφίων τού
των εκ τοΰ Ηυξημένου Προχείρου είναι συνήθως κατά λέξιν πιστή" ενίοτε 
υπάρχουν έλάχισται λεκτικαΐ διαφοραί, πάντως ούχί περισσότεροι τών ύπαρ- 
χουσών εις τα διάφορα χειρόγραφα τοΰ Ηυξημένου Προχείρου μεταξύ των, 
ελάχιστα δέ τών εδαφίων τούτων παρουσιάζουν μεγαλυτέρας διαφοράς. Έκ 
τών 357 εδαφίων τούτων, δεν κατόρθωσα νά εύρω εις τον Ηύξημένον Πρό
χειρον τά αντίστοιχα 8 μόνον εδαφίων. Τινά έκ τούτων πιθανόν νά διέφυγον 
την ερευνάν μου, άλλων, ιδίως δταν πρόκειται περί κατά σειράν εδαφίων2, 
ή μή άνεύρεσις ίσως οφείλεται εις παράλεα|πν τοΰ Μαλαξοϋ, ή τών άντιγρα- 
φέων τοΰ Νομοκάνονός του 3, νά σημειιόσουν, ότι τά εδάφια ταϋτα έλήφθη- 
σαν Ιξ άλλης πηγής, λάθος εΰκολον νά συμβή, διότι έν τφ Νομοκάνονι δεν 
επαναλαμβάνεται έν τή ώα δι3 ερυθρού χρώματος εις έκαστον έδάφιον ή 
πηγή, αλλά μόνον οσάκις μεταβάλλεται αΰτη.

Εις τον κατωτέρω πίνακα παραθέτω τά παράλληλα έδάφια μεταξύ 
Νομοκάνονος Μαλαξοϋ (αρχικής μορφής) καί Ηυξημένου Προχείρου. Σημειω- 
τέον, ότι αι διατάξεις αΰται τοΰ Ηυξημένου Προχείρου έχουν διαφόρους 
προελεύσεις, ως δύναται εύχερώς νά διαπιστωθή" συνεπώς αποκλείεται ή 
υποψία, μήπως ό Μαλαξός έχρησιμοποίησεν άλλην πηγήν, υποψία ή οποία 
θά ήτο βάσιμος, μόνον εάν συνέπιπτε νά έχουν πάντα τά έδάφια ταϋτα τοϋ 
Ηυξημένου Προχείρου την ιδίαν πηγήν. Δεδομένου ότι ό Νομοκάνων έχει 
ήριθμημένα μόνον τά κεφάλαια, ούχί δέ καί τά έδάφια, ή άρίθμησις τών 
τελευταίων έγένετο ΰπ3 έμοϋ, διά την ευκολίαν τών συσχετισμών.

'αλαξος Ηυξ. Πρόχ. Μαλαξός Ηυξ. Πρόχ.

' 1- 6 27. 2-7 21 41
7 9 22- 23 49- 50
8 13 24 60
9- 10 15-16 25- 26 63- 64

11 203, 201 27 75
12 22 28 78
13 25 29- 30 79- 80
14- 17 29-32 31 84
18- 20 37 - 39 32 95

1 Έκ τών τριών γνωστών χειρογράφων τής αρχικής μορφής τοΰ Νομοκάνονος, 
χρησιμοποιώ άντίγραφον τοΰ ΰπ’ άριθ. 287 κώδικος τής Μονής Ίβήρων.

2 Κεφ., ΤΞΒ' 16-17, ΤΟ" 4-5, ΥΔ' 14 - 1δ.
2 Εις τον κώδικα τής αρχικής μορφής τον άνήκοντα εις τον κ. Π. Άγγελετό- 

πουλον, έν κεφ. ΤΟ' 6 άναγράφεται έν τή ώα ή πηγή : Δέοντος κλπ., ήτις θά ήτο 
περιττή, άφοϋ ΰπήρχεν ήδη έν ΤΟ' 1' τοΰτο σημαίνει δτι τινά τών έν τώ μεταξύ εδα
φίων (2-5) δέν ήσαν Δέοντος κλπ., αλλά παρελείφθη ή μνεία τής άλλης πηγής.
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Ό «Βασιλικός νόμος Λέοντος καί Κωνσταντίνου 213

Μαλαξός

33
34
35-39
40
41
42
43-44
45
46
47-49
50-51
52
53
54

ΡΞΖ' 1 
ΣΒ' 1 
ΣΔ' 1-4 J 

ΣΠΑ' 2 
ΣΠΓ' 3-7 
ΣΠΕ' 4 
ΣΙΚ" 1-2

3
4 
δ
6-7 
8-9 

ΤΘ' 3 
4
5-6 

ΤΓ 1 
2
3-4 
5-6 

ΤΙΑ' 1 
2

TIB' 1 
2-4 

TIE' 1-2 
3

Ηνξ. Πρόχ.

97
99

102 -106 
119 
122 
126
131-132
154
153
155-157 
191-192 
187 
204 

56 
12. 15 
28. 43

1. 28-31 
34

2. 7-9
3. 2 

3-4
13

δ
7

12-13
9-10

4. 10
9

12-13 
7. 60
4. 4 ’ 

25-26 
40-41 
37
45 

7. 25 
31-3

5. 1-2 
5

ΛΤαλαξός

ΤΙ<Γ 7
8
9-12

13
14

ΤΙΖ' 1-2
ΤΙ Η' 1

ΤΚ' 1-8 -
ΤΚΒ' 3
ΤΚΕ' 9
ΤΚΤ 1-2
ΤΚΗ' 3

ΤΑ' 5
ΤΛΑ' 1-2
TAB' 5-6
ΤΛΓ' 1-2
TAT' 1-7
ΤΛΗ' 1-2
ΤΛΘ' 10

11
12-13

ΤΜ' 1-13
ΤΜΓ' 19-24

25
26-28

ΤΜΑ' 1-4
5
6-11

ΤΜΕ' 3
ΤΜΤ" 1

2-4
ΤΜΘ' 3

4
5

ΤΝ' 13
15
18
21

ΤΝΤ" 9

Ηυξ. Πράχ.

7. 37 
36
39-42
47
54
67-68
36
16-23

7. 12 
4. 58

56 - 57
9. 1

10. 12
11. 20-21
9. 6-7
8. 131-132

10. 22-27
19-20
18
17
15- 16 
31-43

11. 14-19
13. 9 

13-15
1-4
7

16- 21
14. 1
6. 8

5-7 
7. 27 

28 
27

12. 10 
24 
31 
52

39. 119
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214 Δημητρίου Σ. Γκίνη

Μαλαξός Ηνξ. ΊΙρόχ. Μαλαξος Ηνξ. Πρόχ.

10 124 8 9
11 142 9-10 10-11
15 12. 34 11-13 13-15

ΤΞΒ' 1 27. 252 τοτ ι 27. 284
2-3 254-255 ΤΟΘ' 3-5 30. 1-3
4 266 6-7 5-6
5-6 279 - 280 8-9 16-17
7 253 10 20
8 256 11-14 28-31
9-14 264-269 15-17 34-36

15 285 18 39
16-17 ; 19 51
18 17. 9 20 56
23 27. 289 21 62

ΤΞΓ 1 282 22 67
ΤΞΔ' 13-14 22. 19-20 23 75

15-16 22-23 24 80
17 27 25-26 92-93
18 29 ΤΠΓ 1-4 7. 61-64
19 40 ΤΠΖ' 1 32. 1
20 29 2-4 4-6
21 35 5-7 14-16

ΤΞΤ 2 25 8 19
ΤΞΖ' 1 -12 23. 1-12 9 t
ΤΞΗ' 1-6 25. 1-6 ΤΗΓ 1-2 33. 15-16

7-12 35-40 ΤΜΔ' 1-8 17-24
ΤΞΘ' 14-17 35. 9-12 9-18 26-35

18 17 TUT 7-8 19. 9-10
19 20 9 18
20-23 26-29 10-11 21-22
24-25 39-40 12 31
26-27 42-43 ΥΑ' 13 17. 64

ΤΟ' 1 36. 24 14 70
2 » 15 81
3 36. 15 ΥΒ' 1 60
4-5 1 ΥΔ' 1-5 15. 1-5
6 παράτ. β' 2 6 παρ. κβ' 5, και

ΤΟΕ' 5-6 29. 1-4 15. 6
7 7 7 39. 94
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Ο «Βασιλικός νόμος Λέοντος καί Κωνσταντίνου 215

Μαλαξός Ηνξ. Πρόχ.

8 15. 39
9 ;

10 31. 20
11 26, 42
12 1δ. 19

Μαλαξός Ηνξ. Πρόχ.

13 21. 22
14-15 ;

ΥΖ' 18 40. 101
ΥΚΖ' 1 18. 12

Δεδομένου δτι ό Νομοκάνων τοΰ Μαλαξοϋ είναι είσέτι ανέκδοτος, κρίνω 
εύλογον νά παραθέσω ενταύθα τύ κείμενον των 8 εδαφίων, των οποίων δεν 
ήδυνήθην νά εΰρω τα παράλληλα έν τώ Ηΰξημένφ Προχείρου. Τα δΰο έκ 
τούτων παραθέτω ολόκληρα' των λοιπών 6, δεδομένου δτι ευρίσκονται παρ’ 
Άρμενοπούλφ, χάριν συντομίας, παραπέμπω εις την Έξάβιβλον:
1) ΤΞΒ' 16. “Ορκος ούκ έπιφέρεται... Άρμ, 1.7.12.
2) ΤΞΒ' 17. ”Ετι καί μή παρόντων... » 1.8.11.
3) ΤΟ' 2. Ό έξ άναζητήσεως... » 5.12.2.
4) ΤΟ' 4. Καί ζώντος τοΰ άνδρός... » 5.12.4.
5) ΤΟ' 5. Κωφός καί Άλαλος... » 5.12.5.
6) ΥΔ' 9. ’Εάν ό τών δημοσίων απαιτητής κατά κέλευαιν τοΰ αρχι

πώληση τον αγρόν τον άγνωμονοϋντος εν τοΐς όημοσίοις, ούκ 
άνατρέπεται ή πράσις' εάν δε χωρίς κελεύσεως τον αρχοντος 
γένηται ή κατά δόλον, ή δίχα δικαίου τιμήματος, άνατρέπε- 
σ&αι.

7) ΥΔ' 14. Τά χωρίς δόλον σύμφωνα καί τοΐς νόμοις μή έναντιονμενα,
ερρωται. (=Σΰνοψις Βασιλικών. Σ. 8.7.)

8) ΥΔ' 15. 'Ο αγοραστείς αιχμάλωτος... Άρμ. 1.18.37.

Έφ’ δσον 6 Μαλαξός έχρησιμοποίησε τον Ηΰξημένον Πρόχειρον κατά 
την σύνταξιν τοΰ Νομοκάνονός του, είναι φυσικόν εις τάς διαφόρους παρα
φράσεις τούτου νά συμπεριελήφθησαν αί διατάξεις αΰται, η τινες εκ τούτων, 
έστω τροποποιημένοι" βεβαίως δεν είναι δυνατόν νά παρακολουθήσωμεν την 
τύχην τών διατάξεων τούτων εις τάς διαφόρους παραλλαγάς τοΰ Νομοκάνο- 
νος" θά έκλέξωμεν έκ τούτων μίαν, την περιεχομένην εις τον υπ’ άριθ. 1400 
κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, ήτις παραλλαγή, μάλιστα, 
ώς άνεκάλυψεν ό Spulber ’, έλήφθη ως βάσις κατά την σύνταξιν τής βλα- 
χικής Indreptarea Begei τοΰ 1652. Έν αυτή ευρίσκονται 73 εδάφια" μέ 
την μνείαν: «λεοντος καί κωνσταντίναν βασιλέων». Επειδή ή παράφρασις * 8

’ Indreptarea Begei, a. XXI.
8 Πρβλ. ανωτέρω σ. 211, σημ. 6.
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αΰτη είναι ανέκδοτος1, παραθέτω εν Παραρτήματι τό κείμενον των εδα
φίων τούτων, μετά παραπομπής εις τά αντίστοιχα εδάφια τοΰ Ηύξημένου 
Προχείρου. Έκ των 73 τούτων εδαφίων, μόνον των 7 δεν κατώρθωσα 
ν3 άνιχνεΰσω την πηγήν εν τω Ηύξημένφ Πρόχειρη).

Δεδομένης τής σχέσεως μεταξύ αρχικής μορφής καί παραφράσεως τοΰ 
Νομοκάνονος, θ’ άνέμενέ τις δτι τά 73 ταϋτα εδάφια τής παραφράσεως είναι 
άπαραιτήτως μεταξύ των 357 τοιοΰτων τής αρχικής μορφής' έν τοΰτοις 30 εκ 
των 73 τούτων2 περιέχονται μέν εις την κοινήν πηγήν: τον Ηύξημένον Πρό
χειρον, δεν υπάρχουν δ'μως εν τή αρχική μορφή τοΰ Νομοκάνονος, εξ ού θα 
έπρεπε νά συμπεράνωμεν, δτι ό συντάκτης τής παραλλαγής ταύτης προσέτρε- 
ξεν εκ νέου εις τον Ηύξημένον Πρόχειρον, ύπόθεσις ήκιστα πιθανή.

Παρόμοιας φΰσεως απορίας γεννά ό παραλληλισμός μεταξύ τοΰ Νομο
κάνονος τοΰ Κωδικός 1400 καί των υπό τοΰ Λ. Σγούτα 8 δημοσιευθέντων 
μεγάλων αποσπασμάτων ετέρου νομοκάνονος τοΰ Μαλαξοϋ, «εις κοινήν φρά- 
οιν» επίσης, δπου υπάρχουν 31 εδάφια «Δέοντος και Κωνσταντίνον Βασι-
λέων». Έκ τούτων 
1400, τα εξής:

τά 24 υπάρχουν καί εις τον Νομοκάνονα τοΰ κωδικός

Σγοντα χώδ. 1400 Σγοντα. κώδ. 1400

ΡΜΓ' 2 ΡΝΓ' 2 PW ι ΣΙΓ' 1
ΡΞΑ' 1 ΡΟΔ' 1 ΣΑ' 1 ΣΙΕ' 1

» 3 ΡΟΗ' 3 ΣΗ' 2 ΣΚΒ' 2
ΡΞΘ' 1 ΡΠΓ' 1 ΣΘ' 1 ΣΚΓ' 1
ΡΟ' 1-2 ΡΠΔ' 1 ΣΙΓ' 2 ΣΚΖ' 2
ΡΟΔ' 1 ΡΠΗ' 1 ΣΙΖ' 7 ΣΛΒ' 6

» 3 » 1 ΣΙΗ' 1 ΣΛΓ' 1
ΡΠΕ' 4 PW 4 » 4 » 4
ΡΠΘ' 1 ΣΓ' 1 ΣΚΓ' 1 ΣΛΘ' 1
ΡΉΔ' 1 ΣΗ' 1 » 6 » 6
Ρ^Η' 3 ΣΙΒ' 3 ΣΚ7" 1 ΣΜΓ' 1

» 6 » 6

Τά υπόλοιπα επτά δέν υπάρχουν εις τον κώδικα 1400' τά εξής: ΡΜΒ'
3, ΡΞΔ' 2, ΡΗΔ' 3 , ΡΗΕ' 2, ΡΗΖ' 3, ΣΒ' 5 καί ΣΙ7" 9.

1 Δέν πιστεύω νά έπρόλαβεν ό Spulber, προ τοΰ θανάτου του, νά πραγματο
ποίηση τήν έκδοσιν ταύτην, ήν είχεν ύποσχεθή προ δεκαετίας. ΙΙρβλ. σ. 210, σημ. 4.

2 ’Ιδού ταϋτα : ΚΔ' 6 - 9, 12-19, ΛΕ* 6, ΟΖ' 6, ΡΙΔ' 2, 3, ΡΟΗ' 4 - 8, ΣΙΓ' 2, 
ΣΚΒ'2, ΣΚΓ' I, ΣΚΖ' 2-7, ΣΚΙΡ 2, ΣΛΑ' 10, ΣΛΒ' 8, 9, ΣΛΓ' 4 καί ΣΛΘ' 6.

* ’Εν π. Θέμις 7 (1856) σ. 165 - 232.
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Άντιθέτως υπάρχουν άλλα 11 εδάφια παρά Σγοΰτα, άνευ μνείας πηγής, 
ευρισκόμενα εις τόν κώδικα 1400, ως Λέοντος κλπ., τά έξης :

Σγ. ΡΞΛ' 3-8=ΡΟΗ' 3-8, ΡΗΗ' 7=ΣΙΒ' 7, Ρ^Θ' 2=ΣΙΓ' 2, 
ΣΙΓ' 3=ΣΚΖ' 3, ΣΓΓ 10=ΣΛΑ' 10, ΣΙΖ' 10,=ΣΛΒ' 10 καί ΣΚΓ' 2, 
=ΣΛΘ' 2.

Τέλος, υπάρχουν παρά Σγοΰτα τέσσαρα εδάφια, μνημονεΰοντα ρητώς 
άλλας πηγάς, εις δε τόν κώδικα 1400 ώς «Λέοντος κλπ.», τά έξης :
1) ΡΠΘ' 4 Νικηφόρου Κ/πόλεως=κώδιξ 1400: ΣΓ' 2=Ηϋξ. Πρόχ. ;
2) ΡΞΔ' 5 Ματθαίου = » » Ρ04Γ δ= » » 12.20
3) ΣΙΖ' 8 Νεαρά Λέοντος Σοφοϋ= » » Συ\Β' 8= » » 22.30
4) ΣΙΖ' 9 Άρμενοποΰλου — » » ΣΛΒ' 9= » » 22.7

“Ετερος Νομοκάνοον περιέχων διατάξεις «λέοντος και κωνσταντίνου 
βασιλέων» είναι ή ανέκδοτος καί εις την δημώδη τής εποχής γλώσσαν συν
τεταγμένη ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ, τοϋ αρχιμανδρίτου καί «επιτρόπου 
Ίωαννίνων» ’Ιακώβου (1645) *, τής οποίας μοναχός τις, «επί Λέσβον», 
Νεόφυτος, έξεπόνησε (1703-1704) παραλλαγήν τινα, επίσης ανέκδοτον 1 2.Έν τή 
Βακτηρία εύρίσκονται ένδεκα εδάφια σημειοΰμενα «/Iέοντος κλπ.» ειλημμένα 
καί ταΰτα έκ τοϋ Ηυξημένου Προχείρου. Έν τή παραλλαγή τοϋ Νεοφύτου 
παραλείπεται έν των εδαφίων τούτων (τό Σ. ιγ'). Παραθέτω τά κείμενα 
ταΰτα, ως ανέκδοτα, έκ τοϋ υπ’ άριθ. 30 κώδικος τοϋ εν Κωνσταντινουπόλει 
Μετοχιού τοϋ Παναγίου Τάφου, έν υποσημειώσει δέ τάς παραλλαγάς τοϋ 
Νεοφύτου (=Ν) έκ τοϋ υπ’ άριθ. 1373 κώδικος τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης 
τής Ελλάδος, ως καί τά αντίστοιχα χωρία έκ τοϋ Ηυξημένου Προχείρου. 
Σημειωτέον, οτι ό ’Ιάκωβος τουλάχιστον τά έννέα έκ των ένδεκα τούτων

1 Αυτή, ούδεμιας τυχοΰσα μέχρι τοΰδε έρεύνης, εύρίσκεται, έφ’ όσον γνωρίζω, 
εις τούς κώδικας: Μονής Σινά 1122, Μετοχιού Παν. Τάφου έν Κωνσταντινουπόλει, 
30, Μονής Σουρμελα 6, Μονής Δοχειαρίου 286, Θεολ. Σχολής Χάλκης 78, Μονής 
Μ. Σπηλαίου 157, Μονής τοϋ Ευαγγελισμού έν Σκιάθφ 6 καί Ρουμανικής ’Ακαδη
μίας 800, Κατ’ άνακοΐνωσιν τοϋ S. Gr. Berechet έν τω Γ' Διεθνεϊ Βυζ. Συνέδριο) 
’Αθηνών, εύρίσκονται έν τή Βιβλιοθήκη τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας δύο κώδικες 
(1271 καί 1468) περιέχοντες μετάφρασιν τής Βακτηρίας εις τήν ρουμανικήν. "Ορα 
Ille Congres Intern, des etudes bj'zantines, Athenes, 1930. Compte - rendu par 
An. Orlandos, Athenes 1932, σ. 182.

2 Λύτη εύρίσκεται έν τφ κώδικι 1373 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος. 
Τούς προλόγους καί τόν πίνακα περιεχομένων έδημοσίευσεν ό Άντ. Μομφερρά- 
τος, έν Δελτίω 'Ιστορ. καί Έθνολ. 'Εταιρίας τής Ελλάδος 3 (1889), 129- 218. 
Σημειωτέον, ότι οί πρόλογοι οΰτοι εύρίσκονται καί εις τήν αρχικήν μορφήν τής Βα
κτηρίας, περί ής πρώτος ήσχολήθη ό Ζ a e h a r i ae, Die juristischen Hss der Athe- 
ner Bibliothek, έν Archiv f. Mittel-u. neugr. Philologie τοϋ M. Deffner, 
Athen I (1880) 222 - 223.
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εδαφίων ήντλησεν εκ τής παραφράσεως τοϋ Νομοκανονος τοϋ Μαλαξοΰ, καί- 
τοι ούδαμοΰ τον μνημονεύει, ώς έμφαίνεται εκ τής όμοιότητος τών κειμένων.

Τά ένδεκα ταϋτα εδάφια είναι τά ακόλουθα :
Α πη'— ’Εάν τινάς έμνηστενϋη καί άπέ&ανεν 6 ένας εκ τους όνο, ή ό 

άνδρας ή ή γυναίκα, άναδίδεται υ αρραβώνας εις τό μέρος 
όπου ζή· και δχι διπλός' εΐ δε και γένη καλόγερος τινάς έκ 
τους δύο, επέρνει ό καιλεις τους αρραβώνας όπου έδωκεν' και 
διπλόν τον αρραβώνα δεν δίδει, διότι ύπήγεν εις την καλλιό- 
τερην στράταν1 2 *.

Α ρκ'8.— ’Ανάμεσαν άνδρός καί γυναίκας προέρχονται ηγουν γίνονται 
όμολογίαις τρεις, ηγουν προικοσύμφωνα, τά δύο μεν συγγρά
φονται ισοδύναμα, ηγουν νά λέγουν καί τά δύο ομοίως, τό δέ 
άλλο τό γράφει 6 άνδρας προς την γυναίκα, ώσάν αυτό πού λέγε
ται την σήμερον παρά τοΐς άγαρηνοΐς κεμπίνι, τό όποιον ό άνδρας 
δεν εξετάζει νά τό γράφη ίσια αυτό κατά τής προίκας τό προι
κοσύμφωνου καί κατά την προγαμιαίαν δωρεάν αλλά τό γράφει 
καί τής τάζει όσα ίλελήση 4 5.

Α ρλγ'δ.—"Οποιος άγωγιάσει άλογον νά τό φορτώση, άν είναι καί τό 
παραφορ τώση περισσότερον από τό διατεταγμένου καί έλϋη 
βλάβη εις τό άλογον, αποκρίνεται την ζημίαν, όστις τό άγω- 
γίασεν6 *.

Α ρμς· '·—'Ορίζουν καί οι σοφώτατοι βασιλείς λέων καί κωνσταντϊνος, 
καί λέγουν, ότι παραγγέλλομεν τους αρχιερείς, νά μή δεν χωρί
ζουν τινά τής άγιας κοινωνίας χωρίς αιτίας, αν δέ χωρίς αιτίας 
καί αποδείξεις τούτο ποιοϋσι, νά έμποδίζωνται έκ τής άγιας 
κοινωνίας χρόνον ένα".

Θ ιε\—Τών αρχιερέων παραγγέλνομεν νά μή χωρίζουν τινά χωρίς αιτίας, 
εί δέ καί χωρίς αιτίαν καί άπόδειξιν κάμνουν τούτο, νά έμποδί- 
ζωνται από τής άγιας κοινωνίας χρόνον ένα9.

1 παρά Ν : πγλ
’ Ν, αντί: στράταν, έχει: ο<5οι\=Ηύξ. Πρόχ. 2, 3 καί 7. Παραλλαγή Μαλά

ξου (1597) ΡΝΓ 2.
* παρά Ν : ριό'.
4 = Ηϋξ. Πρόχ. 7. 60. Λείπει έν τή παραλλαγή Μαλαξοΰ κώδικος 1400.
5 παρά Ν : ρκζ'.

* = Ηϋξ. Πρόχ. 18. 12. Παραλλαγή Μαλαξοΰ ΣΜΓ" 1.
Τ παρά Ν : ρλζ'.

1 = Ηϋξ. Πρόχ. 28. 27. Παραλλαγή Μαλαξοΰ ΛΕ' 6.
8 Τό έδάφιον τοΰτο υποθέτω οτι είναι ταύτό πρός τό ευθύς ανωτέρω (Α ρμί ),

παραλεαρθεισών τών λέξεων : «τής άγιας κοινωνίας*.
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Μ νε’.— Λέων καί κωναταντΐνος οι βασιλείς ορίζουν δτι μηδείς των 
γονέων τολμήση νά έμποδίση τά παιδία του όπου θέλουν νά γένονν 
καλόγηροι ή και νά υπάγουν εις μοναστηριού νά τά εύγάλουν άπ1 * 3 4 5 
εκεί ή διατι έγιναν καλόγεροι νά τά κάμουν απόκληρα, από τά 
πράγματά τους· εί δε και τό κάμουν τοϋτο, νά άφορίζοννται από 
την εκκλησίαν του χριστού και νά διώχνουνται έως ου νά μετα- 
νοήσουαι καί νά δώσουσι τό μερτικόν τους1.

Μ ρμ’.—Εί δε καί τύχη γυναίκα του ιερέως, καί δυναστευθή υπό δυνά
στου, ή αίχμαλωτισθή νά γένη σκλάβα12, καί την μιάνουν, νά μη 
δεν την χωρίζη, άμή νά την ε'χη καθώς καί τό πρώτον άνεμπο- 
δίστως, καί τούτος <5 πρεσβύτερος από τής ιερατικής αυτού υπηρε
σίας δεν καθήρεται, μόνον νά ε'χη απαααν την ιερουργίαν άκριμα- 
τίστως, μή δυναμένου τίνος ενοχλήσω αυτόν, διότι έγένετο τής 
πρεσβυτέρας αυτού τό αμάρτημα δυναατικώς. — Τού κοσμικού ή 
γυναίκα εάν μοιχενθή καί συμπαθήση αυτός τό αμάρτημα, έχει 
άδειαν νά την έπάρη s.

Ν ιβ\—Ούδείς άνθρωπος νά τολμήση εις την αγίαν εκκλησίαν νά θάψη 
νεκρόν, εις ευκτήριόν οίκον, όπου νά μην είναι καθιερωμένος, 
με λείψανα μαρτυρικά, εκεί θάπτουνται σώματα άπεθαμένου, καί 
εις ναρθήκονς εκκλησιών, καί χωρίς αρχιερατικού ορισμού μή 
τολμήση τινάς νά εύγάλη από τον τάφον σώμα ανθρώπου, νά τό 
ύπάγη εις άλλον τόπον, ήγουν εις άλλον τάφον, ουδέ άλλην καμίαν 
ύλην, ήγουν μάρμαρον, ή κολόνα, ή άλλα τινά *.

Ο t0'. — “Οποιος κάμει όρκον, ή από ζήτησιν τού μέρους, όπού έχει νά
κάμη, ή παρά τής κρίσεως, καί επιορκήση καί μετά ταϋτα φανή 
δτι ψευδώς όμοιο εν νά κόπτουν την γλώτταν αυτού6.

Σ ιγ'6.—Εις τον θάνατόν του εΐ τι χαρίαη τινάς τής γυναικός του, στέργει' 
άμή εις την ζωήν τον, δεν στέργει. ’Εάν χαρίση ή γυναίκα τού 
άνδρός της διά νά λάβη τινά αξία ή τιμή, στέργει. "Οτε γένη 
διαζύγιον καί χωρισθή δ άνδρας την γυναίκα τον, ή ή γυνή τον 
άνδρα της, εΐ τι έδώρησεν εις τον άλλον διά νά τό έχη κατόπιν 
τού θανάτου του, δεν στέργει, άμή τό έπέρνει όπίσω 7.

1 = Ηύξ. Πρόχ. 28. 43. Παραλλαγή Μαλαξοΰ ΡΘ' 1.
3 ΑΙ λέξεις : νά γένι) οκλάβα, λείπουν παρά Ν.
3 = Ηύξ. Πρόχ. 12. 15. Παραλλαγή Μαλαξοΰ ΟΖ' 6.
4 = Ηύξ. Πρόχ. 39. 165 - 168. Παραλλαγή Μαλαξοΰ ΡΙΔ' 3 - 4.
6 Παρά Ν προστίθεται: «"Αλλοι di νόμοι λέγουν διι να κόπτουν τήν χβΐρα εκεί

νου όπου νά Αμώαη ψευδώς*. Παρά Ν. λείπει ή μνεία : «Λέοντας κλπ. >=Ηΰξ. Πρόχ. 
39. 146. Παραλλαγή Μαλαξοΰ ΣΛΘ' 6.

β 'Ολόκληρον τό εδάφιον λείπει παρά Ν.
7 = Ηύξ. Πρόχ. 11.6-7. Δέν υπάρχει αντίστοιχον εδάφιον παρά Μαλαξφ,
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Φ ν! —’Εάν τινάς εύρη την γυναίκα του νά άμαρτάνη με άλλον άνδρα, 
ήγουν νά μοιχεύεται1 2, και εί μεν φονεύσει αυτήν και τον μοι
χόν, δεν παιδεύεται, αληθώς άν τους εΰρει μέοα εις το σπίτι τον 
εί δε καί έξω τον σπιτιού τους ενρει καί το απόδειξη μετά αξιό
πιστων μαρτύρων, χωρίζεται αυτήν καί κερδαινεί την προίκα 
της, καθώς ορίζουν οι νόμοι, καί κανένα νόμον δεν έχει, εί δε 
καί φονεύσει αυτήν θεληματικώς, χωρίς νά μοιχεύεται, άλλην 
γυναίκα δεν έπέρνει, μόνον νά κανονίζεται χρόνους κ νά μην κοι- 
νωνήση, καί νά ξηροφαγή 3 4.

X ξ' *.—Χωρίζεται ό άνδρας την γυναίκα εάν είναι λωβή. ομοίως καί ή 
γυναίκα του άνδρός της άν είναι λωβός5. Καί εάν τύχη τδ άσθέ- 
νημα αυτό καί τδ έχει ή γυναίκα καί χωρισθή, νά έχη ή γυναίκα 
την τροφήν της από τον άνδρα της, έως όλης τής ζωής αυτής, 
ήγουν ό άνδρας νά έχη την έγνοιαν της.

Προ ικανών ετών ειχον έπιστήσει την προσοχήν6 επι δυο κωδίκων τής 
Μονής Όσιου Γρηγορίου τοϋ ’Άθωνος, τών ύπ’ άριθ. 83 και 86, κατά την 
άρίθμησιν τοΰ Σπ. Λάμπρου \ οΐτινες ίσως έχουν σχέσιν τινά προς το θέμα 
ημών. Έκ τής περιγραφής τοϋ Λάμπρου και προσθέτων τινών πληροφο
ριών, τάς οποίας είχε την καλωσύνην νά μοι έπιστείλη ό καθηγούμενος τής 
Μονής ’Αρχιμανδρίτης Βησσαρίων, παραθέτω τα κάτωθι, ελπίζων έν εύθε- 
τωτέριρ χρόνιο νά κατορθώσω νά δώσω πλείονας πληροφορίας εξ επιτοπίου 
μελέτης τών κωδίκων τούτων : α) Ό ύπ’ άριθ. 83 κώδιξ τοΰ 18 α’ιώνος, περιέ
χει : «.Νόμοι τινές Κωνσταντίνου καί Λέοντος, Άρμενοπούλου, Χρυσοστό
μου, Γρηγορίου, Βασιλείου», εις 12 σελίδας. Άνευ προοιμίου, β) Ό υπ’ 
άριθ. 86 κώδιξ, τοΰ 17 α’ιώνος, περιέχει : «Νόμοι τινές Κωνσταντίνου καί 
Λέοντος βασιλέων», εις 7 σελίδας. ’Άνευ προοιμίου.

Εις άμφοτέρους τούς κώδικας τούτους προηγοΰνται και επονται κείμενα 
νομοκανονικοΰ περιεχομένου. Πλήν τών δύο πρώτων βραχέων κεφαλαίων, 
όμοιων εις άμφοτέρους τούς κώδικας, τό κείμενον τών «ν ό μ ω ν» τούτων 
είναι διάφορον μεταξύ των.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ

1 παρά Ν : ιζ'.
3 παρά Ν. λείπουν αί λέξεις : ήγουν νά μοι γεύεται.
3 = Ηύξ. Πρόχ. 39.119,—Παρά Ν. προστίθεται: «Εί δε και δειρέ την, διά τινα 

αιτίαν, καί από μικρόν βαρέματος άπεδάνη μή δέλοντος αντοϋ, τά τρία τον φόνον νά έπιτι" 
μαται, καί αν δέλη υπανδρεύεται, δτι έγινε στανικώς του». Παραλλαγή Μαλαξοϋ ΣΓ' 1 - 2.

4 παρά Ν : νη'.
6 = Ηύξ. Πρόχ. 12. 52. Παραλλαγή Μαλαξοϋ ΡΠΗ' 1 -2.
6 Ζητήματα τινά κλπ. σ. 45, σημ. 2.
! Κατάλογος τών έν ταΐς Βιβλιοθήκαις τοϋ Άγ. ’Όρους έλλ. κωδίκων 1 σ. 54 έπ.
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Π Λ Ρ A Ρ Τ II Μ A
των 73 εδαφίων παραλλαγής τοϋ Νομοκάνονος τοϋ Μαλαξοϋ, εκ τοϋ κώδ. - 
1400 Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Ελλάδος, έχόντων πηγήν: «Λέοντος καί Κων

σταντίνον βασιλέων». (Πρβλ. ανωτέρω σ. 215 έπ.)

Κεφ. ΚΔ'. [1] —'Ορίζει δ βασιλικός νόμος λέοντος και κωνσταντίνου 
δτι αξιόπιστοι και έντιμοι καί ενυπόληπτοι θέλουν νά είναι οί. μάρτυρες 
όπου νά μαρτυρούν τόσον δι’ ΰπόθεσιν πραγμάτων κινητών καί ακινήτων, 
τόσον καί διά κατηγορίαν 'ιερωμένον προσώπου. (= Ηύξ. ΙΙρόχ. 27.2).

[2] — Καλογήρου ιδιώτου ή μαρτυρία δεν πιάνεται, επειδή άψήκε τον 
κόσμον καί τά τοϋ κόσμου. (= 27.2).

[3] —Οί ιερείς όπου δεν έχουν σχήμα καλογηρικής μαρτυρούν καί στέρ- 
γεται ή μαρτυρία αυτών. (= 27.2).

[4] —'Όποιος καταδικασθή. εις κριοί)’ ή διά ψευδομαρτυρίαν, ή δι’ 
άλλην ατυχίαν οπού νά τον έντροπιάση ό κριτής, ή αν συκοφαντήση τινάν, 
ούτε εκείνος όπου νά λάβη φλωρία νά κατηγορήση, ή νά μή δεν κατηγορήση' 
ουδέ μοιχός' ουδέ ψονεϊς' ουδέ κλέπται' ουδέ άλλοι όπου νά έκαμαν ατόπημα 
εντροπής τίνος ή μαρτυρία απ’ αυτόν δεν πιάνεται εις κρίσιν καί εάν κατη
γορήσουν καί τινάν αυτοί όπου έχουν από τάς άνωθεν αιτίας, ουδέ ή κατη
γορία αυτών νά ακούεται εις κρίσιν, ουδέ νά στέργεται. (=27.9).

[5] — Δέν μαρτυρεί τινάς οπού νά είναι είκοσι χρονών' ουδέ άνηβος' 
ουδέ κωφός' ουδέ δαιμονιζόμενος' ουδέ δούλος' ουδέ άσωτος. (= 27.15- 10).

[6] —Τών μαρτύρων όπου θέλουν νά μαρτυρήσουν ζηταται 7/ άξια ήγουν 
το ένδοξον οπού έχουν διά τά καλά έργα οπού κάμνουν καί ή πίστις' τούτέ- 
στιν εάν είναι χριστιανός καί κάμνει άρετήν άρεσκομένας [sic] τώ χριστώ' 
ή εάν είναι άπιστος καί ουχί χριστιανός' καί εάν διάγει ζωήν ενάρετη καί 
θεϊκή. (=27.22).

[7] —Ταϋτα κάμνει χηρεία νά βλέπει ό κριτής καί νά εξετάζει τους μάρ
τυρας όπου θέλουν νά έρχονται εις τήν κρίσιν νά μαρτυρούν περί πάσης 
νποθέσεως πώς νά περνά ή ζωή αυτών, ή άρετάς καλώς έχουν ή τό εναντίον. 
( = 27.24).

[8] — Των μαρτύρων οί λόγοι πιάνονται, ουχί τών άνθρώπων όπου νά 
άκούσουν λόγους άπό τους μάρτυρας νά ύπάνε νά μαρτυρήσουν' πρόσωπον 
γάρ προς πρόσωπον έρωτώνται οι μάρτυρες. (=27.26).

[9] — Έξ άκοής μαρτυρία δέν πιάνεται' εί μή όταν μαρτυρήσουν διά 
σύνορα καί διά χώρισιν δσπιτίων άμπελίων καί χωραφίων. (= 27.12).

[10] — ΙΙατήρ καί υιός υπεξούσιος, καί δύο άδελφοί συνυπεξούσιοι 
δννονται νά μαρτυρήσουν εις ΰπόθεσιν καί δέν εμποδίζονται διατί είναι άπό 
ένα δσπήτιον. (=27.41).
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[111 —'Ένας όπου να είναι χρόνοον δεκατεσσάρων μαρτυρεί εις νπόϋε- 
σιν φλωρίων, άμή εις κατηγορίαν άρχιερέως εάν και ήζεύρη περί αυτής ή 
μαρτυρία αυτόν δεν στέργεται. ( = 27.50).

[12] — Οί επίσκοποι μαρτυρούν και όταν ύπογράψωσιν εις γράμμα περί 
νποϋέσεως. (= 27.69).

[12]— Οί μάρτυρες όπου νά μαρτυρούν διά βία η δυναστεία η διά 
χάριν, δεν στέργονται. ( = 27.95).

[14] — Εκείνος όπου νά εύρίσκετάι εις κατηγορίαν, άλλον δεν δύναται 
νά κατηγορήσει. ( = 27.105).

[15\ — 'Όσας ημέρας κάμνουν οί μάρτυρες εις ένα κριτήριου ή πολλάς 
ή δλίγας, τάς εξόδους αυτών τάς πληρώνει εκείνος όπου τους ήφερεν μετά 
άποφάσεως του κριτον. (= 27.126).

[16] —Οί μάρτυρες όπου νά υπογράψουν εις γράμμα περί τίνος νπο
ϋέσεως, εάν έλϋη εις κρίσιν το πράγμα εκείνο όπου νά είναι αυτοί οί μάρ
τυρες, εάν καί νά μή δεν ϋέλουν, μαρτυρούν καί στανικώς τους, επειδή είναι 
υπογεγραμμένοι. (=27.146,154).

[17] —Οί μάρτυρες όπου ϋέλουν νά μαρτυρήσουν, τόσον εις κατηγο
ρίαν, τόσον καί περί φλ,ωρίων καί ρούχων, κάμνει χρεία μετά όρκον νά 
ερωτώνται 1) ήξεύρονν ή δεν ήξενρουν εις έκείνας τάς υποδέσεις. ( = 27.156).

118] — Δεν μαρτυρεί τελώνης, ήγουν κουρμεκιάρης [sic] όπου έχει 
άφεντικάς δονλείας απάνω του άγορασμένας. ( = 27.187).

[19] — ’Εάν μαρτυρήση τινάς καταπάνω τίνος άνϋρώπον, δεν ήμπορεί 
πάλιν δεντέραν φοράν νά μαρτυρήση κατ' αυτόν, ότι φαίνεται έχϋρός του 
είναι. ( = 27.57).

Κεφ. ΑΈ’. [6]—Τών αρχιερέων παραγγέλλομεν νά μή δεν χωρίζουν 
τινά τής άγιας κοινωνίας χωρίς αιτία' εί δέ καί χωρίς αιτία καί απύδειξιν 
κάμουν τούτο, νά εμποδίζονται από τήν αγίαν κοινωνίαν χρόνον ένα. 
(=28.27).

Κεφ. ΟΖ’ [6] -ΕΙ δέ καί τύχη ή γυναίκα τον ίερέως καί δυνασ τενϋή 
υπό δυνάστου, ή αίχμαλωτισϋή νά γένη σκλάβα καί τήν εμιάνονν, ώστε νά 
άμαρτήσουν μετ' αυτής, νά μή δεν τήν έχωρίζεται, άμή νά τήν έχη καϋώς 
καί το πρώτον άνεμποδίστως’ καί τούτος ό πρεσβύτερος από τής ιερατικής 
αυτόν υπηρεσίας δεν καϋήρεται, μόνον νά έχη άπασαν τήν Ιερουργίαν άκρι- 
ματίατως, μή δυναμένου τίνος ένοχλήσαι ή έμποδίσαι αυτόν διότι εγένετο 
τής πρεσβυτέρας αυτόν τό αμάρτημα στανικώς, ήγουν κατά δυναστείαν. 
(=12.15).

Κεφ. Ρθ1 [1] — Μη δεις τών γονέων τολμήση νά έμποδίση τά παιδία 
του όπου ϋέλουν νά γένουν καλόγεροι ή καί άν υπάγουν εις μοναστήριον νά 
τά ευγάλουν άπ’ εκεί· ή διά τί έγιναν καλόγεροι νά τά κάμη απόκληρα από 
τά πράγματά του' εί δέ καί ϋελήαη νά κάμη τοϋτο, νά άφορίζεται καί από
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τήν εκκλησίαν τον χριστού νά διώχνεται, έως νά μετανοήση και δώση τδ 
μερτικών αυτού. (= 28.43).

Κεφ. ΡΙΔ'. [2] — Ούδένας άνθρωπος νά τολμήση εις την αγίαν εκκλη
σίαν νά θάιρη νεκρόν. Εις ενκτήριον οίκον όπου νά δεν είναι καθιερωμένη 
[sic] εκεί θάπτονται τα σώματα των αποθαμένων και εις ναρθήκους εκκλη
σιών. ( = 28.60).

[3] —Καί χωρίς αρχιερατικόν ορισμού μη τολμήση τινάς νά εύγάλ.η 
από τάφον σώμα ανθρώπου νά τό ϋπάγη εις άλλον τόπον, ή γουν εις άλλον 
τάφον' ουδέ άλλην καμίαν νλην, ήγουν ή μάρμαρον, ή κολόνα, ή λίθους, ή 
άλλα τινά. (39.165,168).

Κεφ. ΡΝΓ'. [2] — ’Εάν τινάς έμνηστεύθη καί άπέθανεν ό ένας εκ τους 
δύο ή ό άνδρας ή ή γυναίκα άναδίδεται ό αρραβώνας μόνον εις τδ μέρος 
όπου ζή, καί ούχί διπλός. Εί δε καί γένη καλόγηρος τινάς εξ αυτούς, έπέρ- 
νει ο καθένας τους αρραβώνας όπου ε'δωκεν καί διπλόν τον αρραβώνα δεν 
αποδίδει, διά τί ϋπήγεν εις την καλλιοτέραν οδόν. (=2.3,7).

Κεφ. ΡΟΔ[ 1] — Τον παράνομον γάμον όπου νά γένη, παντάπασι νά 
τον έκδιασπάσης, ήγουν νά τους έχωρίσης· καί κανονίζεται μεγάλως. (=5.1).

Κεφ. ΡΟΗ’. [3] —Καί εις την κατηγορίαν τής μοιχείας θέλει ό βασιλι
κός νόμος ότι νά είναι πέντε μάρτυρες καί νά κάμουν δρκον δτι είδαν 
δφθαλμοφανώς την μοιχείαν όπου έγίνετον καί τότε νά πιστεύεται. ( = 12.10).

[4] —’Εάν έπιβουλεύση την ζωήν τον άνδρός της, με οποίον τρόπον 
εύρη' ή αν ήξενρεν άλλους όπου επιβουλεύονται την ζωήν αυτόν καί δεν τό 
όμολογήση του άνδρός αυτής. ( = 12.19).

[5] — ’Εάν μετά ξένους άνδρας, χωρίς τό θέλημα του άνδρός αυτής, 
λούεται εις λοετρόν, ή έν άλλω τύπο)' ή κάθεται εις συμπόσιον μετ’ αυτών 
ήγουν εις τραπέζιν ευθυμίας. ( = 12.20).

[6] —’Εάν μείνη έξω του από τό δσπήτιον χωρίς θέλημα του άνδρός 
αυτής εις ξένον δσπήτιον όπου νά μή δεν είναι συγγενής της. (=12.21).

[7] — ’Εάν έχη ό άνδρας της εις γείτοναν υποψίαν καί παραγγέλλει της 
νά μήν ϋπάγη εις τό δσπήτιον εκείνο καί αυτή υπάγει. (= ;).

[8] —’Εάν ϋπάγη εις θέατρα τών παιγνιδίων νά ενλέπη χωρίς τό 
θέλημα του άνδρός αυτής' ομοίως καί εάν ϋπάγη εις ταΐς ρένταις τών άλο
γων νά εύλέπη όπου τρέχουν. (=12.22).

Κεφ. ΡΠΓ. [1]— ΈΛν ή γυναίκα επιβάλλη τάς τόλμηοάς χεϊοας αύτής 
εις τον άνδρα αυτής, ήγουν νά τον δείρη. ή νά τον έλυπήσεί' εάν είναι έγκα- 
στρωμένη καί σκοτώσει τό παιδίον εις τήν κοιλίαν αύτής, νά χάση τήν ελπίδα 
του παιδιού ό άνδρας, χωρίζεται αυτήν ό άνδρας καί έπέονει άλλην γυναίκα. 

(= ;).
Κεφ. ΡΠΔ'. [1]—’Εάν <5 άνδρας έναι ή ζωή αϋτοΰ δτι νά ληστεύη, 

ήγουν νά κλέπτη καί νά κουρσέβη καί νά άφανίζη' ή νά άνοιξη τάφους νά
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επαρη ρούχα και αποδείξει τούτο ή γυναίκα, χωρίς [sic] του άνδρός αυτής, 
καί επερνει καί την προίκαν αυτής όλη καί την προ γάμου δωρεάν. Νόησον 
την άνωθεν άπόφαοιν του βασιλικόν νόμον, orι δεν λέγει μόνον περί κλεψιάς 
εκκλησίας καί τάφων, άλλα κοινώς είναι ή ϋπόθεσις τής κλεψιάς· (άστε 
είναι κλέπτης ό άνδρας ή ή γυναίκα καί άποδειχθή μετά άληθονς άποδεί- 
ξεως δτι έκλεψεν ή εκκλησίαν ή τάφον, ή τινων άνθρώπων πράγματα, γνωρί
ζεται. (=12.31 καί 24).

Κεφ. ΡΙ1Η'. [ 1]—Λύεται 6 άνδρας τής γυναικός, εάν έναι λωβή' 
ομοίως καί ή γυναίκα λύεται τον άνδρός αυτής εάν έναι λωβός' καί εάν 
τύχη καί έχει τό άσθένημα ή γυναίκα καί χωρισθή, νά έχη ό άνδρας την 
έννοιαν τής τροφής αυτής, έως όλης τής ζωής αυτής. ( = 12.52).

Κεφ. Ρ\θ'. [4]— Έκείνας δε μόνον τάς γυναίκας συμπαθούν καί δεν 
κανονίζουν, αί όποΐαι καίΐώς Ιδοϋν τους πρώτους άνδρας αυτών, ή ακούσουν 
δτι ζοΰν, έν τω άμα αφήνουν τους δευτέρους άνδρας αυτών, καί υπηγένουν 
εις άλλον δσπήτιον καί κάθονται έως νά απολαύσουν τους πρώτους άνδρας 
αυτών. Αί δε γυναίκες όπου νά μάθουν δτι ζοΰν οι άνδρες αυτών ή ιδοϋν 
αυτούς καί έλθουν καί δεν υπάγουν μετ’ αυτών άμή θέλουν δτι νά έχουν 
τους δευτέρους άνδρας καί ουχί τους πρώτους νομίμους, κανένα συμπάθιων 
εις αϋταΐς δεν έχουν, μόνον κανονίζονται καθώς ταις μοιχαλίδα/;. (= ;).

Κεφ. ΣΙ”. [1] — ’Εάν τινάς εύρη την γυναίκα αυτόν νά άμαρτάνη μετά 
άλλον άνδρός, ήγονν νά μοιχεύεται, εί μεν καί φονεύση αυτήν καί τον 
μοιχόν, δεν παιδεύεται' αληθώς εάν τους εύρη μέσα εις τό δσπήτιον αυτόν' 
εί δε καί έξω του δσπήτιον τούς εύρη καί τό αποδείξει μετά αξιόπιστων 
μαρτύρων, χωρίζεται αυτήν καί κερδένει καί την προίκαν αυτής καθώς ορί
ζουν οί νόμοι, καί κανένα κανόνα δεν έχει. (=39.119).

[2] — Εί δε καί φονεύση αυτήν θεληματικώς χωρίς νά μοιχεύεται, άλλην 
γυναίκα νά μή δεν επερνει, μόνον νά κανονίζεται χρόνους είκοσι, νά μη 
δεν κοινωνήση καί νά ξηροφαγή. (= ;).

Κεφ. ΣΗ'. fl]—Τής γυναικός όπου νά άπεθάνη ό άνδρας της, δεν 
έχει άδειαν νά έπάρη άλλον άνδρα έως ου νά τελειώση ό πένθιμος ένας χρό
νος' εί δέ καί ό βασιλεύς όρίση, υπανδρεύεται προτήτερα περί νά έλθη ό 
πένθιμος χρόνος, ήγουν πριν νά τελειωθή. (=7.47).

Κεφ. ΣΙΒ'. [3] — Αυξησις καί ζημία τής προικός όπου έπήρεν ό 
άνδρας, εις αυτόν ανατρέχει. (—9.1).

[6] —Τά δε εξώπροικα δεν γίνονται του άνδρός, άμή άν τά χαλάση ό 
άνδρας, εί μεν καί ή γυναίκα τά εχάρισε, δεν τά ζητούν οί κληρονόμοι' εί 
δέ παρά γνώμης τής γυναικός τά ε χάλασε, όλα σωστά νά τά δώση όπίσω, ή 
αυτός ή ό κληρονόμος του' επειδή καί εις τά εξώπροικα έχει ή γυναίκα 
δύναμιν ώς αν καί εις τήν προίκαν. (= ;).

[7] —Πάσα γυναίκα εις τά εξώπροικα της καί εις τά λεγάτα της όπου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:42 EEST - 34.211.113.242



Ό «Βασιλικός νόμος Λέυντος καί Κωνσταντίνου 225

τής έρχονται από συγγενείς της, δύνεται και νά πραγματεύεται και νά 
χαρίζη, και νά δίδη και ζώντος του άνδρός της· την δε προίκα της ως τε 
ζή δ άνδρας αυτής δεν την ορίζει. (=10.43).

Κεφ. ΣΙΓ'. [1]—Ή γυναίκα έχει προτίμηαιν άπό πάντα άνθρωπον 
όπου τον χρεώστεϊ ό άνδρας της, νά έπάρη αντί] πρώτον την προίκα αυτής. 
( = 10.22).

[2]—Μία γυναίκα ύπανδρεύθη και επήρε την προίκα της εις το δσπή- 
τιον τοϋ άνδρός αυτής· καί έσυνέβη εις τον άνδρα αυτής συμφορά καί ζημία 
καί έπεσεν εις χρέος, ή εις αφεντικών, ή εις άλλον τινά άνθρωπον καί αυτός 
απίθανε' εις τούτο ορίζει ό παρών βασιλικός νόμος, δτι νά μη έχη άδειαν 
τινάς από εκείνους όπου έδάνεισάν νά επάρη κανείς πράγμα από τό δσπήτιον 
τον άποθανόντος έως ον πρώτον νά επάρη ή γυναίκα την προίκα αυτής· τότε 
εΐ τι μένη νά τό έπάρονν οί δανεισταί καθένας κατά τό χρέος τον άνδρός 
αυτής' ήγονν εάν δεν σώνουν τά πράγματα δι ’ δλον τό χρέος, ό τά πολλά 
δονς περισσότέρως τοϋ τά δλίγα δανείσαντος λαμβανέτω, ωσαύτως καί δ 
δλίγα, δλίγα λαμβανέτω. ( = 9.15-16).

Κεφ. ΣΙΕ'. [1]—'Ένας άνθρωπος έπήρε γυναίκα· καί άποθανόντος 
[sic] αυτής, έπήρε δεντέρα· καί έλαβε καί μετά τής πρώτης γνναικός προίκα 
καί μετά τής δεντέρας· καί άπέθανεν δ άνδρας, καί ζητούν οι κληρονόμοι 
τών δύο γυναικών νά έπάρονν τά πράγματα ήγονν τάς προίκας άπό τά πράγ
ματα τον άποθανόντος άνδρός’ καί εις τούτο ορίζει δ παρών βασιλικός 
νόμος, δτι έν πρώτοις νά δίδεται ή πρώτη προίκα καί μετά ταΰτα ή δεν
τέρα, έάν προσμένουν πράγματα' εΐ δε τύχη καί ευρίσκονται ροϋχα άπό την 
δεντέραν προίκα καί φανούν έμπράκτως καί μαρτυρικώς, νά έπέρνουν ταΰτα 
οι κληρονόμοι τής δεντέρας προικός· καί έξ αυτά τής πρώτης προικός οί 
κληρονόμοι δεν έπέρνουν* εί μη άπό τά πράγματα τοϋ άποθανόντος έάν έχη' 
δμοίως καί οί κληρονόμοι τής πρώτης προικός, δσα αν ροϋχα έγνωρίζονν 
έδικά τους δποϋ έδόθησαν εις την προίκαν καί ευρίσκονται, έπέρνουν αυτά 
άνεμποδίστως. Εί δε καί δεν έχει έκ τής πρώτης προικός ουδέ έκ τής δεν
τέρας, έπέρνουν μεν την πρώτην προίκα οί κληρονόμοι ώς άνωθεν' δτι αυτή 
ώς πρώτη έχει προτίμηαιν' μετά ταΰτα δέ καί οί τής δεντέρας έάν περισ
σεύουν. ( = 10.19).

Κεφ. ΣΚΒ’. [2] —'Όταν γάρ άδελφοί άπό τοϋ αυτού πατρός δεν έναι 
καί άπό τής αυτής μητρός, τότε δσοι άδελφοί είναι άπό ένα πατέρα καί δύο 
μητέρας ή άπό μίαν μητέρα καί δύο πατέρας, κληρονομούν τον αδελφόν 
τους δποϋ είναι έξ ενός πατρός ή μητρός. ( = 30.14).

Κεφ. ΣΚΓ’. [1]—'Όταν άποθάνη τινάς καί αδελφόν δεν έχει ούτε 
αδελφού του παιδία νά τον κληρονομήσουν, τότε οί έξάδελφοι αυτού τον κλη
ρονομούν δποιοι είναι σιμώτεροι εις τον βαθμόν καί έάν εύρεθοϋν πολλοί 
τοϋ αυτού βαθμού, έξ ίσου τον κληρονομούν. (=30.20).
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[3] — ’Όταν άποθάνη δ άνθρωπος η ανδρας ή γυναίκα χωρίς νά κάμη 
διαθήκη, και νά μή δεν έχουν παιδία, οϋτε πατέρα οντε μητέρα, ούτε αδελ
φόν, οϋτε άδελφήν, οϋτε άλλον συγγενήν εξ αίματος μέχρις εις τους έξη 
βαθμούς, τότε ό ανδρας κληρονομεί την γυναίκα αυτού, ή ή γυναίκα τον 
άνδραν αυτής αν κάμουν και ολίγον καιρόν υπανδρεμένοι. (=30.46).

Κεφ. ΣΚΖ'. [2]—Και δ κωφός και δ βουβός ζητεί κληρονομιάν και 
κληρονομεί. (=30.40).

[3] — Τό δέ χρέος ζητείται έως εις τους τριάντα χρόνους εάν ζή δ άνθρω
πος δπόϋ έδανείσθη' εί δέ και είναι αημάδια, έως εις τους σαράντα χρόνους 
ζητείται. ( =17.26).

[4] — Ό δανειστής τάς οικείας άρνησάμενος αποδείξεις, διπλάσιαν 
τό περιεχόμενον αύταίς ποσόν ελεγχόμενος, καταλογιζέσθω τφ χρεώστη. 
(=*17.11).

[5] —ΟΙ έκ του ενεχύρου ληφθέντες καρποί ψηφίζονται εις τό χρέος· 
και εάν Ικανοί γίνονται προς τό δλον χρέος, λύεται ή αγωγή· και άποδίδοται 
τό ένέχνρον εί δέ καί πλείονες είσι τοΰ χρέους οί καρποί, αποδίδονται οι 
περιττεύοντες. ( = 17.2).

[6] —Οι καρποί τοΰ άγροΰ ψηφίζονται εις τό χρέος, ού μόνον ονς έλα- 
βεν δ δανειστής, αλλά και ονς ήδύνατο λα βει ν' εί δέ και έβλαψε τον αγρόν, 
ενάγεται περί τούτον. (17.3).

[7] —5Εάν δ δανειστής μή παρ’ ιδίαν αιτίαν άπολέσει τό ένέχνρον, ονκ 
έγκαλεΐται' χοή δέ αυτόν άποδεΐξαι, δτι άπόλεσε. Τά γάρ τνχηρά ον κινδυ
νεύεται τφ δανειστή, άλλα δύναται κατά τύχην άπολέσας τό πράγμα απαιτείν 
τώ αντφ καταχρεωστημένον' εί δέ μεταξύ των συναλλασσόντων ήρεσεν, ΐνα 
ή απώλεια των ενεχύρων έλενθερώση τόν χρεώστην, τούτο ισχύει. (= 17.15).

Κεφ. ΣΚΗ'. [2]—Εί και πολλούς των προ ημών έδοξε δεκτέαν είναι 
τήν των τόκων έκτισιν, ίσως διά την των δανειστών δνσκληρίαν τε καί ωμό
τητα, άλλ’ οϋν ώς άναξίαν τής ήμετέρας τών χριστιανών πολιτείας, απεν- 
κτέαν είναι κεκρίναμεν άτε παρά τής θείας νομοθεσίας κεκωλυμένην. Διό 
κελεύει ή ήμετέρα γαληνότης, μηδενί μηδαμώς έξεΐναι, έν μια υποθέσει 
τόκους λαβεϊν ΐνα μή νόμον φυλάττομεν οίδμενοι, νόμον παραβαίνομεν' 
αλλά καν εΐ τις δαονδήποτε λάβη, εις τό χρέος λογισθήσεται. ( = 17.65).

Κεφ. ΣΑΑ'. [10] —’Εάν υιός έχη πατέρα καί χωρίς τήν βουλήν τοΰ 
πατρός αυτού έπάρη γυναίκα, νά μή όέν έχη από τά καλά τοΰ πατρός αυτόν 
τίποτες, μόνον νά είναι απόκληρος καί αν άποθάνη καί άφήση παιδία, τά 
παιδία ζητούν κληρονομιάν από τόν πάππον τους καί έπέρνονν, ούχί καί ή 
μητέρα τους. ( = παράτιτλα Ζ' 11).

Κεφ. ΣΛΒ'. [6]—’Εάν έχουν πολλοί αδελφοί ή ολίγοι πράγματά 
πατρικά ή μητρικά νά ήμιράσουν καί δεν έσωσαν δτι νά τά χωρίσουν, να 
έπάρη καθ’ ένας τό μερτικόν τον καί θέλει τινάς έξ αύτονς δτι νά κάμη δια
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θήκη, δεν εμποδίζεται διά τούτο' δίδει μόνον εις το μερτικδν αυτού όπου 
νά του τύχη εις αυτό κάμνει ούχϊ καί εις των αδελφών. (= 22.19).

[7] —’Εάν τύχη γυναίκα έγκαστρωμένη όπου νά λούεται εις λοετρδν καί 
αποθνήσκει εκεί μέσα καί κάμει άγραφον διαθήκην έμπροσθεν εις εννέα 
γυναίκας, στέργεται. (=;).

[8] —’Εάν έναι τινάς εις τόπον καί κάμη διαθήκη καί εϋρεθοϋν έως 
τρεις μάρτυρες, νά έχη το βέβαιον. (22.30).

[9] —'Ο γραφευς τής διαθήκης, καλώς έν αυτή μαρτυρεί. (=22.7).
[10] —’Εάν τινάς ούν κάμη διαθήκη καί άφήση μερικά πράγματα όπου 

ήθελε νά γράψη εις αυτήν ή άλλην ϋπόθεσιν, καί ύστερον ένθυμηθή καί 
άλλα τινά, τότε γράφει άλλον χαρτί καί διαλαμβάνει εκείνα όπου άφήκε καί 
δεν έγραψεν εις την διαθήκη' καί λέγεται τούτο κωδίκελλος. ( = 29.1).

[11] — Διαφέρει δε διαθήκη κωδικέλλον, οτι έν μεν τή διαθήκη καί 
κληρονόμον καί αποκληρονόμον έξεστι γράφειν' καί λεγάτα καί ελευθερίας' 
καί ένστατον καί νποκατάστατον έν δε τω κωδικέλλω ούδεν τούτων. ( = 29.1).

[12] —’Ένστασις έστίν ή πρώτη θέσις τής κληρονομιάς' τούτέστιν ό 
πρώτος βαθμός τών κληρονόμων. (= 29.2).

[13] —Ύποκατάστασις έστίν ή έξ ατυχίας τού πρώτου κληρονόμου, 
έφ’ ετέρου τής κληρονομιάς μετάθεσις οίον εΐ τις εΐποι, έστω μου 6 δείνα 
κληρονόμος' εί δε μή, έστω μου ό δείνα. ( = 29.3).

[14] —Έν κωδικέλλ.ω φει δικό μισόν γράφεται καί λεγατάριον. (=29.4).
[15] — Συνίσται δε ό κωδίκελλος διά πέντε μαρτύρων. (29.14).
Κεφ. ΣΛΓ'. [1]—Οί υπεξούσιοι διατίθονται εις τά πεκούλια αυτών' 

καί πεκούλια λέγονται έκεΐνα όπου κάμει τινάς από τον κόπον του' ήγουν 
από ταξεΐδι4 ή από τέχνη4 ή άπό ρόγα' ή από στρατεία' άμή αν τύχη καί 
δόσονν οι γονείς προς τό παιδί τίποτε πράγμα όταν ταξειδεύει ή νά κάμουν 
έξοδα νά τον έβάλλουν εις τιμήν όπου νά έχη κέρδος, εις αυτά αυτός δεν 
δύναται νά κάμη διαθήκη, μόνον νά ίκανώση προς αυτούς. Εί δε εις έκεΐνα 
όπου έκέρδισεν αυτός μετά ίδιου κόπου καί κινδύνου έχει εξουσίαν έφ’ αυτά 
νά διατεθή. (=23.1-2).

[4] — Έάν μέρος τού πράγματος λεγατευθή χρεωστεΐ ό κληρονόμος, ή 
τό μέρος τού πράγματος νά δώση, ή τήν τιμήν αυτού' τά δε πράγματα όπου 
δεν έναι χωρισμένα πάντοτε τό τίμημα δίδεται εΐ τι αξίζουν. (= 35.31).

Κεφ. ΣΛΘ'. [1]—Ό δρκος δύναμιν άποφάσεως έχει' καί οποίος στέρ- 
ξει τον αντί δικόν αυτού νά κάμη δρκον, αυτόν βάλει κριτήν καί δεν δύναται 
πλ,έον νά άντιλέγη προς έκέΐνον, έπειδή έστερξε καί έκαμε ν δρκον. ( =27,252).

[2] —Έάν εκείνος όπου έχει νά κάμη με τινάν ή αυτός ή <5 κριτής 
δώση αυτού νά κάμη δρκον εκεί έν τω άμα κόπτει τήν κρίσιν, ωσάν κάμη 
τον δρκον. (=27.254).

[3] — "Οποιος κάμη δρκον, ή άπό τήν ζήτησιν τού μέρους όπου έχει νά
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κόμη, παρά της κρίσεως, και έπιόρκήση, και μετά ταντα φανη orι ψευδώς 
τον δρκον έκαμε, νά κόπτουν την γλώτταν αυτόν' ομοίως και των μαρτύρων 
όπου νά ώμόσουν γεύματα. (— 39.146).

[7] —’Αλλοι δε νόμοι λέγουν δτι νά κόπτουν την χειρα εκείνου όπου νά 
ώμόση γεύματα. (=;)■

Κεφ. ΣΜΓ’. [1] — "Οποιος άγωγιάσει αλογον νά τον βάλη φόρτωμα η 
εναι και το παραφορτώση περισσότερον άπδ τδ διατεταγμένου, και έλϋη 
βλάβη εις αυτό αποκρίνεται την βλάβην. (18.12).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:42 EEST - 34.211.113.242


